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 منلا نملا

 لوألا لوقلا

 مهسألا ىلع مهسلا حرطو مسقلا ةنص ىف
 ضعب ىلع اهضعب لاومألا لم-و

 مسقلا لبق هتصح ءاكرشلا ضع عيبو

 . لسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو . ريصنلا معنو : ىلوملا معن . ليكولا

 لام ناك اذإن . كلام ىلإ كلام نم لقتنت كالمأ ىه امنإ سقلا نأ ملعاو

 معنو انبسح وهو . لكو تن هيلعو ى نيعتسن هبو 2 ےسحزلا نمحرلا هللا مسب

 عيمج نم ةرمحب الإ هسق مهل زجي مل ، بئاغ وأ ےقي مهيف ك موق نيب كرتشم

 ةرضحو هروضح وأ ص بئاغلا ليكو وأ « هليكو وأ ، متيلا ىمو وأ ، ءاكرشلا

 . ةميقلا وأ مهسا اي مهيب مسقي ش ‘ سقلا لدتعي فيك نورظني ش . لودعلا

 { مهئالكو وأ ءاكرشلا دحأ ةرضح البو مهس الب مهنم رايخلاب هومسق نإ و

 . ضتتنم ےسقل اف بثاغلل ليكو وأ تيل ليكو الب وأ

 مهضعب ريخو ى ءاكرشلا عيمج رضح اذإ ث زئاج مهنيب رايحلاف نوغلابلا امأو

 . كل زاج « اضعب

ماهملا اوبتكو 0 اهمسق اودارأ ضرأ ىف :اكرش ىف ث هللا دبع وبأ لاقو



_ ٦ _ 

 : مهسلا حراطل نيرضاحلا نم لجر لاتف . اهحرطي الجر اهرطعأو ، قرو ىلع

 اباتك ىأر هنأ ردي ملو 2 انه اه ن. أدبا : ءاكرشلا ضعب لاقو .انهاه نم أ دبا

 ىتح سأب الو . هيلع جرح الف ، هيلع هبتشي م وأ ، هيلع هبقلا وأ ، هري مل وأ

 هحرطف « انهاه نم هحرطا : هل لاتف ماهسلا حراط دي ىف همهس ىأر هنأ نتيمي

 :لوقنالف مه لتيمل نإ و .هنم ناكامب هئاكرمشل لوقي نأ هيلع نوكي٬كانه هلرق لع

 . هيلع مرح همهس نإ

 رابآلا ‘ رابآ و جالفأ ىلع نوذضرأو لاو.أ مي مق اذإ :هرا ليع وبأ لاقو

 ةذل> ىلع ب لك تمدقف ا ٣ عفتني مس ءاكرشلا نم دحاو لكل مي ناكاذإ

 ررضلا هيلع لمحم مل ے شاعهو ةعفنم هيف هل نوكي ث مهس رثب لك نم هل عقي ل نإو
 . ىرخألا ىلع رثب لك تلمحو

 بعدصام الإ ضب ىلع هضعب لءح ءةدح ىلع جلف لك لام سيف جالنألا امأو

 . هدحو مسقي هنإف ، ىرجملا ؟رمغو برشلا

 . هدحو اهنم ءىش لك مسقيو ك لخنلا ىلع ضرألا لمحت الو

 ". هريغ .ىش ىلع لمحم الو 2 هدحو اضيأ مسقي ءاملاو

 لك تمسق نإف . رخآ ىلإ ةعطق لك نم هقصح ءاكرشلا ضب لازأ نإ و

 {-اكرشلا نم دحأ: رضي مل نإ و . :املا كلذكو ٠اكرشلاب كلذ رضأ اهدحو ةعطق

. زئاج كاذف



 سدي 2 ٨:مل هتلازإ نم لءدام ىلإ تنفتليم ك مهم دحأ ىلع ررذلا مفو نإو

 . مهيب لدعلاب

 لاقو ٠. ء اش نم لإ هءهذيلف ك هثاكر ش مهسأ نم 4ةصح ليزملا مس زعمت نإو

 . مالسإلا ىف رارض الو ررض ال : : ٩)ىنلا

 همهس هل معي نأ الإ هلام قفني الو ، نيد هيلع ء اكرشلا نم دحأ ناك نإو

 . سوق

 نأ هئاكرش ىلإ بلطو « هئاكرش دحأ نم امهس ءاكرشلا دحأ ىرتشا نإ و

 ٠ ملح ١ و جلف ن ه ناك ا دإ قا د هلف ك هنتم ىرتشا نه مهس عم همع 7 4 ١ وفل ؤ

 اوغرف اهلف ، نياسملا نم دحأ مهعم لخدي ملو 4 محلاومأ ءاكردلا مسق نإ و

 هوتبثأو 3 هيف اومساقت امو مهماهس ةفرعع اورقأو « نيملسملا عم اورضح مسقلا نم

 مسقلا ضقن 7 ك همهسب مهنم دحاو لك ىضرو ‘ نيملسملا رذح مهسفن أ ىلع هوم أو

 مهاكاوناكاذإ { مسقلا ثالذ ةفرعمب هرارقإ دعب هل ضقن الف 2 كلذ دعب مهدح أ

 . ن رضاح نيافاع نيغلاب

 الاومأ ايرتشاو ك امهمأ نم الامو امهسأ نم الام ارو نوخأ ق فلتخاو

 . ةدحاو ةمسق ثاريءو ءارش نم ى لاومألا عيمج امسةي نأ ادارأو ث امهنب

 نيا هجرخأو . سابع نبا نع ع ىاربطلاو هجام نباو قازرلا دبعو دحأ هجرخأ )١(

 . ىنطةرادلاو ةبيش يبأ

 



 ۔_ مه

 مهدحأ كردأ اذإ هنأل ؛ ثاريملا ىلع ءارثلا لمح زوجب ال : هللا دبع وبأ لاق

 . ثاريملا ىف هبحاص ىلع عجري مل « ءارشلا نم ءىش ىف

 مسقي نهلو ىلع عجر ف ر و ءارشلا ركلو . ءارشلا هبحاص ثاريملا ىف كردأ اذإ

 . هبحاص ىلع 4 عجر ءىش هنم اهدحأ ا ىلع قحتسا نإف .هدذل>حو ثاريلاو هذحو

 . ثارياا كال ذكو

 ثا ريملاىفماهسلاك ءارشلا ماهسلاوءامهه هلك لاملا ناك اذإ :نلا وبأ لاقو

 ٠. ةدحاو ةمسق لالا عيمج مسد

 ىلع جعاف لام لمحم ال امك ص ىرخأ ةيرق لام ىلع ةيرق لام لمحم ال : ليقو
 2 مسقني ال جلف ىلع لخنلا وأ لاومألا نم ءىش عطتني نأ الإ 2 رخآ جلف لام

 . لوقلا ضعب ىف رخآ جلف لام ىلع لمح « ررضلا همسق ىفو

 رثبوأ ، رثب ىلع رثب وأ ، جلف ىلع جلف ه لام لمح ىلع ءاكرشلا ميمج قفتا نإو

 زاج : مجعأ الو نونح الو بئاغ الو يش ةثرولا ف نكي ملو ‘ جلف ىلع

 . كلذ ل

 ۔ةيو عابي هنإ : لوقف . لاومألا نم ررضلا ةمسق ىف ايف اضيأ فلتخاو
 .ةنخنع

 ح

 . لوحألا ميب ىلع نوزيجي الو . موسقم ريغ اعاشم لتسي : لوقو

 غلب املا ڵ همهس 4 غلابلا عاب ء لاملا امهب مسقو ‘ امتي ءاكرشلا دحأ ناك اذإ و

. مسلا ضقن متيلا



 ضمب ىنأ ، اضقتنم مسقلا ناكو ث مسقلاب كلذ نم هل عقو ام عاب ناكنإن

 هل ناك ال و ، كلذ دارأ نإ 2 هنيعب لاملا كلذ نم غلابلا ةصح هل تبثت : لوقلا

 . نملا در عئابلا ىلع

 ؛هضقنيوأ«مسقلا متي نأ نيب غلب اذإ مهسلا رايخىلع عقو مسقلا ناكاذإ امأو

 متأف > ناطلس وأ بصغ وأ ليسب ك ء اك رشلا دحأ ذي نم ءىش لاملا نم لتف

 ، هغولب دهب متيلا مامتإ دعب ص كلذ ضقن ءاكرشلا دحأ بلطو ث هغولب دعب متيلا

 ۔ گالذب اوضر دق ا ون اكاذإ كلذ هل سالف

 ىضر دق هنأل ؛ كلذ هل سيل :ليق دقف « مقيلاغواب لبق كلذ بلط نإ امأو

 . ةصاخ مبةيلل ضنتنلا امإ و . هسفن ىلع كلذب

 ص ضقنلا هيف هيلع نوكي نهف 4 ميلا ىضر ىلع فوقوم هل كلذ نإ : ليقو

 . ضقنلا هيف هل نوكي

 . نيغلابلا ىلع كلذ تبث 4 مسقلا متأ و ميلا غلب نإف

 نأ ى تيال نومماقلا وأ نومساقلا رظنو ي مقي ءاكرشلا ىف ناك اذإ : ليقو

 . مسقلا ضفن اررض 4مهہس ق هلع

 متأو غلب نإف . ليقام ىلع افوقوم سقلا ناك ررض رظنلا ىف ةيلع نكي مل نإ و

 اوضر دنف ممأل ؛ ضتن نيذل ابلا هثاكرشل سالو . ضقتن أ ضقن ناو.. 7 مسقلا

. لوق ىلع كلذب



 س إ ٠

 لودعلا لدس٥ب لاملاو ةاك رشلا نبب نطقلا بشخ مسق ىف ا ملا دبع وبأ لاق و

 . مهيلع قرغي ال ر {{ عمتجم عدوم ف ةي>ان هت ھ> مهم دحاو لك لمحو ‘ بشخلا

 هب مهو . مف ال ام اومسقنا ةوخإ ق ىلع ن ىسرم لاق : ىلع ن ذد_ح٣ لاقو

 ٤ نتلاب ىضرأ الو « ابيرق هرأ ل : مهحغعب لاق مث . مهلزنم ىف مهو « نوفراع

 مايأب كلذ لذ وأ ) عستلا .77 ا راتن هز أ لهي ىح ) همهزاي ال كاذ نأ ىران

 ٠ ابي رق

 ىضرو هضبقوءاههس راتخا ن ،رايلا هنم زوجب نمم رايملاب ناكاذإ مسقلاو

 ناك ةمحر هلو ىضرو همس ضبقو زاح ىذل الو ‘ ةمحر كلذ ذعب هل نكي ( هب

 . نبغ هيف نكيم وأ ى نبغ هيف هل

 لك رمعي لام ، نبغ هيف ناك اذإ تحرط اذإ ماهسلا ىف ضقانتلا نوكب امنإ و

 ٠ هلذتسل و همس مهسم دحاو

 ع لالا مسقو رخآ اهاطحأن 3 عاشم لام ف ةصح هل لجر ىف هللا دبع وبأ لاق

 ضقن بلطيو ، ىلعأ ىذلا فرعي جل هنأ جتحاو « هتيانع ىف لجرلا اذه مجر م

 مسقل ضقن هللا دبع وبآ هل رب : ‘ ح هل . سقلا ةن هيا أ ه ڵ سقلا

 . مسقلا دعب مهسلا ىطعملا زرحي مل اذإ ةمجرلا هلف ث ةيطملا ىف عجر نإ امأو

 مهدحأ عابف ك رئابخ ىف ءام وأ ضرأ وأ دضاوعلحت تناك اذإ : اضيأ ليقو

 عابوأ ) كلذ نم ءىش ٢ 42صح تيقب و( م وسةم ريغ اعاشم ء ىشلا كالذ نم 2٨صح

لدعي نأ ى رأ ف او ك اثيثمهنم ل> او لك۔ل ك تش سانل لاملا اذه عيمج نم 4ةم>



 ۔ ١١

 . ءاكرشلا }الؤه ماهس ىلع اهوطسةي مم ، ةميقلاب رنابلا هذه ن. ءاملا اذه لودعلا

 . هعيب مأ هعاب ىذلا عضوملا ىف فيلأتلاب هتصل عئابلا مهس عقو نإ

 ؛ اضتتفم اذه هعيب ىرأ فإ . هعاب ىذلا عضوملا كلذ ريغ ىف همهس عقو نإ و

 ىف هتص> دحاو لك لل ؤيو ، نومسقي نوعجريو 0 هث اكرش ىلع ررض اذ_ه نأل

 . لزانملاو لخنلاو ضرألا كلذكو . مض وم

 نوكيل هبحاص مهس ىلإ همهس فلؤي نأ مهضعب دارأ اذإ ءاكرشلاىف فلتخاو

 ضمملا مهضعب ىلإ مهمهسأ ض مهل زوحل:لوقف ٠ نورخآلاو بأو { ادحاو همس

 . كلذ نم ررض مهشاكرش ىلع نكي مل اذإ

 هيف لعف همهس ناب نإف.همهسب مهنم دحاو لك مهسيو ، كلذ زوجي ال : لوقو

 . هريغو فيلأت نم ك دارأو ءاش ام

 : مدحأ تا. مش ةمولعم نينس ةر.اثم هوهسةو ، ءاكرش نيب لام ناك نإو

 . مسقلا اذه ضتن دا رأ نم الو 3 باغ الو ق ىلع كالذ تيثي الف

 . كيرش ريغ وأ ناك اكيرش د عاشملا لاملا نم صصحال ىرتشملا ىف : ليقو

 هنإف ‘هتدحاو ةمسق هيف ىرح ىذلا جلفلا نم لاملا ةلمج نم هتصح ىرتشا نإف

 ىف ءاكرشلا ىلع ررض ال هن أل « فيل أتل اب دحاو مضوم ىف س هصصح ميجل كيرش

 لذنأ ناك تممتجا املك ةكرشلا هذه نأل . قيرفتلا ىف ررضلا وه هيلعو ، فيلأتلا

 . ءاك رشلل ىظحأ و ، مسةال

ادحاو مهس ة ريثكلا ماهسلا بحاصل لعجي 2 ماهسلالقأ ىلع مسقلا نوكيو



 نوردقي ام ىعقأ ىلع ماهسلا ىف لودعلا رظني م 2 مهس ءاكرشلا نم دحاو لكلو

 اذك عضوم ىلع أدبي ال نأ : ماهسلا حرط دنع نوطرتشي مأ « ليدعتلا نم هيلع

 .اذكو

 عضوم مأ ، اذك عضوم ىلع م « هل ناك نم مهسلا وذ وهو نالفل عقو نإ

 .اذك

 دق ام ىلع « فيلأتلاب هيلب امم دحأ ةرينكلا ماهسلا هل ىذلل لوألا عقو نإف

 امهس الإ هلكلاملا دحاول ناك ولو همهس دحاو لك ىفوةسي ىتح٬ثلذ نم هب اوكح

 . غلب ا.انلاب ادحاو

 مم ، فيلأتلاب ىناذلا مث ع اذه ىلعف . ةثالث وأ نامهس هل ناك نم كلذكو

 . لزانملاو لخنلاو ضرألا نم لاملا مسق ىرجي اذه ىلمف . تلاثلا

 كلذو . هل اهفالتإ وأ ، دحاول صصحلا محازت ىف ءاكرشلا ىلع ررض الو
 . ةعفنملا كيرشلا ىلع لخدي امم

 ةم۔ة ىلع همسق ىرجي ىذلا جلفلا لام نم عض ومنم هتصح عابول ررضلا امأو

 نكلو ى ماهسلا قبرغت ىف ءاكرشلا ىلع ررضلا لاخدإ كلانه نوكيف ، ةدحاو

 . انفصو ام ىلع فيلأتلاب « ىلوألا ماهسلا لصأ ىلع لاملا مستي

 لمحمالو .اهنيب ةمطق نم ةصح وأ هتصح ءاكرشلا ضعب ةلازإ ىلإ تنتلي الو
 . مابسلا لصأ ىلع مدقلا نوكبو ، ءاكرشلا ىلع كلذ

ٹکالذ ال ١ ) حاناا ل , نكم و ى جعاغلا ىلة لا ٠ نه ةمطن 7 هت ۔ه> عاب نإو



 .تالذىف ررضالو ، هتصح ىرتشملل مسقبو . زاج ثالذف ، كلاهلا لام نم عضولل

 هتصح هل مسقت نأ ىرتشملا بلطو ث جلفلا كلذ ىلع لاملا نم ءىش ىقب نإ و

 . ةيناث ةمسق قب ال. مسقيو ، جلفلا ثلذنم كلاهلا لام نود هنيعب عضوملا اذه نم

 { كلذ قيرفت ىف اررض ءاكرشلا ىلع اري مل نإف . لودعلا كلذ ىف رظني : ليقف

 . هريغ وأ مقي نم ءاكرشلا نم دحأ ىلع كلذ لمحب م

 همهسو هتصح عئابلا اذهل عقو نإف . ةدحاو ةمسق جلفلا اذع لام مسقي : ليقو

 عقو ام ،ةعطةلا هذه نم هتصح ذخأو عيبملا تبث ع ةعطقلا هذهنم لاملا اذه ةلمج نم

 . عئابلا نم ءارشلاب هل

 ىرتشملا عجرو ءارشلا لطب ك عضوملا اذه ريغ ىف عئابلا اذ_ه مهس مقو نإو

 طرتشا ىرتشملا نوكي نأ الإ 2 ،ىش ةعطقلا هذه نم هل مقيمل هنأل ؛ نملاب عئابلا ىلع

 ٠ ىورشلا هل نوكيف ، ىورشلا عئابلا ىلع

 هقلو ح هل عقو ام ىرتشمال تبث ك عاب ام لقأ عضوملا اذه نم عئابلل مفو نإ و

 . نرمتا نم قب امي

 اذه نم ىرتشا ام ىرتشمللف « عاب امم رثك أ عضوملا اذه نم مثابلل مقو نإ و

 ٠. كلذ مهفا . عئابلل وهف لضف امو ك عض وألا

 مسقيو ك عابت باودلاو . ةميقا اب مستي ‘ ةينآلاو عاتملا نم ءىش ناكنإو

. ةميقلاب هذخأ اثىش اهم ذخأو نأ ءاكرشلا نم بحأ نمو ٠ اهنمث



 ڵ ةدحا و ةيرق ق ءاكرشلا ناكاذإ ا صصحلا ردق ىلع مايألاب م۔اختسل ليعلاو

 ٠ هزا هجر _ ىلع ن ىسوم ىلع ىف أ ىأر وهو . هعيب ىلع نوربجن الو

 :ءاكرشلا نم دحاو لك لاقن .رادقملا ةلضافتم اهريغ وأ فايسأ تناك نإو

 وددا رتدو ) فويسلا متو ةنو ۔ كلذ هل سيلف ‘ فيس لك نم ىصح ذنآ از أ

 . ديزي نميف تعيب اوفلتخا نإ و . اهيف ةميقلا لضف

 اذإ { نزولاو ليكل اب اهمسةف ا نزوت وأ لاكت قلا ءايشألا نم ناك امو

 . افالتخا كلذ ىف ملمن الو . نبغ ىلإ لذافتنال تن ك

 كمهنيب مسقي لجرب اوذر « نيرضاح نيلفاع نيذلاب مهلك ءاكرشلا ناك نإ و

 مهدحأ دا رأ ش ‘ همهس مهم دحاو لك ىضرو ميب سفو ‘ :: ريغ وأ ةقث ناك

 نأ الإ تباث مسنلاو .ةجح هل نكت مل ، لودعلا ماهسلا لدعي هنأ جتحاو « رينلا
 عأ هللاو . ضقنلا اهب بجي قلا هوجولا وأ تالاحلا نم ءىش هيف منلا ٩

. قيفوتلا هبو



 س ١٥

 ن اثلا لوقلا

 مهريغو ماكلا نم هيف لوخدلاو مسنلا ف

 ك احلا ماقأ ، نامح نه بئاغ نيب و هنيب لام مسق بلاطلا بالط اذإ : ليقو

 ىلع مهنيب لاملا نأ هعم حصي نأ دمب مسقلاب رمأو ث همهس هل رصحب اليكو بئاغلل

 . اد وهش بثاغلا لام ىلع دهشي و « مهسم اذكو اذك

 رمأي نأ هولأسو 4 مهل هن أ لام ىلع اورراقتو ى كاجلا ىلإ ةثرولا رضح نإو

 هيلع دهشي نأ الإ ،ممهه لاملا اذه نأ ملع ولو . همستب رمأي نأ هل سيلف 2 همسقي

 ، مهل ىتلا ماهسلا نم اهت اذكو اذك ىلع همسق ىرج هنأو كمه هن أ لدع اًدحاش

 . مهنيب همسقب رمأي مث ك امهم اذكو اذك ىلع مهب هنأ دهشي و

 .مل اهنأ اوع اذإ ء سانلا نيب لاوهألا اومسةي نأ مهلف ماسلا امأو

 . ےستلاب مهنيب عطقلاو كلذب ممه مكحلا ىنعم ريغ ىلع ،كلذىلإ مهبولق تنأمطا و

 . مكحلا ىنعم ريغ ىلع نقلا ىف اولخد اذإ مل كلذ امإ و

 هيلإ كلذ اوبلط اذإ مهلاومأ ستب ءاكرشلاىلع مكح نأ ک الا ىلع : ليقو

 مهيلعو ، كلذ ىلع سانلا نم ادحأ ربجي الو ع مهنيب مسقلا ىلوتي نأ هيلت سيلو

 . مهيب ممقلا ىلوتي نم بلط

 مامإلا نوكي نأ الإ ، سانلا نيب ممقلا ىلع ءاركللا ذخأي نأ مساقللو
 ءمهنيب رجش ايف رظنلاو ةمساقملا سانلا نيب ىلوتي نم هلودع نم بصن دق ىضاقلا وأ

. نيملسملا حالص نم كلذ ىأر اذإ 2 نيملسملا لام تيب نم مهللع حازأو



 . نيدلا ق ءايلوأ اون وكي ولو © تاقثلا ءاكرشلا نبب عهقلا ق روحنو

 ءاكرشلا ىف ناك ث انموق نم اوناك ولو ، لاومألا ىلع تاداهشلا ىف كلذكو

 . نيذلاب اوناكوأ ‘ بايغأ وأ ماتيأ

 لاملا فقو ىوعد دحأ هيف ىعدا وأ ةجحم لاملا ىف ةثرولانم دحأ حتحا نإو

 عيمج نم رضحمب ةنيب هل تحص نإف . ىعدي ام ىلع ةنيبلاب ائيش هين بلط نم ىعدو
 ٠ هللا باتكل دع ىلع دمسق الإ و هغصنأ ك مهنالكو وأ ةثرولا

 ةي مهيف ناك اذإ ، ةثرلاو ناويحلاو قيقرلا رم كلاهلا فلخام عابيو

 ممهلاومأ نيذلاو . بارعألا لثم ناويحلاو قيقرلا هلام ناك نم الإ ، بايغ وأ
 ىلإ ىتست اهنإف ، ةعارز مهيلع ترضح دق ىشاوملا نوكست وأ عابت الذ ء ىشاوملا

 . ةعارزلا لتفت الو اهداصح

 ىه تناك ي ةباد وأ دبع ىف ، ىوعد مهريغ وأ ةثرولا نم دحأ ىعدا نإو

 ىذلا اهيلع قفنأ ام مرغ ىعدملل تحص نإف . هيلع اهن ؤمو « هدي ىف ىه نم دي ىف

 لاحم الو ، ءىش هيلع نكي مل « ءىش هل حصي مل نإو . تفقو موي نم ، هدي ىف ىه

 . اهلاعتسا نيبو هنيب

 دحأ عغتناو ك مسقلا اوبلطو ، قي مهيف وأ نيغلاب مهلك ةثرولا ناك نإو

 نوعفرينكلو . مهنأل اومسقي نأ ءاكرشلل زوجي الف شةمساقملا نم ءاكرشلا نم

 ىبأ نإف ٠ مهنع همهس زيميو { هءاكرش ساقي نأ هيلع جتحيف ' كاجلا ىلإ مهرمأ

. قحلا نم هيلإ باطي ام ىلسي ىتح سبح



 ضرألا اومستينأ ءاكرشل نكب مل موصخلا نوفصني قحلاب ماوق نكي ملنإ و

 ضرألا نوعرز نكلو . كيرشلا اذه ةصح اوكرتي و ى ممعصح اوعرزو

 ذخأي مث ءةرملا ةلمج نم اومرغام نوذخأيو عنتمملا كيرشلا اذه هرك ولو « اهلك

 . ةنؤملا دعب نم هتصح دحاو لك

 : اولاق و . لخم و ضرأ ىلع كوفقوأو كوعد موق ىف ،ىراومحلا بأ نع ليقو

 .الكو نلو نهنإ : اولاقو . ءاسن مهيفو «مهفرعتال تنأو اننيب اهمسق انل اهنإ
 افراع نكت ملو ث موقلاب افراع تك نإ : لاق . نهؤالكو نح : ءالكولا لاقو

 . لاملا اذه مسق نوعدي ا وناك اذإ ى مهنيب لاملا اذه مسق كل زاج ك لاللاب

 ؛ موقلا ءالؤهل لاملا اذه نأ هعم حصي ىتح ، كلذ هل زوجي الف مكاحلا امأو

 . مكحلاك تباث مك احلا سق نأل

 { مهلاومأ ىلع تانيبلاب سانلا نوعدي فيك : لاقو ءاهلا ضعب بجعت دقو

 لاومأ سانلل نوكي امبرو . هنم قادص ءاضق وأ ، همس وأ ءىش عيب اودارأ اذإ

 ىتح « هنم ءاضقلاو مسقلاو عيبلا زاوج ىلإ بهذي هناكو ، تانيبلا اهيلع نودجي ال
 . هنوعدي نيذلا ءالؤه ريغل لاملا اذه نأ حصي

 لثم كالذو . احلص وأ اربج مسقت نأ اهدحأ : ماسقأ ىلع تاكرتشملاو

 . عايضلاو نيتاسولاو رودلاو نيضرألا

 . كلذ هبشأ امو ، ؤلؤللاو رهوجلا لثم ، لاحب همسق غوسي الام اهندو

) ٢ _ نيبلاطلا جهنم / ١٧١ (



 خ ١٨ _

 ىذلاو . ثالذ هابشأو ةنيفسلاو درفنملا ءادبلاك ء اربح ال احلد ممتني ام اهنمو

 > جم رانلاو نرميللاو خيامبللو نامرلاو زوجلاو جرتألا و ضيبلا لثم : ممسةني ال

 . هلثمو أ

 مدختسأ ان أ : لوقي مهم :دحاو لكو ك ه رش نيب رادو دبع ناك اذإ و

 هتعرق تجرخ نه ٠ ةعرقلاب مهنيب برغي : ليقف : الوأ رادلا نكسأ وأ دبعلا

 ۔ ىلوأ وهف

 . هعيبب مك احلا رمأ كلذ نم ءىش ىلع اوقفتي مل نإ :لوقو

 مهلك ءاكرشلا ناك اذإ ى نيملسملا نيب ايسق اوهسةي نأ ةمذلا لهأل زئاجو

 . نيضار نيذلاب َ

 .نيملسملا تاق" الإ كلذ ىلب الف ،هوتعم وأ باغ وأ ,ةب مهيف ناك اذإ امأو
. 

 هيف لخدي ام لدع رصبي لدع ةز لجر ‘ ماسقلا ف نوي ام لأو

 ١ . هملع نومأم

 لدع رصبي ن ك ادعاصف نانا نوكي نأ الإ ةجحب سيل دحاولا نإ :لوقو

 . هب عستم لوألا لوقلاو . ةيلع عمتجم لوقلا اذهو . كالذ

 نورصهيو { مسقلا ىلع نوردقي تاقثلا ناكو ، ىماتي ةثرولا ىف ناك اذإ و

 الو نيد ىق مهيلع ةنتف دلوت نوفاخ الو ، كالذ ىف ةيةت نوقتي الو ، كلذ لدع

 ةماقإ نم هيلع اوردق ام كرت مهعسي الف ى ةيقتلا هب مه بجت امم « لام الو سفن

. ةبوتلا مهيلعف كلذ اوكرت نإف . كلذ ىف لدعلا



 س ١٩

 مهتانامأب اوموقي نأ ءاكرشلا ىلعو ،مهلاومأ ىف مهيلع نامض الف نامضلا امأو

 مسقي نم اودجي ىتح ص ثالذ ىف قحلا هبج وب ام ىلع ماتيألا قح نم مهيديأ ىف امو

 . كلذ مهل

 : ليقف هتنرو ىلع لجر هفلخ ام مسق بلطي نم هيلإ لصي مك احلا ىف ليقو
 ةنيب هورضحب نأ مهرمأ ءاش نإ و « مهنع تكس ءاش نإ رايحلاب كلذ ىف كاحلا نإ

 ،مهماهس هتلع ىرجي ام ىلعو ،ةثرولا نزم كرةنم ةحص ىلعو ،تيللا توم ةحص ىلع

 حصاممق ىنإ مهلص وأ ع هلكاذه حص اذإف ضئارفلا ماكحأ فرعي وه نكي مل نإ

 ةحص مهيلعو ۔ نالف كلاملا لام نم وأ ى نالف نبا نالف كرت امم هنأ 2 مهل ةنييلاب

 . هدجنو ةنيبلا هب دشي ، ريثك وأ ليلق نم ع هعضوم ىف ءىش لك

 ءىشب كلذ ىف مكح ال : لوقف . كلذ عيمج لب ناكاذإ ك الا ىف فاخاو

 ٠ ةملعي

 ءامكأح نوكي نأ لبق هلعاموءهملعب هيف مكح اكاحناكنأ دمب هملع ام :لوقو

 نأ : ثالذ ىلع ةداهشلاو ۔ مكحلا نبح ىف © ةنيب وأ رارقإب الإ هملعب هيف مكحم الف

 { عاتملاو ضرألا وأ ع رادلا هذه وأ « لاملا اذه نأ : صخشلا ةنياعمب ةةيبلا دهشت

 ةبهو وأ ڵ هعاب هنأ ملنال ، نالف كلم وه وأ ،نالق فلخ امم وأ « نالف كرت امم وه

 . عأ هللاو . تام نأ ىلإ 3 هوجولا نم هجوب ( هريذل هدي نم لاز وأ ث هب رقأ وأ

۔ قيفوتلا هبو



 س ٢٣٠

 ثلاثلا لوقلا

 ماهسلا ضعب ىفخ وأ نبغ وأ نايسن وأ طلغ هيف ناكاذإ مسقلا ىف

 لودع رضحب ملو اومستقا اذإ ٠اكرشلا ىفو

 نم ادسحأ مهنيب اولخدي ملو { مهيب الام اومسق نينلاب لاجر ةوخإ ىف ليقو

 رجش عطقو ، همهس عرز نم عرزو ، همهسدحاو لك ذخأو اوههاستو 2 سانلا

 نأ جتحاو . ےسقلا _ عرز ىذلا ضقن مث ءرثمك أ وأ 2 ةنس كلذل الخو « ديف ناك
 نوقابلاك۔ءو . ةلوهجم مهنمساتف «سانلانم دحأ مهعمنكي مل اذإ ،ةوخإلا ةمساقم

 . مهماهسب

 ضقنينأ كلد ملعو هلزكي ء ه٫ ىضرو هضبقو 4 همس دحاو لك فرع نإف

 ىلع نبغ كلانه نيبتسي وأ ى كالذ ىلع اوقفتي نأ الإ ، ضعبلا مهضعب ىلع تلا

 نيغلا هيلع ىذلل « نبنلا هدنع نمم اوجرختسي نأ اوردق نإف . رشعلا رادقم دحأ

 ٠ كلذ مهلف > هلاح ىلع مسقلاو

 ملع نيفلا هيلع ىذلا نوكي نأ ال مسقلا ضقتنا كلذ ىلع اوردتي ل نإو

 نكيملا نبغلاب هتفرعم دمب ضهرمه وأ همهس عرزو ،كلذب كلذ دعب ىضر مث ث نبفلاب

 . كلذ دعب ضقن هل

 نكي لو ك هيلع تبث نهر وأ ، ةيطع وأ عيب نم اثدح هىفثدحأ نإ كلذكو

. كلذ دعب ضقن هل



_ ٢٩١ 

 ؛نوبغلا لع ةممسنم نافلا در سما هأ رشعلا مستلاىف نبنلا ناكاذإ :ليقو

 . ماهسلا ىوتست تح

 نوبنملا دازي امإ و ، مسقلا ضقتنيال : ليقو

 نكي مل وأ نبغ هيف ناك 2 هضبقو امهس راتخا نهف « رايلاب مسقلا ناك نإ و

 . تباث وهف ث نبغ هيف

 ل ام نبنلا هيف حصو مهسلا حرطب ناكاذإ 4 مسقلا ىف ضقانتلا نوكي امنإ و

 ةدايزلا نم كلذ نوكي نأ الإ ص ةدم كلذل سيلو . همهس مهنم دحاو لك رمعي

 . ماهسلا لهأ حالص نم ماهسلا ىف
 دريو ث هلاحم نوكي مسقلاف ءاكرشلا دحأ نم ماهسلا نم ءىش قحتسا نإ و

 . كلذ ىف مسقلا ضتتني الو . كالذ نم هيلع قحتسا ام رادقمب ءاكرشلا رثاس هيلع

 وأ 0 ةرحاخمع هرم۔ق كرتشم لام مهيب موق ىف ، دمحأ نب نسحلا نع ليقو

 نإو ،هاتضتن منتش نإ : مهضعب لاقف . مهدحأ ىلع نبغ هيف رهظ مث ع مهسلا حرطي

 مه اولاقو . هتبيصم دنع ءاكرشلا رضحو « :اكرشلا دحأ ضرم م" . هانممت -

 هضقن ىلع اوقفتا نإف . ضيرملا تامو ،ًاميمج مهنم ىضرب هانضقن دق انإ : ضيرملاو

 . مسقلا ضقتنا هوضقنو

 ش { اهرد نيسمخ ةعطق ام"وةذ هامسقي نأ ابحأو ى الام اثرو نيلجر ىف ليقو

 . كليقأ ال فإ : رخآلا لاقو ٠ تدبتغا فإ : لاقو . كالذ ضقن امهدحأ عجر

 ةعجر هل سالف © ةعطقلا ةميق نم هضبق ىذلا نأ _فرعو ث نمتلا ضبق دق ناك نإف

. هجولا اذه ىلع



 ىلع ن ,ةتي لودعلا نإف . امهدحأ نبتغا مث 2 مهسلا حرطب .قلا ناكنإو

 . .ماهسلاىوتست ىتح ،همهس نم نباغلا در ؛رشدلانبغ نبتفملاىلع اوأر نإف . ماهسلا

 وا نبغ مسقلا ق ناك © ةعح ر ضيفلا لعل سيلف ‘ رايملاب مسقلا ناك نإ و

 . نكي ركب

 ةعطق هيف ناكاذإ لاملا نأ نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نعو

 مهضعبو « مارحلا لاملا نم همهس :اكرشلا ضعبل عقوف ، لاملا ةثرولا مسق مث 2مارح

 . مارحلا نم هكيرش ذخأ ام هرضيالو ى كلذ هل زئاج هنإ ك لالحلا نم

 3 ءىشب هثاكرش ىلع عجري لو { هلهأ ىلإ هملس مارلا مهسلا هل عقو نإو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مهيديأ ىف امم

» » »



 عبارلا لوقلا

 اهك ارد لبق ةرملا ق ٢

 اقوذع اهمسق اودا رأو ءاكرش نيب تناك ا ذإ ء لخقلا ةرمت ىف ديعس وبأ لاق

 اوطرقشي نأ الإ 0 افالتخا كلذ ىف ملئنالو . لذ زوجيال : لاق . اهك ارد لبق

 روجح هنأل ،كاردلا دعب ةمماتملاهيف زوجنالو لخنلا ىف كرتتالو . هنيح نم اهعطق

 ةنأل ؛ اهك ارد لبق ةرغلا ميب ةلزن وهو ٠ ةلاهجلا قيرط نمال ي وبرلا قيرط نم

 ٠ ع: ضايقلاو . ضايةل اك ضعبب صعب

 هعيب زج مل اه لكو . ةنسلا ت.اج كالخ . اك ا رد لبق راملا عيب زرحي الو

 ٠ راثآلا تءاج كلذب ه. رح

 هنأل ؛ ز وجن الف ربلا امأو . اهزازج لبق اهميب زاجف تكردأ اذإ ةرذلا امأو

 . ةماتلا 7 زوح و . ةاامجلا 7 هن ل ؛ جراخ ن 4 4۔ح ىر ال

 ريغ ةرمث اهيفو ث الخت اومسق نإ و . اهمسق زاجف لخنلا ةرمث تكردأ اذإ و

 نود هل ىه :ضعب لاق فالتخا كالذ ف كمهدح أ مهس ف ةر ا تعقوو ةكردم

 .:لوقلا رك ك أ وهو . ةكردم ريغ تناك اذإ ‘ هد اك رش

 .ةكرشلاب ةرملا اوقحتسا ام دمب اومسق مهنأل ؛ ءاكرشلا يحل ىه :لاق ضعبو

 دلب ن. ةلخ ق وذ۔.ب ث دل ن ه ةلح قوذع ضاي5 ىف 4 شيرق ن ۔ايعس لاقو

. ز  2 ال : 1 رخ أ



 ۔ ٢٤

 ليكب ال ، ريدقتلاب نوكب هنأل ؟فيمذ مسقاهسو»ر ىف لخفلا قوذع مسقو

 . ريخادم ةنال هلثممهس هلنملو ‘ ريخادم ةسح ءاكرشلا دحأل حد \;: رو . نز و الو

 اذإ ، اذه ىف مسقلاف لوقلاو . كاردلا دعب هيف وبر ال هنأل ؛ ةماتملا اذه ىف زرجتو

 . اوس لامع وأ تي هيف ناك

 ريغ ةعارز اهيفو ى تمدق اذإ ضرألا ىف انباحصأ فلتخا : ديعس وبأ لاقو

 . كارتشالاب ةعاشم ةرلاو « تباث مسقلا نإ : لرةف ةكردم

 نأ الإ ث ةعارزلا نم هتصح ىف عقو ام هل دحأ لكو ،تباث مسقلا نإ : لوقو

 . اثيش اوطرتشي

 . ةكرتش. ةعارزلا نأل ؛ ةما رزلا لجأل ضاتنم مسقلا نإ : لوقو

 ىنعمنم جرخي ام ىلع مسقلا ىف اوطرتشي مل اذإ ،قوسلا تاذ رجشلا كلذكو

 . مسقلا ىف طرتشي ىتح ةكرشلا ىلع هكح نوكي نأ : مهلوق

 { مهنم ىضرب قوذعلا مسق ىلع اوقفتا اذإ : ءاكرشلا ىف فنصلا باتك ىفو

 . كلذ تباثف ء نيرضاح نيذلاب مهلكا رناكو

 هتصح ردقب هل ذخأي نأ تيلا ىصول نإ ، ىعو ميتيللو ‘ تي مهيف ناك نإو

 . يفوتلا هبو . ملعأ هللاو . متيال حلصأ ثالذ ىأر اذإ « رظنلا قيرط نم « ةرماغملا

« ٭ +٭



 سماخلا لوقلا

 لسفلا عمر طرشو رجشلاو لخنلا مسق ىق

 ءاهمسق مهدحأ بللطف > رجشلانم اهريغ وأ ةرذس تناكا دإ :هرا ذع وب 1 لاق

 . ةعوطقم مهنيب مسقت مث عطقت نكلو ث ةماق مسةتال اهنإف . كلذ نوقابلا مركو

 نإو . ةلخنلا كلذكو . مهنيب اهترمت تمسق رمعلا تابحاص نم تناك نإ و

 . اهنمث مسقو تعيب اهعيب ىلع اوقفتا

 ذثم ود شو ٤ رجشلا نم اهريغ وأ ك ةرذمس اه اضرأ اومستقا م و ق ليقو

 تعستاو ،ةرجشنا تمانم ،هريغ لجرل ةرجشلاو ، لج رل ضرألا تعقوف ، ةريغص

 ثكالذ ىلعداز امو ، مسقلا موي اهردق الإ امهل سيل نأ ىلع وبأ ىأر دقف ، اهناصغأ

 . كذ ملع اذإ ، ضرألا نع عطق

 ، هتصح دحاو لك ذخأو ، اضرأ امل اوطرتشي ملو لخنلا تمق اذإ : ليقو

 دحاو لك ذخأي هنإ :ليةن .ة.طقنم و أ دحاو اهليجأو تسم الو اقيرط اوطرتشيملو

 ، هكيرش همساق ول وأ 2 اهب هل مكح ك اجلا اهيلع فقو ول « هل تعقو ىتلا هتصح ردقب

 . كلذ هيلع قذضي مل هل عقو

 ا وطرتشيمل ولو٬ضرألا ننم سايقلا لخفلل تبثيو ،ة:-اقملاب الإ هل سيل : ليقو

 اومماتيملو٬مسةلا ىق اوطرتشيمل اذإ : ليقف ںىقاسملاو قبرطلا امأو .مسقلا دمع كلذ

. مسقلا ضقتنا ةرضم ىنعم كلذ ىف ناكو ح :ىش ىلع



_ ٢٦٩ 

 اذه ىنبجعيو . تناك ثيح قاسملا نوكسو « .ةب هنإ : لولا ضعب ىفو
 . دحأ ىلع ةرمضم كلذ ىف تبثت مل ام

 لصأ هضرأ ىفمحدحأل عقوف ،هرمق لام مهنيب ةوخإ ىف ىرارحلا ىأ نعو

 :لاق. ىماتيفلخو خألا تام نأ ىلإءاميمج اهنولكأيو هتوخإ ىلع اهاشحمو ةمرك

 ع طرش ةمركدل ,كي مل نإو . تعطق ةماركلا هذه علتق مسقلا دمع اوطرش نإ

 ،ىماتيلا ضرأ ن.اهرجرخ نأ مهيلعو . مهريغو ةرخإلا ةثرولا نم عيمجلل ىهف

 ىف نوكي نأ الإ ، ىماتيلا ضرأ ىف تماد ام ‘ اثيش اهنم اولك آي نأ مهل سالو

 حالص لوألا اهمسقو 2 اهاشحم ىلعو اهلصأ ىف اهاشحمو ةمركلا كرت نإ رظنلا

 . هللا ءاش نإ _ كلذ زاج « كالذ ىلع اهوكرتف « ىماتيلل

 لخنلاو ضرألا امسةقاف ٬رجشو لخم اهيف ضرأ ىف نيكبرش ىف دمح ىبأ نعو
 نوكي نأ ىلع ايضارت نإن . هضرأ ىف رجش رخآلا عم امهنم دحاو لكل عقوو

 كح ء كاذ ىف ماكحألا ادارأ نإ و .ايه زئاج كلذف ء ضعبلا امهضعب دنع كللذ ايه

 . هكيرش هعانر وأ رجشلا ةميقب ، هكيرشل رجشلا هدنع ىذلا ىلع 1 الا

 كاذف ، هكيرش دنع ةرجش امهنم دحاو لكل نوكي نأ ىلع امساقت نإ و

 . صضعتنم مسف

 لخنلانيب ناكولو سايقلاب امهنيب مسقت ضرألا نإف ةيدضاعلا لخنلا امأو

 امهنيب ام نيتلخت لكلو ، فورعم دح كلذل سيلو ، اعارذ رشع ةتس نم رثك أ

 اثىش ةلخ لكل مسقلا دنع اوطرتشي نأ الإ ؤ اريثكو أ اليلق ناك ضرألا نم

. \ه٨ل طرش \\۔ ا_,اف 6 افورعم



 > اع!رذ رشع ةمس نهم رك أ نيتلخنلا نيب ناكنإن ك ردا ودلا لخنلا امأو

 عرذأ ةثالث ىإ ةلخ لك تعجر

 اومسقو ،اهدحر ضرألا ءاكرشلا مسقن « ةقرفتم لخم اهبف ضرأ تناك نإ و

 اهي ن أ ء اكرشلا نم بلط نم بلطن ئ مهب عئاقو اهوط رشو ئ .7 لخنلا

 نإ و . مسقلا دنع احالص اهف نثتسي ل اذإ ، ثالذ هل سيلف ، احالص امه جرخمو

 . كلذ مهلف لخنلاو ضرألا مق ا وضقن

 نإف .هبحاص ع ائيش دحأ لسفيال نأ ىلع !وطرتشاو ، اضرأ موق مسق نإ و

 . مهيب ناكام ىلعف ‘ افورعم اعارذ وأ 6 وص وم اذح مهب اولمح اون ك

 هبصن ق لسغي نأ مجح. دارأ ن طرش كلذ ق مهيب نكي نإو

 . اعارذ رشع ةتس هراج ضرأ نع حسقفيلف ‘ ضرألا نهم

 كلذب ضتنلا ممدحأ دارأو ‘ لخنلا نم ءىش ىشخ مسقلا ذلنع اوطرتشا نإ و

 كلذ ناك ،احالص كلذ ناكو ، مهنم ىضرب نوغلاب مو ءتالذ اوطرش اوناكنإف

 . هيمع ارعمتجا ىذلا حالصال ةيشخ طرش ام ىشخ و « اتباث

 ناك اذإف ث مسنلا ضقن اودارأو ، ةفورعم ةطورشم لخنلا نكست مل نإ و

 اذإ ، مسقلا ضقني نأ فاخف ، هنوفوعي ءىش ىلع اومماتتي ملو ء الرهجم كلذ

 ۔ ررض كلذ ىف ناك

 ىنبجعي الو « هيف اكرش مهف ، سأرلا نم فورعم ءىش ىشخ ارطرش نإو

. ىدنع ميب ةكرش رهف هنم جرخ ادؤ { مهل هنأل ؛ ايح مهيار الإ همشخ



 مهعمب اوطعي نأ ميلع نكي م ) ةلخ ىشخم ملحاو لكنأ اوطرش ناو

 . لاملا سأر نم اطورشم نوكي نأ الإ بذجلاو صوخلا نم اضعب

 م,ذكاوناك اذإ زئاج « رمثلل ىشخال هوط رش ام اوكرتي نأ ىلع اوقفتا نإ و

 ۔ نيلفاع نيذلاب

 تفمإن . اضعب مهضعب ىلي امم ىشخلا ناكو « انيمج طرش ىذلا اوشخ نإو

 . سايةلا لبس ىلع لخدت لصألا ف ةكرتشم ضرألان ‘ عئاقو اه وط رش

 اهنأ الإ ث ىل نيبي الف ث اهعطق هيلع اوطرش مهنأ الإ « هل اهوطرش نإ و

 كلذكو مهتكرش ىف لخنلا نيب سايةلا نم تبثي ام ىلع اهسايقو ، امذرأب مهل

 . عئاقو لخنلا تناكنإ

 لصف

 . ابذسج عابي نأ مهععب بلطف ء . اكرش نيب ناكاذإ لصبلا ىن اوفلتخاو

 ةكوردملا ةنسلا ىلإ عجري هنإ : ليةف . اسوءر عابي ىح كرتي : مهضعب لاقو

 . عضوملا كلذ ىف

 . بلغألا ىلع ناك ةنسلا تفلتخا نإو

 نيب فرعي امب ، كلذ نم طسوألا ىلع نوكين بلغألا فرعي نإ و

 . سانلا

مهضعب بلاطن ؛ ءاكرمث نيب تن اك اذإ ، لخفلا ةلاحف ىف لوقلا .اج كلذكو



_ ٢٩ 

 ىرا وحلا وبأ مفرف.كاردلا ىلإ كرتي نأ مهضعب بلطو ،كردي نأ لبق ًاضيغ همسق

 ةلاحفلا نم لحفلا ناك اذإ : لوةي ناك هنأ : هللا امهمحر _ رصلا نب نازع نع

 اضيغ هجارخإ مهلف 2 اضيغ جرخم قلا .

 . تابنلل حلصي ىتح كرتي هنإف ى تابلا ةلاحف نم ناك نإ ه

 باط اذإ ص كلذ هابشأو زوملاو ءاثقلاو ناجذابلا لثم .راجشألا كلذكو

 نرعالإ ، كلذ هل نكي مل ء كاردلا دح ىف ريصي نأ لبق ى همسق ءاكرشلا دحأ

 . مهنم ضارت

 هللاو . كلذ ىف نامض همزلي الف ، كاردلا لبق فلت ىتح همسق نم عنتما نمو

. قيفوتلا هبو . ملعأ



 سداسلا لوقلا

 كلذ مكحو :املا 2 ف

 ةثرولا فلتخاو , قي مهيفو نيت وبخ ىف ءام فلخ و «كالح لجر ف :ليقو

 هبدصن ذخاي نأ مهصعب بلطو > فيل اتلا مسقي نأ مهتمب سبلألطف ض ءا مسق ق

 مهسم دحأ ىلع نوكي الئل « فيل جلاب ءاملاو لاملا مسق نإ :ليه . ةروبخ لك نم

 ٤ كلذب عفتني لو « اهرود ىف داوألا تدعابت فيلأتلاب مسن اذإ ناك نإف . ةرضم

 ىعا ز امنإو . كلذ ىلع ءاكرشلا ربجي مل ڵ كلذ ىف 0اكرشلا ىلع ةرذملا تتحلو

 . . حالصلا ىعم كلذ

 ضرأو ث فزنلاب ست ضرأ هيفو 2 موسقم ريغ ناكااذإ : جلفلا ىف ليو
 نوةشي حيسلا باحصأو > رام ء و. نوفزعي فزنلا باحص و ‘ حيسلاپ قتسآ

 . جلفلا نم ءالا لق نأ ىلإ

 كلذ ىف نإ : ليتف كاذ ىف اوفلتخاف ء حيسلا ىةس نع ملنقنا فزت اذإ و

 تباث وهف ث رخآلا نع لوألا هثراوتي اذه ناكاذإ : ءاهقفلا ضعب لاق . افالتخا

 . كردأ ام ىلع

 لذفام الإ حيسلا باحصألسيل « داز وأ ءاملا صقن اذإ هنأ كردأ ناك نإف

 . كلذك ورف فزنلا لهأ نم

 عجريو . حيسلالهأ ىلع ةرضللاب عجزي هنأل ؛ تبثي ال اذه نإ :لاق مهضعب و

ةنسلا هب ربتعي الو . رثكو أ ءاملا لق اذإ ، همسق ىف لردملا رانن ىلإ ءاملا كلذ



_ ٣١ 

 ؛حيسلا ىقس لهأ ضرأ تبغ رلو نوفزني فزنلا لهأ نأ.ةنس هينف تمدةت ولو
 .لوألا ىقسيو ًاحيس اهاكآذرأ ىق۔يناكاذإ :جلفلا ىلع اسايق ررضلا نم اذه نأل

 . لوألا ىوري ىتح رخآلا ىقسي الو « رخآلا مث

 نيب رخآلا فصنلاو ڵ ةداب فصن هل لجر ىف ، دمحأ نب نسلا ىلع : أ نعو

 ، ءاكرشلا ءالؤه دحأ نم « ءام رثأ لوألا فصنلا بحاص ىرتشا ع ءاكرش ةثالم

 بلطو ء هلام نع رثألا عطقنا . اطسوو ارخآو الوأو اراهنو اليل بلاتتي ءاملاو

 رثألا اذه نأ ءاكرشلا دحأ جتحاو 2 هئامب ًامثاد الصتم رئألا اذه دسي نأ ىرتشملا

 . هيف رمآلا ناك ارخآ وأ الوأ مقو ثيغ « مئابلا ءام ىف

 مهتداع نم اوناكنإف جلنلا اذه لهأ ةاقاسم ةنس ىنإ عجري كلذ نإ : ليقف

 . ثلذك رهف ، هثام ىلإ هءام مضي ۔احأ لك نأ

 وهف هئام ىلإ ه.ام دحأ ىرجي ال ةدوم مههايم نأ مهتداع نم ناك نإ ه

 . كلذك

 املا نم هتصح مهنم دحاو لك فرعيو ، مر وأ لصأ جلف مهنيب موق ىف ليقو

 نولمةي فيكم هيلع سيتناو ،هنع سانلا باغ وأءجلفلا رسك م ، فورعم زود نم

 مهنم بحأ نم بحأو . مسقلا ديريال نمو دجاسملاو بايغألاو ماتيألا مهيفو « هب

 © لايعلا لوق نم الإ ةحص كلذ ىف نكي ملو ، ناكام ىلع همسق دح أ لك ذخأي نأ

 . تاقثلوق ن٠ وأ هل ةقث ال نمو

 محلوق لبق « مههايم مضاوم سانلا اوفرعو ص تاقنلا هيف لاق نإ هنإ : ليقف

. هءام ذخأو ، لك دحأو



 ‘ جلفلا لحأ ء اركو مهماقث عمتجي هن 5 ، دغار وهو الصأ نبتسب نإ و

 ىم .
 ناكام ىلع هنودرب و٬جلفلانرمسقيو اليكو بئثافلل :ةخمسل) ٠. ءالكو بيذالنوهيميو

 الصأ ءالا ناك. هام مص وم فرعي نأ الإ ( هام ذخأي نأ دحأل روحج الو ‘ الوأ

 . اگر وأ ك

 ضب ف . همسامتر نم مدعو ٤ ب اغ و أ مي ةكرش ف ءام ه ناك نم : ليقو

 . ىقابلا عديو هئام ردقب ءاملا نم ىقسي نأ هل نأ : لوقتا

 هندب ليع وأ .ام وأ لام ف 0 ُ هل نف > نا همحر ىراو ١ أ نع دجويو

 وه ناك نإ { هتصح ذخأيو { ةسفنل كلاذ م۔ةي نأ هل نإ 2 باغ وأ تي نيرو

 . قيفوتلا هبو . لع هلراو . مسقلا راخةي

« « ٭



 عباسلا لوقلا
 كلذ مكحو رابآلا م۔ة ىق

 ضمبلاقف . رابآلا مسق ىق فلتخي هنإ : هللا همحر دمحأ نب نسحلا ىلعوبأ لاق

 نأ دارأ نف اهومسق نإف . ةدح ىلع رب لك جالفألا مسق ىلع مسقت اهنإ : ءاهقفلا

 . لوقلا اذه ىلع كلذ زاج ث هريغ وأ هئاكرش دحأ هتصح ضياقي

 ءىرخألا ىلع رب لك لمحت نكلو ةدحىلع رثب لك مستتال :مهضعب لاقو

 هل عطقني \. مهنم دحاو لكل لصحمال ناك اذإ مسقتو ( ضعب ىلع اهضعب ل۔حم و

 . ررذلا كلذ ق نيبنو { ةعنم هتصح ق هل نوكيال وأ ‘ لماع هےف

 نم ءاكرشلا دحأل حصي ال ناك نإن . ةدح ىلع رثي لك مسقت : ضعب لاقو

 ىلع نوكيو ث ادحاو مهلماع نوكي نأ ىلع اوريج لماع هيف هل عطقني ام هتصح

 نوجاتحنامو باشخألاو ريجانللو لابحلاو ءالدلا نم هبوني ام ردق مهنم دحاو لك
 هل جرخم و ٤ؤ. اهيلإ لصي ٥ وع ثيح نم هتصح ىلإ مهم ذحاو لك لص وتي. ٨ هيلإ

 . هضرأ ىلإ لصي ىتح ي اهنم قيرط

 ىضم 0 هريغ وأ زاج قبرط وأ رهاظ وأ داو نم قيرط هضرأ ىلإ هل ناك نإن

 ٠ كلذ نم هلا٠ ىلإ
) 

 اوربج ك هب عفتني ام ذحصح نم هلمةيال ناكاذإ كيرشلا نإ : لوقلا صعب ىفو

 . هغمت اومسقو « كرتشملا ميب ىلع

( ١٦١ / تيبلاطلا جهتم _ ) ٣



7.- 

 . هتصح ردق مهم دحاو لك عفتنبو ض هلاخ كرتي : ضعب لاقو -

 وأ بايغأ ءاكرش اهيف ء هيلع رثب اهبف ضرأ هل تناك نميف ديعس وبأ لاقو
 ء ضرألاو رئبلا نم هتصح ىلإ لصي ملو ، مستلا نع اوعنتماو © نوغلاب وأ ماتيأ

 رجزي و « ضرألا نم هتصح ردقبكلذ عرزي نأ هلف « كلذ مدعل نيملسملا نم مكحم
 . رثبلا نم

 ضرألا نأل ؛رمبلا ىف لامعإو ، ضرألا ىف كلذ هل سيل : ليقو

 ىلإ رظنلا ىلإ جتحي ملو و مايألاو تاعاسلاب مسقني رقبلا ءامو رظفلاب الإ مسقنت ال
 . رقبلا ءام

 بحلا وأ ى مهدحأ لام ىف اهقرطو اهبصمو اهبخو ءاكرش نيب رثب تناك اذإو
 هذه ىف ةصح هل نم دا رأف مهدحأ لام ىف قاوسلا وأ قيرطلا وأ ب عملا وأ

 . اهنم برشت تناك ىتلا هضرأ ريغ نبضرألا نم ءاشي امل هتصح جرخ نأ « رثبلا
 نع هثاكرش ضعب هعنف ى برش لبق نم رئبلا ىف هل سيل نمل اثيش اهنم دعتي وأ
 . هيلع ركنأو ؛ كلذ

 نم كلذ ريغ وأ ، سدس وأ فدصن وأ ثلث اهنأ ةفورعم هتصح تناكاذإف

 ضرأل جارخإ وأ ةداعق وأ عيب نم ءاشي فيك هلام ىف فرصتي نأ هلف ، ءازجألا

 وأ قيرطلا وأ بصملا وأ بحلا وأ رتبلا هضرأ ىف نم هعفمب نأ الإ ، هضرأ ريغ

 . هيلع دل وةت ىتلا ةرضملا لجأل هعنم هلف 2 قوقحلا هذه دحأ وأ 2 تاوسلا

اهيخو رثبلاو سانل روجنم ناك نإ اروجخنم اهيلع رثن تن ك اذإ كلذكو



 ۔ _ ٣٥

 نأ ن روجنللا بابرأ نم دحأ دا ف : م رغ وأ .اكس )ا دح أ ضرأ ف اهسصمو

 رعفل رئبلا هذه ءام جرحم نمل عيب و ١© دعقي وأ حنمي د أ ك هضرأ غ اضرأ عرز

 قرلا وأ بصملا وأ بحلا وأ رئبلا نوكت نمل الإ عنم الن اهنم رجزيىتلا ضرألا
 ءام ناصقن رئبلا بابرأ ىاخ وأ ك هضرأ ق هضصه أ كلذ عيمج وأ ‘ ىقاوسلا وأ

 . ملعأ هللاو ٠ كلذ نم هعنم مهلف ‘ رجزلا ةدايز نم رئبلا

 رثيلاو . ةموسقم ىهو رجزلا ىلع ضرأ مهدي موق ق > دحأ ن نسملا نعو

 بلطو ء اذه لام ف تعمسناو تماہهنا دقو 0 مهدحأ مهسم ق ىمهو ث ةعاشم .يب

 مهتتحلو لذ نم اومغتماف ‘ همزلي ام دحاو لك مرغيو ، اهورفظي نأ هئاكرش نم

 هضرأ نم تذخأو د مسقلا دعب هض رأ ىف تعستا ربلا تناك نإ : لاق . ةرضملا

 . ةصحلا ردق ىلع انيح مهلع اهحالص ناك اثيش

 ررذلا مهيلع نيبتي نأ الإ ‘ املاح ىهن ك ةحسم ىهو اه ,مسق اوناك نإ و

 ٠ كلذ ىلع اوربح نأ بحأف ٤ اهحالصب الإ اهنم رجزلا ىلع نوردقي الو { ًاميمج

 ، هضرأ ىف ىلوألا ريغ رئب رفح ىف اونواءهتي نأ ضرألا بر بحأ نإو

 . ثالذ ىلع اوقفتي نأ الإ مهيلع ربج الف ى ىلوألا اوملامعبو

 : هللا مهمحر _ بوبحم نب دمحم نع نامثع نب ناهبن امثدح : رثؤملا وبأ لاقو

 . مسقت مل لامع هيف هل مطتني ام ، ءاكرشلا نم دحاو لكل عقت مل اذإ رثبلا نأ

. رثك وأ كلذ "لق ء مسقت اهنإف ء رجزلا ريغ ىلع ىتلا ضرألا امأو



 هب عفتني ضرالانم عضوم هههسنم دحاو لكل مقي ناك اذإ :ديمس ربأ لاق

 . مسقت اهنإف ، كلذ ريغ وأ ةرجش وأ ةلخن لسفم لثم

 فردلأ هبىرجن امم هوحت وأ ةرذ دوع عرزي نأ لثم كلذ نود ناك اذإ امأو

 ٠ 4 .سق ىلع نورب الف ‘ مسقنيال هلغم نإ ك سانلا نبيب

 ك همهس نم دحأل عقي الو ، رجزت امم ضرألا تناك نإ : ءاهتتلا ضعب لاقو

 لمعي ن ا ممصعب دارأ ولو ٠ ادحاو مهلماع ن كي نأ ىلع اوربج لماع هيف لمعب امم

 . ادحاو مهلماع نوكي نأ الإ ، كلذ هل نك مل « هئاكرشل لمعي الو هسفنل

 ماتيألا ءاكرشلا ىفو ةكرتشم تناك اذإ ء ىوطألا نع ىراوحلا وبأ لثسو

 نم ةفرعملا لهأ كلذ ىليو ء ضعب ىلع اهضعب لمحيو « ةميفلاب مسقت نأ زوج الن

 . قيدوتلا هب و . عأ هللاو . نياملا تان

» » ٭ .



 نماثلا لوقلا

 كلذ مكحو لزانملا ق ىف

 كرتو « ائانإ و انارك ذ ةثرو كرتو كلد لجر ىف ث هللا همحر ديمس ىيبأ نعو

 الزن. مهنم دحاو لك ذخأي نأ مهنيب امف ةثرولا ىضارتف ءايارخ رخأو ةرماع لزانم

 « هقحل ررضل يسقلا ضقن بلط اضعب نإ مش . هنكسو هرمعف ، ابارخ رخآو آرامع

 . هؤاكرش ةيلع ىبأو 3 مهنيب ىرج فالتخال وأ

 كلذ تبث ، لوقعلا . احصأ نوفااب مهو ء مهسم ةفرعم كلذ ىلع اوضا!رت اذإف

 . هرك ذ باغ امم ناك نإ { قحلا هبجوي هجرب الإ مهدحال ضتن الو مهيلع

 امو ، اهنم آزومم ناك ام ص ةميقلاب مست اهنإ : ةررمعملا تويبلا ىف ليقو

 . عادذلاب سي هنإف ابارخ ناك

 دروملا اذه نأ مسلا موي اوطرتثي ملو ، دروم هيفو ، اراد ةثرولا ےسق اذإو

 كاذ مهدحأ بلط نإ ضقتنم مسقلاف . هيلإ نوجاتحي مهلكو ،هتصح ىف مقو نم

 ع هتح نم دحاو لك ث رادلا هذه ضرأ ةلمج نم اقيرط دروملا اذه نوجرخيو

 باب ىلع ابا اول.حخ نأ مهلل ة سياو ١ & هنم هالاو امم هسقن ىلع ذحاو لك رتسيو

 . كلذ ىلع اوت نأ الإ ‘ 4 ..ح ىذلا رادلا

 . اذهو اذه ن. صح ذخآ :اهدحأ لاق نيلجر نيب نالزنم ناك نإ ه

حب ناكنإن : فاؤب نأ رخآلا هركو © كال فل أو ىل فلأ : رخآلا لاقو



 ناك نإ و . فيلأتلا ىلع نارمح الف « هب فتن .ك . ؟
 { ٠ في نارغ راف ي هب عمتلي ندس تيب لك نم امهس امهلنأل

 ىلع اوربج « هيف هيلع ةرضم الب هب عفتني نكس تبب لك نم 7 امهلفأل حصي ال

 . نملا مسقو عيبلا ءأ ء فيلأتلا

 . امهس مهلقأ ىلإ رظن ، ءاكرشلا ىنعأ ،نينثا نم رثك أ اوناك نإ كلذكو

 بلط «هعيب ىلع اوربج « ةيف هيلع ةرضح الب هب مغتني نكس همهمننم هل حصي ل نإ

 . هريغ وأ مهسألا لقأ بحاص كلذ

 ىلع اهضعب لمحم اهنإف ء ةدحاو ةيرق ىف تناك اذإ لزانملا نإ : ضعب لاقو

 . دحاو جلف نم ىقسي ناك اذإ ى لاملا ةلزغمب مستلا ىف ، ضب

 4۔هس عقو نم لكف ،مهمألا امهياع حرطتو مها ردلاب لزافملا مةوةن : ليقو

 . ةميقلا لضف ىف اوددارتو ءذخأ عضوم ىلع

 لزنملا نم امهس مهلفأل حص اذإ هنإ : هب مفتني ىذلا نكلا ةفص ىف اولاقو

 ء فورعضلل حلصي نكس كلذف ى ابارخ اهلثم عاذجأ .77 وأ « رامع عاذجأ ةعبس

 . عناقلا هر عفتنيو

 هيف ىفتخم ال ىذلا وه ، هعيبب مكحو مستني ال ىذلا لزنلا دح نإ . ليقو

 مكحم مل ء ةلزنملا هذهب ناك اذإف . قيضلا نم هبحاص نع نيكيرشلا دحأل رسلا

 . ةخ هلتن انإ 73 مستيو لمقر وأ رهشألاب نكسي وأ ك ههيب مكحو 7

 ءاركلا هيلع نإ :لزنملا نكسف « لزنم ىف ةصح هل لجر ىف « ديعس وبأ لاقو
. مهنابصنأ ردق ىلع هثاكرشل



 س م٩٦

 مسق ولام لزنملا نم هنك ام رادقم هل نوكي ةعس لزنملا ىف ناك نإ : ليقو

 هيلع سيل : ليق اذهف . همسق مدع عضرلل لزنملا ىف نكسي هنأ : هنكس ىف دقتعاو

 نكي جل اذإ ، هنكسيل هكبرش ىلإ لزنملا ملسي نأ هيلع نألو ، لرةلا ضعب ىف ءارك

 . لزنملا ىف ررض هنكس نم ناب الو ، هنكسيل هكيرش نيبو هنيب لاح

 :ةرجأ الب مقيلاو وه هين نكسي نأ كيرشل زئاجف ءايتي كيرشلا ناكنإو

 . همهم رادقم نم رثك أ نكسيال ناك دإ

 ابوسحم تيبلا ناك عنكس اهب هل قيال س ةليلق ةصح لزنملا ىف لابلل ناك نإ و

 . ص هلاب لزغملا و هل ىذلا ردق ىلع 2 ةدا.ذلا نم هي وةي ام لكلا و .{- ةداعقلا,

 . ضرألا ىلع سقلا ىف لومحم « رامع الي اضرأ ىقبو « لزنملا برخ نإو

 . ل زاغل ١ ىلع ل ومحش آريسي اٹىش ولو { ةرامح 7 هل 7 نإو

 .اضرأ همسقنو : ابارخ هعدن : مهضعب لاقف . لزنملا ف ءاكرشلا فلتخا نإو

 امن ا با رخا نه ىلوأ راملا بلاطف . ۔ةكسذ و أ ز هدلعتنو ٥هرمعن لب : مهص٥ب 7

 . كلذ ىلع ءاكرشلا قفتي مل اذإ ، اغباحصأ هيلإ بهذ

 عبارلا ق و & ننغا بصل مد__حأ ىرتشا [{ رقن ةعل رأ نيب لزغم ق 17

 بحاص بلط و{ةفلتؤم همهسأ نوكت نأ :مهسألا ةثالث بحاص باطن 2 مهدحأل

 كمهسأ ةع:رأ مستي هن ;ف ڵ هكرشلا لصأ ىلع 4 مهسأ ةم رأ لزمأل م-ةي نأ : مهسلا

‘ مهسألا ةثالالا بحاصو ‘ مهم . مهسلا بحاصا حرطيو ) مهسألا لودلا لد هيو
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 . هل عقو \ا۔ مملا بحاص ذخأي و { مهسألا نم همهس ىلب ا ةثالثلا بحاص ذخأيف

 . مهسألا ةثالثلا بحاص مهسأ قرفت الو

 اهعطق مسقلا دنع طرتشي و ، اهريغ وأ ةردس لثم ةرجش لزنملا ىف ناك نإ و

 عطق مهنم هلزنم ىف تمقو ىذللو 0 اهلاحب ةكرشلا لصأ ىلع مهنيب ىهن « اهكرت الو

 . اهبشخ نم هب رضأو اهناصغأ نم داز ام

 ةثال هرسف ‘ دحاو هب 77 همام ىرجمو ) رقن ةثالث نيب لزعم ناك اذإو

 ناك نإن . هكم> مده دارأف ) بازمملاو ءاملا ىرح مص وم مهدحأل عقوف ك مهسأ

 مهنيب لزنملا مسقيو ،ضتعنم مسقلاف هئاكرش ىلع ررضلا دلرتي هتصح مده اذإ

 . ايناث اط رش مسقلا دنع مهيب نوطرتشيو « ةيناث ةمسق

 مدي نيب و هنيي؛ لاح ال ،امهياع ةرمغه همده نم دلوتي ال رظنلا ىف ناكنإ و

 . قيفوتلا ه٫و . عأ هلزار . هممح

» = ©
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 عس اتلا لوقا

 ناويحلاو ضورعلا مسف ف

 مسي » م“وةي ةينلاو عاتملا نم ءىش لك نإن > تي ءاك رشلا ف نكي اذإ و

 . كلذ . مهيلع ,كحب مل ء كلذ ىلع اوقفتب مل نإو . ةميتلاب

 نم وأ مهنم دارأ نم ذخأيف 2 دلبلا ىف هوعاب ءىش ىلع اوحلطصي مل اذإ :ليقو

 . هتصح مهن.دحاو لك ذخأيو 4 مه ريغ

 مهيف ناك . ٠ أ ك ناو لا و أ ضورعلا 7 ق اوقلتخا اذإ : . ر وملا وب ] لاقو

 . هنم مسقو عيب ؤ باغ وأ قي

 هومدخمتسب نأ مهل زاجلا ةذ>او ةد رو ق مهاك ع اكرش نيب ناكا دإ ذيعلا امأو

 .هللا همحر _ ىلع ك أ 1 أ ر وهو . .ه.۔يب ىلع نوربحنالو ‘ هيفمهت ك رش رش ردقىلع مايألاب

 . هعيب ىلع اوربج دبعلا ميب ءاكرشلا دحأ بلط اذإ : ٠اهقفلا ضعب لاقو

 ىف اوناك ولو ، تعيب اهعيب مهنم احأ بلط اذإ ، باودلا ىف ءاكرشلا امأ و

 . ةدحاو ةي رق

 رجؤت : ليقو . اهنمث ےسقيو عابت : ليقف . ءاك رش نيب تناك اذإ نقسلا امأو

 . اهتلغ مسقتو

 3 سقو 4 ه. ىلع نوربجم مهن :اف ك ةنملا و ةعصقلا لثم امأ ١ و

. عابي هنإف ، ةعتمألا لثم نزو الو ليكب مستني ال ءىش ناك نإو



 نع ىور امك . ةميقلاب همسق زئاج ! لودملا رظن ىف ةمينلاب لدتءي ناك نإو

 ۔ماتيأ مهيف ناك هنإ :ليقو .ةميقلاب موق نيب ابتك مسق هللا همحر _ ىلع نب ىنوم

 { ةميق اهأ اهموق ةباد ىف نيكيرش نيلجر ىف ، ديعس ىلأ نع دجويو

 :كالذ ىف فاتخا :لاق .كاذ ىف ةميقلا ىف افلتخاو . كلذ نم رثك أب رخآلا اهم؟وقو

 . ةدابزلاب ذخأي دثازلا نإ : لوق

 نميف امهدحأ داز نإ و . اهدحأ اهذخأي الف ديزي نميف تعيب اذإ : لوقو

 نأ كلذ هلف دازف ، ءارشلا ديري وهو 2 اهيلع نوديزي نيذلا كيرشلا ملعو . ديزي

 هليلف ء اهذخأ ديري هنأو ے كيرش هنأ اهيلع نوديزي نيذلا ملعي مل نإو . اهذخأي

 . هلام ىلع ديزي ال هنأل ؛ كلذ

 الإ ةحلسألاو ةعتمألا نم ،اهريغو ةينآلاو باودلاو ديبعلا ىف مسقلا زوجي الو

 . قيفوتلا هبو . عأ هلاو . عيبل اك هرضحمب

» » »



 عم

 رشاملا لوقلا

 كلذ هبشأ امو اياصوو قوقح كلاملا ىلع ناكاذإ لاملا مسق :

 كلذكو . هنم ىد ؤت ىتح كلاملا ىلع قوقحلا تحص اذإ لاملا - زوجنالو

 هتثرو نود هلامب ىلوأ وهف ، كلاملا ىلع تحص اذإ ، تايانجلا ؛ تايدلاو اياصولا

 . « نيدوأ اهب ىصوم ةيصو دعب نم » : ىلاعت هلا لاق اك

 زاجأ دقن { اياصوو قوقح نم « كلاهلا ىلع حصيام ردقب لاملا نم فقو نإ و

 . مكلا ىف هرجح ام حصي مل اذإ ، لاملا نم تب ايف ممقلا زاج أ نم ضمب

 تانامض هياع لجرو : بسحأ امز {© هلا همحر دمحأ ن نسحلا ىلع فأ نعو

 اوبغر ةثرولا نإ و .اهبر ءاج نإ اهب ىصوأو ث ءارقفلا ىلع اهقرف « اهبابرأ فرعيال

 كلذب ىصوأ اذإف . اوفقو نإو . هردق لاملا نم اوفقوي نأ مهيلعأ لال مت ى

 ىصوأ ىذلا قحلا ردقب لاملا .وم اوفقوأو ع كلذ مهيلع ناك ك هلام ىف كلاهلا

 . ةياغ هل ىصوملا لعجب مل اذإ 2 ةياغ كلذل ملعأ الو . هب

 اومسةي نأ ةثرولل سيلف ، دودحم هلام نم ءىش ىف هتيصو ىصوملا لعج نإ و

 . هومسةي ش نمالاب هودغفي نأ الإ ‘ عضولل كلذ

 ، كانيطعأ ةيصولا جارخإ تدرأ ىتمو « لاملا مسقن نحم : ىصولل اولاق نإ و

 ٤ ةيصولا ذفني ام 0 عضولا كلد اورمثي نأ ة؛رولل سبلو 2 كلذ مهل سالف

 اذس»ه ىف ةيصولا هذه رأ ، ةيصولا هذه ىف لاملا اذه : ىصوا لاق نوكي نأ الإ

. اضيأ لاملا كلذ لغأ ا.و . هرلك ايو لاملا كلذ اورمثي نأ ةثروالف ع لاملا
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 ةثر ولل ميلف ءاهريغ وأ ةجحلا وأ ةيصولا هذهل لاملا اذه تلمح دق : لاق ناو

 . ةيصوال رمنأ امو لاملاو ، لاملا كلذ اورثي نأ

 ةثروللف ، لاملا اذه ىف ةيصولا هذه وأ ، ةيصولا هذهل لاملا اذه : لاق نإ امأو

 . ةيصولا جرخ وأ ع ىصولا دعبي مل ام لاملا كلاذ اورمني نأ

 امهل سيلن ، جرخ لف « دودحم لام ىف اهب ىصوأ قلا ةيصولا تناك نإو

 مايأ ةثالث هعيب ىصولا دارأ اذإ 4 مهلام ءادف ىف ةدملا نم ةثروالو . لاملا كلذ ريغ

 . عأ هللاو ةعفشلا اك

 لصف

 ث الاجر لتقو 6 الاومأ بي لجر ىف ، شيرق نب ديعس مساقلا 7

 لاق : لاقف . ةثرولا نم ادحأ هب صري ملو ، ينج دق امب ۔ىفبال الام فلخو تامو

 الإ ء ممقنأل لاملا اذه ن. ائيش اوكلمتب نأ ةثروال سيل هنإ : دمحأ نب ىسوم

 تايدلا هذه ل_ مهأ ىلإ هنوعفدي نكساو 4 مهقوةح ىلإ قوقحلا لغأ غولب دب

 . تانامضلاو

 ىسوم هل زاج أ دقف ، ثراولل هل ىذلا نم ائيش ءامرغلا نم دحأ كرت نإف

 . ءامرنلا ىلإ عجر كلاهلل كرت نإو . كلذ دمحأ نا

 لقملاء لاملا ىف ةرسأ ءامرغلاف ، تانامذضلاو تايدلا نع صقني لاملا ناك نإو

 . هترثكب رثكلاو ، هتلقب

 ىقابلاو ، نيرمضاحلا ةص> ردقب لاملا نم ميب ء ابئاغ :امرغلا ضعب ناك نإو

. هئادأ ىلع اوردقي نأ ىلإ ى فوقوم نوكي



 س ع٥ ۔

 هيلمف ، ةب وأ عيبب ملب وأ ى لهجب لالا اذه رامث نم ءىش هيلإ راص نمو
 . هكلمت هل لحمالو . هناض

 . نيدلا ش ملسي : لوق . لاملا اذه نم ةعمت هتمزل نمو

 . اثراو وأ ايصو نوكي نأ الإ ع نيدلا ىف هعفد هل زوحي ال : لوقو

 . هيلع ناض الف لاملا اذه ةوكر نم ذخأ نمو

 هرك ذي و ،قوقحلا هذه هيلع نأ ملسا وهو ‘هضرم فلجر كلاملا رصح نإو

 هركذي مل اذإ « مثإلا نم املاس نوكيأ ، اهب ملاع ىذلا وه هنأ هتفرعمل اهنم جورخلاب

 ٠. كالذ همزلي لوبقلا ريغ هف احر اذإ : لاق . اهنم جورخلاب

 نولاع ةثرولا نأ ملي الو { كلاملا ىلع ىتلا قوةحلاب املاع ناك نإ كلذكو

 . ؟ ال مأ اهب مهفرعي نأ همزليأ ث اهب

 هيلعف ، كلذ هيلإ قوقحلا لهأ بلط نإ نكلو ، ةجح مهبلع سيل هنإ : لاق

 . كلذ نه ملع امب مهميو . كلذ ىلإ اوجاتحا اذإ ى ممه دهشي نأ

 ؛هلامىف كلذ موزل اولهجو ، كلذب صوي ملو « مهدلاو ىنج امب ةثرولا ملع نإ و

 ءاورضحأف ًابايغأ وأءاغلبو ىماتي ةئرولاناكن إ و .كلذ مهملعي ومهفرمي نأ هيلع ناك

 ثاريملانم هل رجاولا كرت ملع نم صالخلا دا رأو نوقاباا ملعي ملو مهضعب ملعأو

 . .ث .,. .. .
. هخم جورخلا هلع ق.صي نا ىاخا ذإ ء هنم ءىشب هل صرعتةي الو . هثاكرش .7



 مهل حصتل مسقلاب قوقحلا هذهب اردمي مل نيذلا هؤاكرش هبلاطر هكرت نإ و

 كال ١ هربح ص كل ذب ةجحلا مهيلع مغتو ءاكرشلا عيمج عم نيدلا حصي اذ ف

 . مهماقم ىلع

 عيمج ىلع غلب ام ثيح ، كلاملا نيد ىف هذفنأ لاملا نم هبيصن هيلإ راص اذإ و

٠ قيفوتلا ه و ٠. ملعأ هللاو . هلال اكلهتسم كلاملا ند ناكاذإ ‘ ءامرنلا



_ ٤٧ 

 رشع ىداحلا لوقلا

 لاملا نم وه سيلو وه نل فرعيل عضوم هيف ناك اذإ لاملا سق ق

 فرعي ملو « لخ ةرق> وأ ى ةبلج هضرأ ىف لجرلو ی ضرأ هل لجد ىف ليقو

 ةرفحلا وأ ، ضرألا هذه هضرأ نم جرخ نأ هل زوجي له : هضرأ نم كلذ نيأ

 . اهكرتيو اهدحيو ، سفنل طاتحبو ص هضرأ نم دارأ عضوم ىأ نم ع لجرلل قلا

 ؟ اهنم جرخو هضرأ نم صلخم دقو

 وأ ، كلذ نم ءىش ىلع ايضا تي نأ الإ ء اجورخ نوكيال كلذ نإ : ليقف
 ىه الو «ضرألا ن هل تيل قلا ةعقبلا فرعيال هنأل ؟ اهلك ض رألانم هيلإ جرخ

 امإو .رثك أ وأ لقأ وأ ، عبر وأ سدس نم ةجرخيف ، فورعم ضرألا نم ءزج

 ( . نيعم عص وه وه

 ، اهعضوم فرعي الو “تعرص نأ دعب هجرخ نأ دارأ نإ ةلخنلا عضوم امأ و

 . ملعأ هللاو . ةلخنلا عضوم ريغ ، عرذأ ةثالث جرخي هنإف ، اهعرذ غلبم وأ
 مهل جرخأف ء ضرألا وأ ةرقلا عضوم ل جرخ نأ هيل إ اوبلط نإ امأو

 عم هلوق كلذ ىف لوقلاف . ةرفحلا عضوم اذه وأ ضرألا هذه : مم لاقو . كالذ

 عضوم محرفح وأ مهضرأ نأ :ةنيبب ضرألا وأ ةرةلا بر ىتأي نأ الإ ص هنيم

 . عضولل اذه ريغ

 باحدأ ىف ناكو كعد وم ىأ ىف كلذفرميالهن إ : ضرألا بحاض لاق نإ و

جرحم ح «ضرألاىلإ ضرألا بحاص برقد 1 اغ وأ مي ةرفحلا و ضرألا



 عقيلا غولب ىلإ اعمج اهنوعدي وأ هتلاهت رذهي ال م ؤ ءاش ثيح مه رةح موقلل

 ٠ رفحلا ضرالا بحاص جرخ وأ ا ف ررعم :ىش لغ نوقفتيو ) بانلا روضحو

 ٠ هنيع عم كرح عضاوم هذه : لوةبو

 ةلخم ةلق هلام نم مض وم ىف نإ : هدلول لاق لجر نع اهرك ز ىبأ ماكحأ ىفو

 ، عضوملا كلذ دلولا فرعب ملو « رقملا تام مش 9 عضوملا كلذ دح ملو ث نالفل

 " .... ةلخنلا كلت نمالو

 ةثالثو ةلق 0© عضوملا كلذ نم 0 ضرألا كلت نهم ءاش ثيح نم جرحم : لان

 . كلذ نم رثك أ هيلع سيلو « اهب زاد ام عرذأ

 بحب ملو ، نامح نم تجرخ ةأرملا نإ مث ةأرماو لجر نيب ةلخن ىف ليقو

 ىرتشملا ملعو ث ةلخنلاكلت نم هتصح لجرلا عابف « ةلخنلا ةرمل ضرعتي نأ لجرلا

 ةقث ريغ ةلخدلا هذه. ةصحلا ىرتشا ىذلا لج رلا ناك نإف . ةصح اهيف ةنالفل نأ

 ". نمؤم ينل عاب اذإ ث هكيرش ىلع ررضلا لخدي هنأل ؛ عئابلل كلذ بحت اف

 ابلا كرتيو ، هتصح رادقمب ةلخملا ةرك نم ذخأي نأ كيرشل زوجي : ليقو
 .. هللا هحر ۔ رثؤملا ىبأ ىلإ بسني لوقلا اذهو . ةلخنلا سوءر ىف

 هل ةصح هيطعي نأ هل اسف ‘ هللا هجحر ىلع ن ىسوم ىلإ ء اج الجر نأ ىررو

 لئاسلا مهتي ناك هلعلو . هئاطعإ نم عنتماو اكيرش اهيف اقل نإ : لاةف ةردس نم

 . قبفوتلا هو . ملعأ هئزاو . هن اكرش ىلع ررضلا لخدي نأ هركو . هن ايخ

% » »



_ ٤٩ 

 رشع زاثلا لوقلا
 رح دق ناك اذإ لال ق ق

 ء
 لسن و ا

 نإ « رايملا لسافللف ء امرص اهيف -لسقن ، ضرأ ىف مهم دل ناك نم : ليقو

 3 هلخن ةميق ءاك رشلا هل نمص ءاش نإو . ضرألا نم صقن ام درو .هحرص علق ءاش

 . اوهرك نإ مهمزليو ث ضرأ الب كلذ دارأ موي

 ؛ لسفلا نم همهس ى عقو ام ةميق لصافلا هكيرشل كيرشلا مزلي ال : ليقو
 . لسف ام عربتملاك وهو ٠: كلذب هرمأي ٢ ل

 ص بارملا نم هيلي امو رامعلا امستف بارخو راسم لام ىف نيكيرش ىف ليقو

 اهدحأ رمعف ، بارخلا نم هيلي امو ى رايعلا نم همهس امهنم دحاو لكل عقوف

 ةميق هكيرش ىلع دري هنإ : ليقف . هضقن بجوي هجوب مسقلا ضقتنا مت . هتصح

 . رماعلا اذم رايملا نوكيو > ةرومعم رغ ضرألا نه هكحصح

 ذخأ "دقف ء ةرامح ىف همهم رمع ىذل عقو نإف . مهسلا ناحرطي امهنإ : ليقو

 نيب ام لضف رمع ىذللا | ىلع درب نأ هيلغ ناك ةرايسلا .ؤ رخآلل عقو نإ و ٠ هلام

 . ءانبلا ىف لوقلاكلذكو . هئانع الو هترامع ةميق هيلع درب نأ همزلي الو ،نبتميقلا

 نإ ك اهم لصتم بارخلاو ابارخ وأ رامع اضرأ ءاك رمثلا ےسق اذإ : ليقو

 . قوتلا 4 و ٠ه ملعأ هللاو . بارخلا نم هضرأ لي ام ذخأ, ءاكرشلا نم دحأ لك

 ٧ :» ٭

) ٤ _ نيبلاطلا جهنم / ١٢ (



 رشع ث ااثلا لوقلا

 ىقسم الو قيرط لاملل طرتشي مل اذإ سقلا ٣

 اقيرط اهل اوطرتشي ملو ؛ اهرمسق ءاكرش نيب لام وأ ضرأ تناك اذإ : ليق

 دحاو لك ىقسيو ، لبقنم برشت تناك ثيح نم ىقست اهنإ : .ايقف . ىقسم الو

 .. ءاكرشلا نم دخأ ىلع ررض نوكي نأ الب ، هتصح مهم

 ناكالإ و ك قيرط وأ رهاظ وأ دا و نم مهضرأ ىلإ نولص٫ اون اكنإ :ليقو

 جاعحم امو ،هنم هترمث لمحوءهلامب قفرتلاو عانتنالل هتصحىلإ دحاو لك كقيرط مل

 َ تلدعو ك متلا ض - الا إ و كاذ لصح نإ ٠ همةسل ءاملل و لالا حالص نم هياإ

 . مهلم دحأ ىلع ررض نوكي ال ىح ({ مهسألا

 ٠ ته > مسلا دنع دروملا و قيرطلار قاوسلا ف طرش حصب 1 اذإ : 7 . ..

 لبقنم هراع ناكام ىلع دروم»وأ ئ ةمقاس و أ قيرط نم > هيلع ناك نم . ىلع كلاذ

 53 . نقلا ضقت ضقا ررض مهسم دحأ ىلع ناب نإ ه . يسقلا

 .زئاجلا ق ىر ارلا رم قيرط مومسنملا لاملل نولي كت نأ الإ عيبلا كلذكو

 . قيفوقلا ةرو { ملح أ هلل ا و ءاكرس ثلا نم دح أ ىلع رظنلا ف ة رمدم الو ,

٧%» ٭ %



 -- ١ ح _

 رشع مبارلا لوقلا

 اغ وأ مقي ءاكرشلا ىف ناك اذا ستل ىف ءاكرشلا ى

 ليكوو ةيلا ىصو نإف ع بئاغ وأ ي مهيف ناك اذإ : ةثرولا ىف ليقو

 عندو ث مهتمساقم ىف ۔اكرشلل ه ، مهماقم مهصصح ضبقو تقلا ىف نوموقي بئاغلا

 . 7 7 1 مهمعصح

 { هيبأ لبق نم "ىصو مقةيلل الو 2 هسفن ليق نم ليكو بئاغلل نكي مل نإو
 1 الا مهب قثي نمم ، ممه نرعساتي ءالكو ك احلا محل ماقأ

 . مك اجلا ماقم نوموقي نيملسملا ةعامجف : ك اجلا مدع نإف

 ىلع لاملا سق مسلا راتةي رضاحلا كيرشلا ناكو ي ءالؤه عيمج مدع نإف

 صخرأ اذهو . ةءعاجلاو مك الا ماقم هسفن ماقأو . كلذ ف لدع 1 اح هبج رد ام

 . ةلأسملا هذح ىق اتفرع ام

 اذه ارزيمو ى مسقلا رظغي نمم تاقثلا نم دجوو مسقلا رظني نكي مل نإ و

 ماع ذع ةيلع قيضي ال نأ وجرنف ، ماسقلا دنع مكاحلا هبجوي ام ىلع ى لاملا
 . ` 4١ .ي ٍ ركاملا

 نولوتي نيذلا ةعاجلا عم مهضعب وأ ع نيرضاحلا ءاكرشلا روضح قفتا نإ و

 ىلوتي نمل سقلا ت.ث ك روصح مهغوب وأ مهلك مهل قفتي ل نإو . اورضح مسقلا

 هبجوي ام ىلع ئسلا اوماقأو . هب مهورمأو كالذ مهولآس اذإ ] ءان .ألا نم سقلا

. كلذ ىف لدعلا لهأ نوكسملا



 ةقث مهيف ناك اذإ ك هيف ماسقلا لوخد زاوجو ى مسقلا زوجي : ليق ام لقأو

 . هفرعيو مسنلا رظني نمم

 ؛ماتيألاغولب لبق ضقنلا اودارأ مثءماتيألا ماهس اوزيمو ، نوغلابلا مسق نإو

 نم ليكو الو 4 مهيبأ لبق نم ماتيألل ىصو ى مهمسق ىف مهعم ارضاح نكي ملو

 . لودعلا سقلا كلذ ىف رظني هنإف ةعاجلا وأ مكاحلا لبق

 نومقاقلا نونفل ابلا ءاكرثلا بيجأو ‘ سقلا ضقت ماتيألا ىلع ا )رض اوأر نإف

 . كلذ ىلإ

 نوغلابلا برتي الف ستل اذهأ ماتيألل ةحلضملا نأ رظناا ىف ناكنإ و

 . ماتيألا غولب ىلإ : رضنلا ىلإ

 ه ضقتن ١ هوضقن نإو . ح مسلا اومتأو اوغلب نإف

 الو ، هوذرع الو ى مستلا اذه ىلع لدمااب نومباقلا وأ لودعلا فقي مل نإو

 نع ثحبلا مهيلع سيلف ، كلذ دحأ مهيلإ عفر الو ، ماتيألا ىلع ررضلا مهعم حص

 .ماتيألا ىلع ةرضملا مهدنع نييقي نأ الإ ، هملع مهيلع باغ امه فشكلا الو ،كلذ

 ثالذ مزاج لدعلاب مايقلاءاجر 2ماتيألل اباسقحا كلذ ةفرعم اوننقلا مه نإو

 اولأس اوءاش نإ . نوريخم اذه ىف لدعلاب ماةوةلاو . كلذ ىف باوثلا مهل ىجريو

 لادلا اوكرت او-اش نإ و . باوثلا نم هللا دنع ام ءاجر « مايقلا ةيفب اذه نع

. ماتيألا ىلع ررضلا مهعم حصي ىتح ، هنع ثحبلاو



 ةعب رأ ىلع مهو « مه:د ىلع نوعؤم ضرألا نم فرط لك لهأ نإ : ليفو

 . ماكحو ، دوهشو « هيلع ىعدمو { عدم : فانصأ

 . لدعلا نم هوفرع ام ميمج يف لدعلاب اوموقي نأ ماكحلا ىلعف

 . ههجو ىلع لدعلاب هودؤيو « هملع مهلإ ىهتنا ام اومذري نأ دوهشلا ىلعو

 . نيملسملا ماكل ةعاطلاو عمسلاب ناعذإلا ىعدملاو هيلع ىعدملا ىلعو

 دف ك ةححلا مايقو ةقثلاو ةعاجلاو ك اجلا بئانلاو قيإل كيرشلا مدع نإو

 دنع هسفنل رصتنملا ةلزنمب راص ، هوجولا ه ذه عيمج مدع اذإ هنإ : لوقف .هيففلتخا

 هسقنل اك اح نوكي نأ :ة لوقلا ضعب ىف هل زاجو . ماكحلا نم هل رصانلا مدع

 هب هل مكحم نأ ك احال ز و ام عيمج ىف ك ك احلا هب هل مكح ام ةلزنمب ، همصخ ىلع

 . هجو لك ىف هكيرشو همصخ رضح ول نأ

 . كلذ هل سبل : ليو

 هتصح ذخأي نأ هل نإ : لوق . نزولاو ليكلا همسق نكمب امف فلتخاو

 الو © كرت ايف هيلع نامض الو . اهلاح هكي رمث ةصح عديو ، نز ولاو ليكلا اب

 . ضبق ايف

 ىت . هذه ىف ةن امأ هكيرش ةصح ذخأب ،٠ هتصح 7 ذخأي هنإ : لوقو

 هجو يلع اهب ىصوأو ، اهب رقأ الإو 2 اهلهأل اهنم صلخت « اهنم صالخلا ىلع ردق

. اهيف هيلع نامض الو « ةنامألا



 م. ٤ -_-

 ن-۔اض وهف « هل كي رمش نيبو هتيب لا. .. نه هذخأ امو « اذه هل زوجنال : ل ة .وو

 نامذلا مكح نم قحلا هبجوي ام ىلع « هيلإ هيدؤي ىتح ، هغ. هكيرش همل

 كالذ ىف نوقتي الو ،هياع .نوردقيو ى ممستلا لاع نورمعبي نيذلا تاننلا امأو

 كرت ممعي 1 ، نيد الو رسةن الو لا . ىف 4 مهيلع ةنتف دلرت نوناخب الو ى ةينت

 . لدعلا نم هيلع اوردق ه

 اذ_ه ىف مهيلع نامضلا امأو . كاذ . زه ةبرتلا مهل بحأف كلذ اوكرت نإف

 & مهتانام أب ارمرةب نأ ۔اكرش 1 ىلعو .| مملا وما ىف نامذنلا مزل هنإ ، هب لوق الف

 . . كلذ م ق نم ىلع اوردقي ىتح « , قحلاب زوح ام ىلع

 ض رقي نأ دحأل بحأ الف بئاغ وأ مني م ه ءاكرش نيب لام ناك اذإ و

 انيب ام لع مسقلا نورصبب ن ذلا ‘ لودسملا همسق هن أ هعم حمصي ىتح « هنم ءىشل

 . بابلا ردص ىف

 همسق اودارأو 2 رقيلا نيبو هنيب لام ىف ةمح هل ميلا ىصو ناكنإ : ليقو
 زوجمال هنأل ! متيلا ةصح ةمساقم وه ىلوتيو ، هتصح ىف اليكو هسفنل يقي ىصولا نإ

 . هسفنل ماقي نأ

 . هسفنل وه مساقيو مقيال اليكو مهي : ليقو

 . امهيممن ىف ءاكرش اهو ، حصب ال اذه ىف متلا نإ : ليقو

 لدعلا وه :ليتف . ةعاجملا رأ مك احلا هميقي ىذلا ةقثلا ليكولا ف فلتخاو

. ىرلا



 _ هد

 . اياو نكب مل راو ةتنلا وه : ليقو

 رضحمب الإ ، بئانلاو تيلا لام ف ساقي نأ ىصوال الو ليكو ال سالو

 . سنلا نورصبي نيدلا لودعلا

 مكحلا ىف تبثي ال : لوقن . رايحلاب ماتيألا لاومأ سق ىف ءاهتفلا فلتخاو

 . اهنم قب ام مسقيو ك ةلغلا نم لاملا حلصي و ، هلاحم لاملا نوكي و

 اذإ رايخلاب قيلاو . رظنلا ف قيلل حلصأ ناك اذإ زوجي رايملا نإ : لوقو --

 . كلذ هل ناكر يغ نإ و . هل كلذف ع هيلإ راص امب ىضر نإ . غلب

 بابف طوحأ اذهو . مهسلا حرطب الإ تبثيالو ، زوجمال نقلا نإ : لوقو

 كلا

 ,. كلذ هلف نبغلا حصو نيغلاب ريغ اذإ غلابلا امأو .

 . هلغتسا و همهسب ىضر اذإ نيغلاب ريغ غلابلل سيل : لوقو

 نماغتيال ام : لوقو . سجعا : لوقو:رشعلا : لوقف اضيأ نبغلا ف فاقخاو

 . هلثم ىف سانلا

 . همع ونب همسقف ث نيل ةكرش هيف ناك اذإ : لاملا سق ىف ليق هن أ دج وي و

 جتحملو , ريغي لو « هنم عاب و؛هههسب ىضر متيلا غلب املف .ليكوالو 0 هل ىصوالو

 .جتحم لو ريدمل { عابو ضبقو غلب اذإ هلع 7 هنإف ، مسقلا ضقن ب اط٫ داع مش

 ،ىضر الو ضبق نكي ملوءةجحلا اهيف هل ىتلا هوجولا ضعب ىلع عيرلا ناك نإو

٣ مسآلا ضقن ق هحح .
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 لوق ةليكو كلذكو . ةق ريغ وأ ةقث ناكاذإ © ميلا ىمو ىف فلتخاو :

 ريغ وأ لودع رضحمب مسقلا ناك« متيلا اكرش ةمساقم ىف ةجح نركب ةقثلا نإ

 مسقلا ف ةجح ىمرلا نوكيو . لودع .

 ىمولا ناك ي مهرظنو لودع رضحمب الإ ماتيألا لام مسق زوجي ال : لرةو

 ةقث ريغ وأ ، ةقث ليكولا وأ .

 مسقىف ةجح نوكيال هنأ لوقلا رثك ان اقساف ليكولا وأ ىصولا ناك نإو

 لودملا مسنلا ف رضح ولو ‘ ميلا لام .

 لودعلا رضحم ناك اذإ ، قسافلا ىصولا رضحمب زوج مسقلا نإ : لوقو

 قسافلاب موقت ةجح الو . ةجحلا مه لودلا نأل ؛ مهرظن و .

 مجعألا نأ الإ { اذح ىف بئاغلاو متيلا ةلزهم مجعألاو نونجلا نإ : ليقو

 عيبلاو مسقلا لثم هيلع تبنيف ث هفع مهفيو ى ةراشإلا مهفي ناك اذإ : هيف ليق دق

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هغم فرعو ؤ لذ فرع اذإ ، ءارشلاو .
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 ۔س ح - ٢٧٢

 رشع سماخلا لوقلا

 لمح وأ ىص ءاكرشلا ىف ناك اذإ مسقلا ىق

 & مهلاومأ مسق زوجي ال مجعألاو هرتمملاو بئانلاو ىبصلا نأ هانفرع ىذلاو

 . ىصلا فأ وأ 2 مهئالكو ةرضح عم لودلا راننب الإ تبثي الو

 . نكي وأ ، نبغ هيف ناك تبثي الف ، اذه ريغب مسقلا مقي ل اذإو

 مم سيلف ‘ مهماهسب نوغلابلا ىضرو ، اذه ىلع متلا عقو اذإ هنإ : لوقو

 هنأل ؛ ضتتنيف هضةني وأ سلا يف ؛ ىبصلا غلبي نأ ىلإ 4 سقلا ضقن كلذ دمب

 فوقوم وهو > هيع تبئت ىمدلا ىلعةجح همو عي و مهسفن ] ىلع هوتبثأ دق ءىش

 . هغولب ىلإ

 ؛هيلعهو:بثأ ىصالىلظحأ هوأر نز . ستل كذ ىلع لودعلا فقي هنإ : لوقو

 . همهس نم لضفأ هل عقي مل « اتلاثو ايناث مسقول هنأل

 .هوداعأو مسقلا اذه اوذضتن ، همهس نم لضفأ هل مةي هنأ اوأر نإ و

 هل ناك““ ضتناا ءاكرشلا ن دارأ نم لكل و ، ضتتنم مسقلا نز : لوقو

 . مسقلا متيو ىصلا غلبي مام كلذ

 ممه سيلف ، نوغلابلا ٠اكرشلا كالذب ىضر دقو © دقلا متأو غلب نإف

 . هغولب دمب ىصلا هنأ اذإ 2 ےستلا كلذ ضقن مهدحأل الو

. لودلا ىأرم . ء اكرش هل ماقي نأ ٦٣ ) دلاو هل ناك اذإ ىصلاو
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 . رايملا مه اكرش اومساقي نأ بئانلاو تيلا ليكو الو ىدلا دناول سيلو

 . لوذدلا ىأر ريغب الو

 . بئاغال ليكولاو عقيل ىصولا ماقم ريغصلا هدلول ةمسافملا ىف دلاولا موتيو

 ضري اذإ لابلا هدلو امأو ،هحلص تبث ريفصلا هدلو لام ىف دلاولا حلاص نإ و

 . هة>ح اف هحاص وأ هيب أ مسقب

 لصف

 : همأ هعضت ىتح رظتنيو « لاملا مسقي الف ء لمح ةثرولا ىف ناك اذإ امأو

 ىق دولوملا لخد « مهكلاه تام موي نم رهشأ ةقس نم لفأل تعضو نإ

 . ثاريلا

 مهعم ثاريملا ىف هلوخد ىفف ے تام ذم رثك أ وأ رهشأ ةتسل هتعضو نإو

 . .فالتخا

 . ثاريملا ىف مهعم لخدي مل( رهشأ ةتسنم رثكأل همأ هتعضو اذإ هنإ : لوف

 . رهشأ ةعست ىلإ قحلي : لوقو

 ىف مهمه دولوملا لخد س قلط وأ جوزلا تام ذنم « نيتنس ىلإ : لوقو

 . ثاريلا

 ءاج اذإ ثريال هنإ : لاق نم لوق بحنف ، جوزلا رجح ىف تناكاذإ امأو

 .ده تاجح ن .: نأ اماعإف 0 اهجوز اهعم ناك اذإ هزأل ؟ ك أ وأ ,مشأ ةم۔)

. لجلا ةرو ىف لوغلا كلذكو ثوروملا توم
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 لماح اهنأ ة:رملا تعداو ، ةبصعو ةنباو ةجوز فلخو قوت لجر ىف ليقو

 ح صر وأ . ةثرولا اهقدصي نأ الإ ) لماح اهإ : اها عدو امل وةب لاملا فقوي الف

 لجلا تامالع اهيف نإ :نلقيف ،:انلا نم تاقثلا اهلإ رظني نأكلذ ةحصو .كالذ

 . قلطملا ىلع ةقفنلا بوجو ىف لوقلا كلذكو . لاملا فقوي كالذ دنعف

 . ةقلطم وأ ةتيمم تن اك اذإ ء نيتنس ىلإ وهف ث هب قحلي ىذلا دحلا امأو

 هقوحلب لقن ‘ مهنم ح ك ألا انباحص الو 1 نةنس نم رك ل هب تءاج نإو

 عبرأ ىلإ قحلي هنأ مهضعب معزف . كلذ ىف اوفلتخا انموق لعلو . دحلا اذه دمب

 . قيفرقتلا هب و . ملعأ هللاو .نينس عبرأ لجلا ق ماق ١ نم اودهاش ذق 7 اهل و . نينس

«» « ؛٭
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 رشع سداسلا لوقلا

 هنايح ىف هتثرو نيب هلام لجرلا سق ف

 همسق تبثبال هنإ : لوقف . هتايح ىف هتثرو نيب هلام لجرلا سق ىف فلتخاو

 . هضرم وأ هتحص ىف مسقلا ناك هتوم دم مهدحأ وأ هتثرو هضقن اذإ 2 هتايح ىف

 ح هللا ضرنام ىلع ي همق ىف مهنيب لدع اذإ ، زاج مهسب همس نإ : لوقو

 . ضرم ن- ةحص اوركذي و

 . هتحص ىف مشقلا ناك نإف . هتثرو نم دحأ ,ع نبغ ههسق ىف نابقسا نإو

 ىلع « نبغلاب كلذ ضتت ممه سيلف ي همهس مهنم دحاو لك زرحأو ك نوذلاب مهو

 . مسقلا تبثي نم لوق

 . نيغلاب كلذ ضقن مهلف ، هضرم ىف مهنيب مسق ناك نإو

 ق نيذاملا ىطعأ م ‘ ىطملا زرحأو { ةحص ف ةيطع مهحتمب ىطعأ نإو

 هرط :أا. ىلإ ىطعأا. طلخ اش نإ ،رايحلا لو"اللف 2 لوألا ىطعأ ام لدب عضرلل

 . لدعلاب مهنيب هومسقو

 دالوألا ىلع كلذ زوج امنإ و . اوطعأ ام مه مث ء ىطعأ امب كسمت ءاش نإ و

 . مهنود دالرألا ىطعأام ةثرولا نم مهريغ ىلع زوجيالو « مهنوخإ و

 ةيطدااةل زم< هنأل ؛مهيلع همسق تبثي الف ،نيذلاب ريغ اراغص هدالوأ ناكنإ و

. تهثنال هدلاو نم ريفصلا دلولل ةياطملاو



 رابكلاو .افصلاىلع تباث زئاج هتحص ىف هدالوأ نيب دلاولا ىسق نإ :لوقو

 همهعسب مهنم دحاو لك ناب اذإ اذهو هتوم دوب محل ضقن الو . مهنيب ىوس اذإ

 . هتايح ىق

 نأ الإ ءىشب سيل همس ةف ، تام نأ ىلإ دلاولا دي ىف لاحلا ناك نإ امأو

 . هتوم ذعب هومتي

 لاملا عجر { هثروو مهسم تام نم تامو هرزرح أو هدالوأ ني٫ هلام مسف نإ و

 . هيف هينب رثاسل ةجح الو ى هل اثاريم هدل و نم هثرو ىذلا

 تابثإ بحم الف ، همسق ىق فاخو « هدالوأ نيب هتايح ىف هلام مسق نإ امأو

 ٠ توملا لعب همق اومتيو هدالوأ ىضري نأ الإ > هص رم وأ هةحص ق ناك همسق

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو



 رشع عباسلا لوقلا

 زوج ال امو كلذ نم زوجي امو مسقلا ىف ةلاكولا ىف

 نأ هل سيلف ، نيلسملا ةعامج وأ ك الا لبق نم ناك اذإ ليكولا نإ ليقو

 . مهسلا حرطب ال ا ميلاو بئانلا ىلع همسق تبثيالو ‘ مسقلا ق راخ

 . مهسلا حرطي وأ راخ نأ هل لعجو { لاملا بر لبق نم ليكولا ناك نإو

 . حلاصي نأ هل لعج اذإ ةحلاصملا كلذكو . لعف ام زئاج ثلذ لكف

 هنأل ؛ رياخ الف حلاصي نأ هل لعج نإ و . حلاصي الف « رباخم نأ هل لعج نإو

 . رآلا نم هل دحو هيف هل لعجام الإ « لكوملا ىلع ليكولا لعف نم تبثي ال

 . مهسلا حرطب الإ ساقي الف « هلام مسق ىف رمألا زياج هلعج نإو

 هل دح ن أ ىغبنيف 0 رخآ دلب ىف هناكرش نيب هلام مسق ىف اليكو لكو نمو

 لام لك ىف « هئاكرش ةمساقم ىف هاكو دق هنأ دهشي وأ 2 هتمساتم ىف هلكو ىذلا لاملا

 .اذكو اذك دلب ىف

 ناك اذإ ‘ كلذ هرمأ نم ةسام زنا ع هلام هل ماقي نم رمأ اذإ ضب رملاو

 . الدع

 ء ت و۔_لا امهد>أ رضح ء ةعاشم ضرأ لج ر نيبو هنيب ناك لجر ف ليو

 لكو ف ، هينب ىف هل لكوتي نم ىتأو « همساقي اليكو ميقب نأ : هكيرش هيلإ بلطف

 دقف ڵ لكوملا ةايح ىف تضم ةمسقلا تناك نإ : لاتف . اهدحو ضرألا ةمساقم ىف

. كلذ زاج
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 لوتي نأ الإ ث ةلاكولا تخسفنا دتف ، لكوملا تام ىتح ارهستي مل نإ و

 دعب ىصوو ىنايح ىق ىليكو وأ « ىتافو دعبو ىنايح ىف ىليكو هتلعج دق : لكوملا

 . ضرألا كلت ىف هكيرش ةمساقم ىف ، ىنوم

 هتلاكو تبثت الو . تايلا دعبو ةايحلا ىف ةلاكولا تتبث دقف اذكه لاق اذإف

 ۔ مملاه مستب ىلوأ مهو 2 هلكوم ةثرو زم نيغلابلا ىلع هتياصوو

 مهنم دمحاو لكل لكو ب نأ ىنغبنيف . ىماتي مهف ، ةثرو فلخ و تام نمو

 ص د_۔حاو نم رثكأل ليكولا نوكي نأ لوقلا نم مدعي الو « د!رفنالا ىلع اليكو

 . هللا همحر ب ديعس ىبأ نع دجوي لوقلا اذه نأ وجرأو . كلذ مدع اذإ

 . كلذ ىف هلكو نم نذإب الإ « هيف لكو ايف هريغ لكوي نأ ليكولل نييلو
 دهشملا ةفرعم دعب الإ ،ه.يغالو مسق ىف ةأرما وأ لجر ىلع ةداهشلا زوج الو

 . ةفرعملاو ن ةيناب كالذب

 . ءالكولاو ءاسنلا رمأ نم تركذ ام امأو :هللا ةمحر ىراوحلافأ نع دجويو

 ص ىننأ وأ ركذ ص ريبك وأ ريغص نم ، بئاغ دحأل ةصح لاملا ىف نأ تملع اذإف

 لبقتالو . "مهماهس هيملع ىرح امو 4 مهثالكو ل ك كعم حصي ىتح هيف لخدت الف

 .ملعأ هللاو . مهريغ كلذب دهشت ىتح ى ضنبلا مهضعبل ةلاكولا ىلع ءاكرشلا لوق

 . قيفرةلا هب و

ناك كن



 رشع نماثلا لوقلا

 ةمساقملا نع ءاكرشلا دحأ منتم! اذإ مسنلا ى

 .كلذ هيلإ .اوبلط اذإ .2مهلاومأ متب ءاك رشلاىلع كح نأ ك احلا ىلع :ليآو

 . مه مسقلا ىلوتي نرأ وه هلع سبلو

 لمي ىتح هسبح زاج > عنتد او اهنم ىأن 2 ةمساغملا هؤاكرش هيل 1 بالط نمو

 . قحلا نم هيلإ باطي ام

 ىتلا ضرألا عرزي نأ:هكبرشلف 2 كلذ ىلع هسهحي قحلاب مئاق نكب مل نإ

 . ةنؤللا جارخإ دعب نم ،هعصح هكرش ىلإ ملسيو « ةرملا ىسقي مث اهلكامهني

 . هتصح ردقب هلمعتسا دبع امهنيب ناك نإو

 . هتصح ردقب هنكس لزنم ناكنإ و

 . ةصح ذخأ ىلإ هاعد ك تدصح دق ةعارز ف ناك نإ و

 هلامىلع تاوفلا فاخيالو ،هغم هفصنينم ىلإ لوصولا ةنكمي ناكو منتما نإف

 . قحلاب ةغم هقصغي نم دنع هيلع جتحا

 , دنع هيلع جتتح ا ى ىلاب هنم هفصني نم ىلإ لوصولا هنكمم ال ثح ناك نإ و

 . هنيو هلع جتحا تاقثلا نم دحأ هنكمم 1 نإ . تاقثلا نم هيلع ردقي نم

عضولل ىلإ هترضح هنكمي ام ردق ، الجأ هلجأو ء ادح هل دح الإ و هفصنأ نإف
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 ؛ىنابلا ىف هيلع ةعبت الو ءهيصح ذخأو ،هيفنل مسق اإو رضح نإن لاملا هيف ىذلا

 . ةالن ىف وأ ةيرقلا ىف رونجلا ىف بلا ناك

 ، بئاغ كرش هيف هيلع ث لام هل لجر ىف ، ىراولا ىبأ بارج ىف ليقو

 ؟ هبيصن ىلإ لوصولا ىلإ كلذب هل فيك .رضحم مل وأ ةرمع ثالذ نم هترضحو

 رضحم ىتح بئانلا ىلع كلذ جتحا ، هعض وم فرعي بئانلا اذه ناك نإ : لاق

 . لصألا مسق وأ 2 ةرغلا مسق

 كيرشلا اذهل نإ : نيملسملا ضعب لاقف . عضوم هل فرعيال بئاغلا ناك نإو ...

 { لخنلا نم ةرلا تناك نإ « ...افلا ةصح عديو ى ةرملا نم هتصح ذخأي نأ

 . ةرمتلا نم هتصح ردةب كيرشلا اذه عطقو ، لجنلا سو۔ر ىق بئانلا ةصح كرتو

 . الو . ةنامأ هعم ناكو 7 4 ةصح انل عفر ةعارزلا نم ةرملا تناك نإ و

 : { . هتصح هيلإ ملس. 2 بانلا ام اموي مدق نإف . اهف هيلع نامض

 . روذجلا ىف بئافلا ةمح عديو ،هتصح كيرشلا اذه ذخأي : رثؤلل وبأ لاقو

 مك احلا هميتي ث بئاغلل ماقي ليكوب الإ زوجي الف لصألا ىف مسقلا امأو

 ملو كلذ زج اذإف . ةرملا نم هتصح ضبقي ؛ اليكو هل نوميقي ع نيدملا ةعامج وأ

 . كلذ انفصو اك لعف ، ليكولا ةماقإ ىلع ردقي

 نامع ريغ وأ نايعب ثراو هل حص الو اثراو فلخ ملو 3 .كله لجر ف ليقو ..

 .ث .لاملا كلذ نه هقصح ىلإ لجرلا جاتحاو ع لجر نيبو .هنيب اعاشم الام كرتو

: ) ١٢ / كيبا اطلا جهنم ) ٥
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 نكي مل اذإ ، ةرثلا وأ لصألا مسق ىف لجرلا اذه بغرو . اهكارد اند دق ةرثلاو

 . ليبس لصألا 2 ىلإ

 نوموقي ث نيملسملا ن. ةعامج وأ ك اح دلبلا ىف ناك نإ : كلذ ىق هجولاق

 مهم لك لصي و( هترم ..ك رش ماقي ليكو ل الا اذه ثراول أ يك الا ماقم

 هيلإ عفديف « ثراو هل حصي نأ ىلإ « ليكولا دي ىف ةصحلا هذه نوكنو ؛هتح ىلإ

 . ءارقفلا مكح ىلإ لوحتي وأ

 ىأ ىلع ةيف مكحلا حصي ملام‘ كلذ ىلع ردق ولو لصألا 2 بح الو

 . ءارقفلا وأ ثراولا هقحتسي ، وه هرجولا

 ث ليكولا ةرضحب لودعلا رظنب ةعامجلا وأ مكاحلا ىأرب لصألا مسق نإو
 مكلا تبث اذإ دحأل كلذ ىف ضقن الو . ثرا وال وأ ءارقفلل هنأ حص مسقلا تبث

 انركذ ام مدقت دقف اذه مدع نإو ، ضقنلا هب نوكي ام مسقلا ف حصي نأ الإ

 . فالتخالا نم

 هئاكرش صصح ىلع هنمأ ك ةم ىلع هتصح ىنطأو ‘ الخ لاملا اذه ناكنإو

 لاملابر ىلعام هيلع ىنطمللو . كلذ ىنطال زاج .لدعلاب اهبف موةيو ث اهنوخا هنأ

 . فالتخالا نم

 ةنامأ نوكتو ‘ اهضبقي نكلو ‘ هكيرش ةصح عيضيال نأ كيرشلل بحمو

 ل اذإ ى اهيف هيلع نامض الو . لدملاب اهملع مايتلاو ، اهف داهتجالا ىف ارذع ىلبيو

. اهظفح ىف طرفي
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 بثاغ لجر نيب و هنيب لجر ف ركب بأ نب دمحم نب دمحأ ركبأ نع دجويو

 . کالذ لاثمأو ؛ خوح وأ حافت وأ روم وأ جم ران وأ نوممل 3 وأ ك ملاغع قرو

 بستحي نأ كيرشللو . ليكلاب همسق حصي ال نأ ىنبجعيف ملفعلا قرو امط

 . ىرتشملا وه ماقي و ، بئانلا ةصح عيبي وأ { ةلح قرولا عيبيو ى بئانلل

 .اهنم هت م> ذخأبو اهمسعي هنإ : لوق . ةروكذملا راجشألا 3 كلذكو

 . بئانلا ةصح ظفحتو . نمتلا ممقيو عيجلا عيبي : لوقو

 مكاح مدع نم « هكيرش نم ةمساةللا مدع اذإ ص كيرشلا ىف ديعس وب ] لاقو

 . تابلا عديو لخفلا نم هتصح ذخأي : لوق ٠ راصتنالا هل زاج « ةنيب وأ

 . هبيصن هكيرش ىلإ ملسيو ، هتصح ذخأيو اهدصح لوقو

 ابثاغ ناك نإو . لجر هيلع جتحي نأ زاج ص ارضاح كيرشلا ناك نإو

 . هيلع هل ناجتحب نالجر الإ هرزج م

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ةصاخ مكاحلل ةجحلا ىف دحاولا ىزجم : ليقو

2 « »
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 . رشع عساتلا لوقلا

 لسف و أ ءاكرشلا دحأ هيف رمع اذإ لاملا مسق ىف

 علق ؛اش نإ « رايللا لسافللف « ًامرص اهيف لسف ' ضرأ ىف مهس هل ناك نمو

 دارأ موي ع هلخم ةميق ءاكرشلل نمض ءاش نإو . ضرألا نم ضقنام ورو ، همرص

 . . اوهرك نإ مهمزليو ، ضرأ الب كلذ

 ؛لسفلا ,رم همهس هيف ف لسفام ةميق ةميق لسافلا هكيرشل كيرشلا مزليال هنإ :لوقو

 . لسف امب عربتملاكو هو ، كلذ هرمأي م هنأل

 . هترامع ذخأ دقف 2 هرامع ىف رايملا بحاصل مقو نإف ٠ مهسلا حرطي :.لوقو

 جرخأ ءاش نإف . رايخلا هل ناك ع بارلا نم هتصح :اما بحاصا عقو نإو

 . هكيرش ن زم هترامه ةميق ةذخأ .اش نإ و . هترامع

 ٤ بارلا نم هل امو رايملا امسةف « با رن رخو ٣ لام ىف ; نيكب رد ىف ليقو

 هتصح نيكبرشل دحأ رمعف با رلا ن . هيلي امو رايملا ىف همهس دحاو لكا مقو

 كيرشلا لع دري هنإ : لوق { ضقن بجوي هجرب مسقلا ضتت م . بارخلا نم

 . رماعلا اذهل ايلا نركبو ، ةرو.عم ريغ ضرألا نم هتصح ةميق

 ذخأ دقف 2 هترامع ىف همهس رمع ىذال عقو نإف . امهنيب مهسلا ناحرطب : لوقو

 لذضف رم ىذلا ىلع درب نأ رخآلا ىلع ناك« ةرايعلا ىف رخآلا مهس عقو نإو هلام

 .قيفوتلا هبو .ملعأ هللاو .هئافع الو هرامع ةميق هيلع دربنأ همزليالو ،نيتميقلانيب ام

% ٭» ٭
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 نزؤرشملا لوقا

 مسقي مل لاملا نأ اوعدا اذإ ةثرولا ىف

 ىعد'ه ا لالا نص :ىش مهم ملحا و لك دي ف ا دالرأ هلو تام لجر ق ليقو

 .مسقلا حصي مل ام ث هلف ، ايح هينب نم دحأ مادام هنإ ، مسقي مل لاملا نأ مدحأ

 تفتلي مل عاشم لاملا نأ ىعداف ، رخآ لسن هءاجو © هدالوأ عيمج ضرقنا اذإف

 . مويلا ىلإ عاشم هنأ ةنيب موقت نأ الإ«هدي ىفام مهنم دحاو لك تيثأو « هلوق ىلإ

 . ةك . هاذم۔ذ: مح =ه لاقو الص أ هانمق : مهدح أ لات اومنلتخا اذإ و :

 ىأب نأ الإ ك هد : ىف ام مهم دحاو لكللو . لصأ و«ه ‘ مسقا ام اورقأ نإف

 لصفيملاالصتم ةلك أم سقلاب هرارقإ نوكي نأ الإ ٠ ةلك أم همسق هنأ : ةنيب ىعدملا

 . توكسب ةلك ألاو عستلاب هزارفإ نيب

 . هرمو هحمح دحاو لك زاحو ل اهامسق نيكيرش نيد ص رأ تناك نإ و

 ؟ هيف لوقلا نوكي ام سقلا هيلع زجي مل ، اٹيش ةصحلا كلت ىف رخآلا ىعدا مش

 زح ل ؛ اذه دي ىف اثيث هن. رخآلا ىعدا مث . لالل سق ىلع ارراقت اذإ : ليقف

 . ةنيبلا هيلعو ؛ عدم رخآلاو ي هدي ىف امب ىلوأ اذه ناك ؟ ق هع

 . مسق دق لاملا نأ : ةندبلا ةياعف مسقلا ىعدا نش ‘ سقلا حصي مل نإ ه

 ك هلام مف بلط و .{ دحأ ل ,ذلا تيلا دالوأ نم ىقب ذق ناكنإ : ليقو

. مسق نآلا ىلإ مدق هيف ئرج هنأ نوهل ام مهنأ : ةنيبلا رضحأو



 ۔ ٧٣٠

 نم دالوألا نم دحاو لك زاح ام ىلإ رظني الو ، ستب لاملا اذه نإ : لإ ةو

 هزاحو هوخأ ذ_خأ ا_ع ىضر دق مهنم دحاو لك نأ : ةنيبلا مرةت نأ الإ « لاملا

 . لاملا نم

 ةحح ممدالوأل نكي مل مهلكاوت ام دق لوألا تيلل لجرلا دالوأ ناكنإ و

 . اذه مهناف . هيبأ دي ىف كردأ امب ىلوأ مهنم دحاو لك ناكو « هدالوأ دي ىف اين

 . ايح ممدحأ مادام ى لوألا تيللا دالوأل ةجحلا إ و

 ، مهنم هيبأ دي ىف امب ىلوأ ممدالوأ نم دحاو لك ناك مهلك اونام اذإن

 عرش تيا دالوأ دالوأف مهنم دحأ دي ىف نكي ملو « عاشم لام نم ناكام الإ

 . قيفوتلا هبو « ملع أ هللاو . مهئابآ ثاريم ردق ىلع ، عاشملا لاملا ثلذ ىف

« » »



 نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 هتصح نيكيرشلا دحأ لءج اذإ لاملا - ف

 ربلا باوبأ نم ءىش ىف

 دارأناك نإف ، ليجسلل هتصح هكيرش لمجف ، ةلخت ىف ةصح هل لجر ىف ليقو

 . كلذ تبثي مل هكيرشب ررضلا
 كلذ دعب بقعتي ام فرعي مل اذإ ، كلذ تبث لضفلا كلاذب دارأ ناك نإ و

 . هكيرش ىلع
 هنأل ؛ همهس نيبي ىتح ، ةمساقملاب هكيرش هل ذخأ ةمساقملا هكيرش دارأ نإ و

 . هكيرش نع كلذ فرصي نأ هيلعف ، هيلع ررضلا لخدأ

 . هتصح هل نيبت ىتح ث همساتي اليكو هل قي مكاحلاف 2 تام دق ناك نإف

 . ليبسلا ىنعم تبث اذإ ص هتس> لاحل اهلك ةلخدلا عنمب نأ هلو

 نأل ؛ كلذ هيملع قضي مل « كلذ ىف عسوتلا نم هل بجي امب " اهلكا هذخأ نإ و

 . اهنم ةرسب لك ىف ةقل.ةم هتصح

 نإو ى ةرملا ةمساقمب هل ذخأ « ةرثلا ىف ةراضلا هكيرش ىلع لخدي ناك نإ و

 . لصألا ةمساقمب هل ذخأ « لصألا ىف ناك

 سياو ًاريقنوأ ايهغ ناك ءاهذخأي نأ هل ناك. اهلك ةرغلا ذخأ نإف : هل تلق

 رام دقن ك هل هنأ ىلع كاذ ضبقو ، مسوت اذإ ، ائيش اهنم هريغ ىطعي نأ هيلع

. اكيش كلذ نم هريغ ىطعي نأ ةيلع سيلو هل اكالم



 - - ٧٢

 ىل ىتلا ةرملا : اهدحأ لاقف . نيلج نيب ةكرش اهريغ رأ ةلخن تناك اذاو

 با وبآ نم ءىش ن اهلعج وأ ، دجسملا ىف وأ ، ليج۔اا ىف وأ . ءارةنل ىه كتكرش

 . ربلا

 برقت ىذلا ضبت صضصبتيو ) هكم رش مساقي نأ هلعف ) ايح ءىشلاب برقتلا ناك نإف

 . هرذ هلعج ىذلا هجولا ىف ههفديف ٤ هب

 . تيملا ماقم موقيو ، كلذ ىلوتي . الاو ، تام دق ناكاذإو .

 ىذلا عندي و. هل ىذلا ذخأيف ‘ مكاحلا ماقم م موتي كي ُ رشلاف ك \ملا مدع 7

 . هجولا كلذ ىف كيرشلل ناك

 « ربلا باوبأ نم اهريغو ، سرادملاو دجاسملا لاومأ نم عاشملا مستي الو

 . امل كلذ لعج نم الإ

 ٠ كلذ لعج نم توم دعب كلذ ىف مسقلا زوحي الو

 اهريغ و أ > .فاريس ءا ءا رةقل ه .هنم هبنصن اهد> أ لمج ‘ لام ف نيكيرش ق ليفو

 : كإلذ ف امهنيب م لا فيكو . ةديعبلا ىرتلا نم

 رخآلا كيرشلا نوكبو © لعف ام ءارقفلا ىلإ هقحل ديرملا ىلع تبثي : لسيقف

 ، ةمسافملاب هيلع مكحي ىتح ، مك احلا ىلإ لوألا هكيرش ىلع عفريو ثءارقفلل اكيرش

 لاملا كالذ ةيالو نأل ؛ ةقث ريغ وأ ةقث ناك« مهيلع مهللغ ظنحو ءارقفلل ام ضبقو

هل حص نمم « هقحتسي نم ىلإ لاملا ملي نأ ىلإ ، هتيالو ىلع ر ¡ف ' هيلع تناك



٧٣ : . 

 هكلم نم لاملل هجارخإ نوكي الو . هلام نم هيلإ ملس نم ىلع ، ظفحلاو ضبتلا

 . هنع هتيالو اليزرم

 هيلع ام ىلع :تاقثلا نم هيلع ظفحم نم هدنع مكاحلا لخدأ ، ةقث ريغ ناك نإو

 . ملعأ هللاو تاقث رع ١ ون ك اذإ ىن رملا ءايصوأو ماتيألا ءا و هلزعمب ‘ ةيالولا نم

. قيف وملا هبو
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 نورشعلاو ىناثلا لوقا

 مهل ماعلطلاو هاركلا زاوجو مهنداهشو ماسنلا ى

 مامإلا نوكب نأ الإ ص سانلا نيب مسقلا ىلع ءا ركلا ذخأ ماسقللو : ليقو

 ث مهنيب رجش ايف راغلاو سانلا نيب مسقلا ىلوتب زم هلودع ن٫ بهن دق ىفالا وأ

 . نيماسملا حلاصم نم كلذ ىأر اذإ ، نيمل۔ما لام تيب نم مهللع حازأو

 روكذلاو ع ريبكلاو ريغصلا ىلع اهنأ ىأر ث ماتتال ةرجألا زاجأ نمو

 2 ةرجألا ىف ءاوس مهلكو . ريثكلاو ليلقلا مهسلا ىذو ي ٠ اكرشلا نم ثانإلاو

 . مهددع ىلع رجألا امنإو . ريثكلا باسح نم دشأ ليلقلا باسح ناك امبر هنأل

 ىزمثاج « نيلسملا لوهع نم الإ مكاحلا مهميةي نيذلا ماسقلا نركي الو

 > نيبتاكملا الو . ديمعلا الو 0 ةمذلا لهأ نم دحأ روحم الو 0 ةداهشلا

 . فذقلا ىف نيدو الا الو

 مهلمجولو 2 مهلعف ىلع مهتداهش زوجنال : لوقن ٠ ماسقلا ةداهش ىف اوفلتخاو

 . كلذل كاملا

 مهرمأو ، كلذل ك الا مهلعج اذإ ث اومسقام ىلع ماسقلا ةداهش زوحت : لوقو

 مك الا ةداهش اوزاجأو . ركلا ةلزنمب مستا لوقلا اذه بحاص لزنأو . مسقلاب

 مه امإ ماستاا كلذكو . ال وعم ناكولو الدع ناك اذإ ا هكحىلع هريغ لدع عم

. نيعدم | وسيل دوهشو ك ءانمأ



_ ٧٥ 

 لك ذخأ دق هنإ : الاقو ‘ موق نيب الام امستف ى نيمساق مكاحلا ماقأ اذإ و

 زاجأ ضمبف اطلغ هين نأ ةنيب ءاكرشلا دحأ ماقأو ء هيف طلغال ،هت> دحاو لك

 . رثؤملا ىبأ لوق وهو . مسقلا هيف ورو امهنداهش

 ةداهش لبقتو . طلنلا ىلع دوهشلا ةدا ث لبقتال : ىراوخحلا وبأ لاقو

 . نيمساقلا

 ث كلذ زيجي نأ مام الل ىغبنيف ، مهنيب مستي لجر ىلع ءاكرشلا حطصا نإ و

 . باغ الو ميتي مهيف نكي مل اذإ

 ىضرو « مهنيبللا اودهشأو «مهعم لودعلانم ادحأ اورضحب ملو اومستقا نإ

 الإ زوجي الف مكلا ىف امأن . مسقلا مهنم دحأ دحج مث ك همسب مهنم دحاو لك

 . زئاجو تباث وهف « هللا نيبو مهنيب ايف امأو . ةقيبلاب

 اذإ ، بايغألاو ماتيألا مهين ناكولو ، ءاكرشلا نيب تاقثلا مسق نإ امأو

 ىف زوجي ام ليبس ىلع س نبا ىف ءايلوأ اونوكي مل ولو « زمغ مهؤالكو رضح

 . قوقحلاو لاومألا ىلع تاداهشلا

 اماعط ، ءاكرشلا ضب ممه لمعف « ءاكرش نيب لام ق ىلإ موق ىعد اذإ و

 نكت مل اذإ ، مهبلع سأب الف . مدنع نم لك ألل مهوعدو 2 مهل مهلك اولمع وأ

 . فيلا ءاجر مهضعب نم ةوشر

 لنتشي و ، لواطتي امبر مسقلا نأل ؛ زئاج ماركإلا قبرط نم مومطأ نإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو مهعضاوم ىلإ مهعوجر نع ماسلا

% ؟ ج
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 نورشعلاو ثلاثلا لولا

 اهلصأو ةعرقلا ىف

 اهب اومكحو . قرتحلا لهأ فالتخاو . لكسدلل رمألا ىف ةزئاج ةنرتلاو

 . . ةن۔لاو باتكلا ف لدأ اهلو 0 اهوتبثأو

 َهَماَسَف » د مالسل هيلع سنوي رع ايك اح ىلاعت هلوقف باقك[اا نم امأف
 م ٠ . ِ 7 م مه _ مص

 ه ةكس ا . : " الفأ نوةلي" ذإ » : ىلاعت لاقو . « نيضَح دملا نم ناكف

 . ( رم

 ناذألا ىنعي _ ءادنلا ىف اذام سانلا لهي ول : ةلط ىنلا ")لوق ةنلا نمو

 . ثالذ ىلع اومهتسال لضفلا نم _ لوألا فصلاو

 .اهذخأ اهمهس 3 نب نأ . ه :اس نيب رف ة ارفس دارأ اذإ ى "ول ر اكو

 . امهتسا : هيف افلتخ ا ام ض ىف { نياجرل ماللاو ةااصلا هيلع لاقو

 ء نيب وثب ةيفص هتخأ ت.اجح ، دحأ مهوي بلطا دبع نب ةزمح لتق امل : ليقو

 ليقف . نفك هل سيلو ى راصنألا نم اليتق هبمج ىلإ اودجوف 2 ةزمح امهيف نكميل

 عسوأ نيبوثلا دحأ اودجوف « ىراصن الل بوثو ةزمح بوث : تلاقف . كلذ ىف امه

 . هل عقو يذ ذح او لك ١ وتفكو . ا ولعف ) امه عرد نأ ١ ورمأف ٤ رخآلا نه

  

 . ةرم ر .ه ىأ ن مع ىناسنلاو ىةح۔ اا و دحأ هاور ( ١)

۔ ةشاع . نع 4حا. نباو د واد و؛ أو ىقمجبلا هحرخأ ) ( ٢



 تنأف ك ذحاو رهط ق ةمأ ىلع اوهو نملا لهأ نم رفن ةمال نإ : ٩١ ريقو

 { ركني عرقم ىلإو . نوسكاشقم اكرد ن أ : لاقف . ىلع ىلإ اومصتخاف . دلوب

 بجعتف .ةيدلا ثلث امهنم دحاو لك۔ا هبحاصل هيلعودلولا هلف 2 مهسلا هل عقو نف

 . هركن أ هنأ حصب لو :ن هرا لوسر كلذ نم

 ىف لجر مسا لك ث ةي رتسم عاقر ىف نيعرقملا ءامسأ بةكت نأ ةعرقلا ةفصو

 طمن ش . اهانعم ف ناكام وأ ة٫ء وتسم عمش وأ نبط نم قدانب ق عضو ٤ . ةعقر

 ءىش ىلع همهس مقو نش . ةموسةمل لاو.ألا ىلع اهحرطيف 9 عاقرلا رضحم مل الجر

 . هل وهف اهنم

 ءاكرشلا نم دحاو لك ىطعأ ٬ءةموسقملا مهسألا ءامسأ عاقرلا ىف بتك نإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو هل وهف اهيف ابوتكم هدجو امف « ةعقر

 . « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم » : باتك نم لوألا مسقلا ح

 . نبلا بر هلا دجلاو

 . ملسو هلآو ىنلا دمح هلوسر ىنع هللا ىلصو

 ه ٢ >

 تلا ىلص هنلا لوسر كحذف : هيفو . مقرأ ن ديز نع ىناسنلاو دواد وبأ هحرخأ )١(

 . لسو هيلع





 تشاك ىس
 رثع اثلا ءزجلا نم ىاثلا مسقلا

 « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهسم ( :ة باتك نم عفشلا ف

 لوألا لوقلا

 ةعفشلا برجو لصأ ىف

 ةيف ةعفش ال امر ةعفشلا هيف امو

 اهتي"أ مالسإلا رهظ املن٬ ةيلهاجلا مايأ ىف تناك ةعفشلا نأ : نيلسملا اث آ ىفو

 . عامجإلا اهپحح صو ڵ ةتسلا اهتدك أو > نردلا اهجوأو مالسالا

 . هتمفشب ىلوأ "ميفشلا : للع ىبنلا لوق ةنسلا نهف

 . هتمفش ىأ هبقسب قحأ راجلا : لاقو

 . ةعفش الف راضملا تفرصو ، دودحلا تبصن اذإ : "لاقو

 امنإ . عيفشلا ظفل ه_يف سيلو . ديوس نب كيرشلا نع هجام نياو ىانلا هجرخأ )١(
 : رباج نع ىناسنلا الإ ةمخلا ىورو . كيرشلا : ةياور ىفو . هبقصب قحأ راجلا : ةياورلا

 ۔ ادحاو امهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راجلا
 ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا نأ رياج نع هجام نباو دواد وبأو ىراغبلاو دحأ جرخأ )٢(

 . ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف . مسقي مل ام لك ىف ةعفثلاب ىضق



 ۔س ٨٠

 . رانلا ىف _ اه.دق تلز ملسم ة هدش لاز زأ نم ٠ : لانو

 ادحأ نأ لمن ملو ، اهب لمعلا ىلع مهقافتا اهزاوج ىلع نيملسملا عامجإ ىفو

 حصف . اهبف نيملسملا فالخ لاقو . اهب لءع نم للضو ك اهركنأ نيملسملا نم

 . اهف ٥ رثأو نرملا هو لاق ام ز ةزح ةيراح ةعفشلا نأ

 نم اهعازتنا ىلع داهشإلاو بلطلاب تبثتو 2 عيبلا دتع ةحصب ةعفشلا بجن و
 . ! !' ٠6

 ء عيفشلا ىلإ ميبملا هميلستو ث هل ىرتشملا ضبقو { نملا راضحإب كلمتو ىرتشا

 . كلذب اهيلع ك احلا مكحم وأ
2 

 قراطلاو برشلا ىم و ا . عيبلا قوقح و أ ) عيبلل سان ف ه ك رشال بحن ىشو

 بيزايملا ن 77 :املا ىرجو ) قاوسلاو

 ةعفشلا لاطبإ ىف ةليحلا زاوج ق فالخ دوجو نيفلاخلا بتك ىف ئذلاو . اصن هدجأ مل )١(
 هحيري الو ى ماع ةئايسخخ ريسم دجوي ةنجلا عير نأ انغلبو : حاضيإلا ىف لاقو . ةمألا ةحر ىف اك

 مدي عدت و شدتمنالا رهطب ىلصت ة ؟رما الو اهيلو نذإ ريفل ةأر ءا الو ةعفش مطاق الو لهاج

 ىتلا مالك نم هناك اذهو { هديسو دبعو هتجوزو جوزو هدلوو دلاو نبب عطق نم الو شيتفتلا
 .' , ::و 7 .,. ,مسو بع ه ىلص

 . هياإ هتممض اذإ اذكب اذك تفش نم ذوخأم ةعفشلا : جهنملا ىلع لحلا ةيشاح ىن لاق

 عيفشلا نأكف . رتولا دض وهو مغثا نم وأ . هبيصن ىلإ كيرشلا بيصن مضل كاذب تيمس
 ى اهب ناك ةيلهاجلا ى ذخألا نأل ؛ ةعافغلا نم وأ. .هيلإ.كبرش بيصن مضب اغنش هبيصن لعجي
 .هنم اهمئانثتس ١ ىلإ ةراشإ بصغلا رثأ تلعج .ث ىرتشملا ىلع ارهق ذخؤت اهنوك۔او ةعافشاب ىأ

 : ثيح ء لضفأ اهنع.وفعلاو : لاق نأ ىلإ . ًانوبغف وأ .دان ىرتشلا نكي مل ام لضنأ اهنع وفءااو

 نأ ىغبنيف .روجفلاب اروهشم ىرتشملا نوكي ناك كلذ هبلع بترت نإف . ةيصعم كرتلا ىلع بترتي مل
 ..ىهتنا : روجفلا نم ىرشلا هديري ام عفدل اقيرط نيهت نأ ابجاو لب ابحتسم ذخألا نوكي
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 هبشأ امو لخبلا سايقو « رايملا نم ءىش ايه هيلع نيتيب نيب ناك اذإ رادجلاو

 . راضملا ىنعم قرفت فالتخال ء فالتخا كلذ ضعب ىفو . ةرضلابو :ليقو . كالذ

 7 باتكلا اذه نم هرا ءاش نإ _ هدص وم ف هح رشنو ءىش لك نيبنسو

 ،نزو الو ليكب مسقنتال ىتلا ضورعلاو لوصألا ىف بجح ةفشلا نإ : ليقو

 , ؤ ةرجشلاو ) رسكلا ريغ غوصلاو ‘ بدلاو ‘ ةكرتشملا نةسلاو ء نا وملا ىفو

 .كلذ لثمو « ىناوألاو ء ةحلسألاو « راثلا نم كرتشملا ىفو . فحصملا و ء ىنخرلاو

 حصي ال هنأل ؛ اكرتشم ناكاذإ ةعفشلا هيف :ليقف . نزويو لأكي اين فلتخاو

 ( . هلإكو وأ كيرشلا رضحم الإ همسق

 . اذه ريغ لوقلا اذه بحاص رسفي لو © ، نزويو لاكي ايف ةعفش ال : ليقو

 . ىسقي هرسك ىفو رسكلا ىلإ جاتحم نزويو لاكي ام ناك نإ : لوقو

 . ةعفشلا هيم ك ررضلا نزوللو

 ,. هيف ةعفش الف ك ههابشأو ناويحلاك رسكلا ىلإ جاةحب ال ناك نإ و

 عيبلا ناك هيف ةعفش ال هنإ :لوقف . ديزي نميف ءادنلاب عابي ىذلا ىف فلتخاو

 ٠ بئاذل الو. رضاحلل ال 0 كاجلا وأ ا ىمزولا نم وأ > هليكو وأ > لاما بر نم

 . . . عاشم ريغ وأ اعاشم لاملا ناك متيالو ث :ضيرم الو ى حيحص الو

 . ;٠ :... اهف ةعفش الو ء ىفاوصلا ىف ةعفش الو ، ةعفشلا كلذ عيمج ىف : لايقو

) ٦ _ نيبلاطلا جهنم / ١٢ (
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 تافوقواو دجاسملا لا ومأ عيمج ف لوقلاو .امه ةعفش الو 7 ةعفشلا اهيف :لينو

 نيتس موق ىلع فقو نم ناكام الإ « فاوصلا ىف انركذ ام ىلع « ربلا با وبأ عيمجب

 ،لالا كلذ هيلإ ريصي نمم اهبلط نمل ةعفشلا نإن.ةثرولا ىلإ عجري مث ، ةامسم ةمولعم

 . ةامسملا هننس لإ ىبنا اذإ

 طرتشبو اثيش لجرلا نم لجرلا ىرتشي نأ وهو ىورشلاىف ةعفش ال : ليقو

 ققحتس ‘ عسبلا ىورشب عيبملا هنه قحتسا نإ ، ىرتشال عئابلا ىنعأ 4.فن لع

 قحتسي ام لثم ىرتشال عئاباا سيف كعئابلاىلع هاورشب هل مكحنو ،ىرتشملا دغع نم

 . كلد ىنهم هن أ وجح رأ اذيف ٠ كلذ ق ةمفش الن ك هذم

 ةعمش وو ك ٥هربغ وأ الام لجرال لجرلا عس ٩ أ ىمرو ٠ه ةلافإلا ف ةمش الو

 عند ام عئابلا سب و « عئاب لالا ىرتشملا يف ء عئابلا ليب ىرتشملا نإ م. لجرل
 . هتعفش عيفشلا ذخأب نأ لبف 4 ىرتشملا لإ نملا نم ىرتشملا هيا

 . ةلاقإلا تلطبو ةعفشلا تتبث ث لافإلا لبق هتفش عيفشلا عزتنا اذإ

 . هتحوز هيلع ملاخم وأ ، هتمأ وأ هدبع هيلع ديسلا قتعي ابم ةعفش الو
 اس ٠

 ناك اذإ كلذو . رارقإلا الو ى ةيصولا الو ،ةقدصلا الو ، ةبهلا ىف ةعفش الو

 . ةعفشلا هيقن ضوعل ناك اذإف . رخأتم وأ مدقتم ضوع ريغ نع

 . . مث مم وقت ريغب لمأب لص أ ناك اذإ وهو { ضايقلا ىف ةعد ال : ليقو

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو
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 ىناثلا لوقلا

 عفشلا ىف ناميألاو ماكحألاو ىواعدلا ىف

 فرتعا نإف.هيلع ىعدملا مكاحلا 1٣ مكاحلا دنعةمفشلا عيةشلا بلط اذإ و

 ىلإ امهنم دحاو لك لصوأو . امهنيب مك احلا رظن ى هب هعفشي ىذلا هكلمب هل

 . قحلاب هل بح ام

 اكلا. هل نأ : ةنيبلاب ةعفشلا بلاط مكاحلا اعد كلذ هركنأ ناك نإو

 . امهنيب رظن اهماقأ نإف . ىرتشملا اذه نم ةعفشلا هب بج وتسي

 هيلع هلا « ركنملا ىرتشملا نيسي بلطو « ةنيبلا ةعفشلا بلاط مدعأ نإو

 . هتجح عيفشللف ، نييملا نع لك نإ . نيميلا

 نم ءىشب عيفشلا ةجح تتبث نإ و . ةعفشلا بلاط ةجح تلطب فالح نإو

 تماق وأ ٬هب فرتعا نإف . ءارشلانع ىرقشملا مكاحلا لأس 2 اغانمدق ىتلا هوجولا

 هيلع ىضق ى ةعفشلاب هيلع قحتسي ام ىرتشا ام هنأ نلا نع لكن وأ 0 ةنيب هب

 . ةعفشلاب

 . عيبملا يننأ 2 هدي ىف ةعفدلا تن اك اذإ 2 عئابلا مصاخ نأ ميغشللو

 . عيدا خسني ىرتشملا ةرضحم الإ ةنيبلا مك الا عمسي الو

 لاق . نملا ىف ىرتشملاو عيفشلا فلتخاو . ةمفشلا تتبثو عيبلا حص نإ و

 ىعديف ، مهرد ةثامسخب ت رتشا : عيغشلا لاقو . مهرد فلأب تيرتشا : ىرتشملا

. هاوعد ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك
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 لاق امب ذخ تثش نإ : ميغشلل لاقيو . ىرتشا ةنيب ةنيبلا تناك اهماقأ نإ

 . ع} تثش نإو . هتنيبب حصو ىرتشملا

 ىرتشهلل ةنيب حصت ملو « نألانم ىرتشملا لاق امم لقأب عيفش ةنيب تماق نإ و

 . نملا نم هتنيب هب هل تدهش امب ةعفشلا ذخأي نأ عيفشالف . لاق امب

 اذإ : لوقي ضعبو . ةعفشلا ىف ةسلادملا زوجت ال : لوقي رثؤملا وبأ ناكو

 . كلذ هل زاج ةسلادملا نم هعسي امب ىراد

 ىرتشاهنأ :هللاب انيمي ةعفشلا بلاطل فلحم ىرتشملا نإف . ةعفشلا ىف نيملا امأو

 ةدح نأ دعب كلذو . ةعاسلا زإ ةعفشلا هذه لبق نم 2 اقح هيف ىعدملل ملسي الام

 . ةعفشلا هيف ىذلا عضوملا

 :لاةف . اذهل ةعفش وه الام ىرتشا هن أ : ةنيب هيلع تماقف وأ ‘ صخلا رقأ نإ و

 دق هنأل ؛ هلمب فلحب الو 2 نيملا كلت لثم امطق فلحم هنإف . ةيلع وأ ضايق هنإ

 . مهاردي ىرتشا هنأ حصي نأ ىنأو . اذهل ةعفش هنأ حص

 وهو ث هدح ىذلا لاملا اذه ىرتشا ٣ : فلح بلاطلا ىلإ نيملا در نإ و (

 . نيملا ىف رظنيو ةعفشلاب هل وه مش . هل ةعفش

 وه وأ ، نيتنس وأ ةنس ذنم لاملا اذه تيرتشا نأ : لاملا ىرتشم جتحا نإ و

 : نيملا ةعفشلا بلاط ىلعف : مويلا ىلإ بلطي مف « ةعفشلا بحاص نم مل ، ىدي ىف

 لوق لوقلاو - .ةفش هيف بلط ىذلا مويلا الإ ، عيبلا وأ ءارشلا اذهب لع ام هنأ

 عييملاب ملع هنأ : ةنيبلا ىرتشلل ىلعو ملع نيح هتمفش بلط هن أ : هنيمي عم عيفشلا

. هتعفش باط نع ىنارتو



 هيل.ة ، ةعفش كال رتشأ مل : لاتن ةعفدلا نع هلأسو ىرتشملا عيفشلا ىقل نإ و

 ىرتشا دنل هنأ : فلح 4 عيفشلا ىلإ نيهلا در نإو . ةعفش اذه ىرتشا ام نيميلا

 © هتمفش عيبب هب قثي نه هربخأ دقل فلح هنإ : لاق عيفشلا ناك نإو ك ىتمفش اذه

 . هملع ىلع فلحم نأ ىرتشملا ىلع ناك

 بج وتساوءالام لجرىلإ لازأ لجر ىف ى رثؤملا ىبأ نب دحم نب هللادبع نعو

 تدهشأ :ليزملا لاقف .هتعفش ةعفشلاب هل دوهشملا باط و ،ةداهشلا كالتي لاملا عيفشلا

 . ىلع ٥هد ر دقو ىحم هل

 ٠ هتعفش. هلو ( ءىشب هدر سالف ، درلا لبق ةعفشلا عز مفو نإ٬

 دق هنأ عيفشلا ىعداو ى دحأ ىلإ هلزي مل هنأ لوآلا لاملا بر ركنأ نإ و

 ١ . هلازأ ام هنأ : لاملا بر نيمي بلطو . ةنيب ةعم نك ملو : هلازأ

 هعزتنا هنأو 3 هعاب هن أ ىعدا نإ و . انيمي هيلع ىرأ اف ةفصلا هذه ىلع امأف

 " ةفصلا هذه فصين ةعفشلا قحتسم وهو ي ةعفشلاب يلإ هلازأ نمم

 ةعقشاا هخ» نم هيلإ هيعدي امم قح هل هلبق ام ، نيميلا هيلع تيأر ركنأ نإف

 . ةعقشل ٫\ هع زرغن ١ ىذلا لاملا همد ق نهم نب 6 هندب نوكي نيملا و ٠ املا ز أ هنأ

 نالف نه ؤ ةعفذشلاب هعزرتن ١ لاملا اذه نأ فلح « عيفشلا ىلإ نيملا تدر نإو

 عنم فلح اذإف . نفلا ىمسب و © هلرسر وأ مك الاو همصخو وه هبلع فقي نأ دعب

. لاملا ىعدي ىذلا هنم



 .هريغلو هل الو « هريذلال هل ةمغلا بلط هنأ : عينش" نيمي ىرتشملا باط نإو

 ىد ؤي نأ لبق هريغ اهياوب نأ هل زوح الو . هسفنل اهلكا هذخأي هنأ نيملا هيلعف

 . نملا

 ضوعالب اهب هل رقأ وأ ، هيملع اهب قدصت وأ اهبطعأ هنإ : ىرتشملا لاق نإ و

 . نيملا هل هيلعف " ةعفشلا عيفشلا هنم بلطو ث اهب ضبانال وأ

 رمذحم ملو مايأ ةمالا ىذقفت نأ ىلإ « نعلا بلطب عيفشلا لانتشا ىف فلتخاو

 . لطبت ال : لوقو . هتعفش لطبت : لوقف . نملا

 :لاةف . ضرألا كات عفشت اضرأ رخآ ىرتشاو 9 اضرأ ىرتشا لجر ىف ليقو

 :رخآلا لاقو .ململاب انيمي فلحا :اهدحألاقم .ثالذىف افلتخاو ،كلبق تيرتشا ىإ

 . ملعل ب اذه ىف نيملان . عطتلاب فلحا

 . ضرألا ذخأ هلن ، رخآلا لبق ناك هءارش نأ ةنيبلا اهدحأ رضحأ نإ

 ثكالتب هتمفش عيفشلا بلطو ‘ قحب لجرا الام ميم تدهشأ ةأرما ىف ليقو

 جعت>او . ةأرال ىلعلاملا در عجر «كلذب ملع امل لجرلا نأو ، تعقو دق ىتلا ةداهشلا

 دق نكت مل اهنإ :لوقت ةأرملا تعجرو ث ةمغشلاب هبجوتسا دق لاملا نأ عيفشلا

 لجرلل مهتدهشأ نأ امل ء ة أرملا هجو ةفرعم ىف ةنيبلا تكشو ث دحأل اهلام تدهشأ

 . ةنيبلا هذه اهيلع تدهشأ ىتلا ىه ام اهنأ : اهنيمي عيفشلا باطن . قحلا

 ةجحلا تماق نأ ذعب اهبلطم نيح ىف « هتمفش باط دق عيفشلا ناك نإ : ليقن

قلا هتعمش عزنن او ك 4تءةشل هل كحو ك ةداه كلا تحصو ({ نيدهادشلا ملمب هملع
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 مكلا ىضم دق اههتداهش ىف اكش وأ ،اهدحأ وأ نادهاشلا عجر مث . اهتحتسا

 عجر نإ و 2 امرغ امج ر نإو ى مكلا عقو اذإ ةمجر نيدهاشلل سيل و . ةعفشلا ىف

 . لوقلا ضعب ىلع لاملا فصن مرغ اهدحأ

 امجر وأءمكملا عتب نأ لبق نادهاشلا كش وأءحصت مل ةداهشلا تناكنإ و
 نأ الإ ةمفش الو ةيضقلا تضقتنا دقن ، اهب هل مكح وأ ةعفشلا ميفشنا عازتنا لبق

 . ةداهشلا حصت
 ، كلذ هل ناك هنيمب عيفشلا دا رأف ڵ هقحم لاملاب هل دهشأ ىذلا ركنأ نإ و

 ، اهركنأ ىذلا لجرلا اذه ىلإ هتمغش تلاز دق هنأ هعم حص دق عيفشلا ناك اذإ

 اذه درالو ، لاملا اذه لازأ الو ٤ لاملا اذه هل نالف تنب ةنالف تدهشأ ام هفلح

 هلبقالو . تعزتنا نأ دعب وءىتعفش وهو هب هل تدهش نأ دعب ث ةأرملا هذه ىلإ لاملا

 دهب { لاملا در لالب هل دهشأ ىذلا عفني الو لاملا اذه ىف ىتمفش لبق نم قح ىل

 . عيفشلا بلطم

 ه؛لطبتا ميغثلاىلع ىرقلا ىعدا الكو . عيفشال بلطم اهيلعرسيلف ةأرملا امأو

 فالحين ء ىرتكلل ىلإ نيملا در ءاش نإ و فلح .اش نإ و ى عيقشلل نيحلاف ع هتعفش

 . كلا عطتنم هيف نوكيو ، هظفل نم هاوعد نم زوجت لدعلا كاملا هاري ام ىلع

 ، ليحلا اهيف زوجت الو ، اهيف رظنلا ناممإ بجحو . قيقد اهرمأ عقشلاو

 .قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةنهادملا الو ، ةسلادلا الو

» » »



 : عئابلا لاقو .فلأب اهتيرتشا:ةعفشاا ىرتشم لاق اذإ :ىراوحلا ىلأ ن ليقو

 ضيقام : نيملا عئابلا ىلإ عيغشلا بلطي وءهنيمي م. ىرتشملا لوق لوتناف . ةئامب اهندب

 ىلإ فلألا ةيقب مثئابلا بلط نإف . كلذ ىلع فلح اذإف مهرد ةئام الإ ىرتشملا نم

 عئابالىرتشملا ىلع مكحب و؛مرد فلأب هل رفأ دق ىرتشملا نأل ؛ كالذ هل ناك« ىرتشلل

 . هب هل رقأ ىذلا فلألا اذه ن. « عئابلا هيلإ ىعدي ام هيلإ ملسي نأ

 © ىرتشملا ىنعأ هب رقي امب هبلاطأ الو 7 مهرد ةمامب هل تمب ان أ :عئابلا لاق نإ و

 . عيفشال نيم عئابلا ىلع نكي م

 هن أ رقأ و٬مدرد فلأ هنم ضيقام هنأ فملحب ملو 2 ةئاملا ىلع عئابلا فلح مل نإف

 . عيفشلا ىلإ مهرد ةئايعست ملسي نأ عئابلا رمأ ع مهرد ةئامب هل اهعاب

 هن أ الإ ،مهرد ةئامب : عئابلا لاقو.مهرد فل أب اهتيرتشا دق : ىرتشملا لاق نإ و

 ذخأيالو ى اهيتدي ىلا عئابلا ىلإ ةئاملا ملسي نأ ىرتشملا رمأ اهنمث نم اثيش ضبقي

 . عئابلا لإ عفدم لثم الإ عيفشلا نم
 ىرتشملا هذخأ ء ىرتشملا ىلع عئابلل بجو ايف ' ىرتشملاو عئابلا نيب ةبلاطملاو

 . عيفشلا ىلع ءىش ىرتشملا بجي ل ' ىرتشملا ىلع عئابلل بجي امو ، عيفشلا نم

عجريملنيفلأب اهنأ ةنيب عئابلا ماقأو مهرد فلأب اهتيرتشا : ىرتشملا لاق اذإو



_ ٨٩ 

 بسنيامم هاندجو ام اذهف .نلا نم ىرتشملا هب رأ ام نع ةدايزلاب عي عيفشلاىلع ىرتشملا

 قيد اذه ىف ىنعملاو . ىراولا ك أ ىلإ

 نم هب ىرتشا ام لثم ىرتشملا ىلع دري نأ ى ةعفشلا ذخأي ىذلا ىلع : ليقو
 . افورعم هليك وأ هنزو ناكاذإ ى عا ونألا ثلت

 لاملا ةميق دري عيفشلا نإف.هوح وأ فيس لثم ، ناك وأ افوزعم نكب مل نإ و

 ىرتشا ىذلا نملا نأ لهيام:هللاب انيم ىرتشملا فلحو . ىرتشملا ىلع لودعلا ىأر

 . لودعلا اهموق تلا ع ةميقلا هذه نم لقأ هب

 ، هتعفش عيفشلا بلطو ابح ىطعأ مث« ريناند وأ مهاردب ىرتشملا ىرتشا اذإ و

 . ريناندلا الإ هلع سيلف

 .ريناند ى رمذحأف ريناندب تيرقشا :ىرتشملا لاق» . هتعفش عيفشلا عزتنا اذإو

 ةثالثلا ىف اهرضحأ نإف . ريناندلا هرمذحم نأ هيمل»ف 0 عيقشلا عم . اذ_ه هلوق حصو

 هتعفش تلطب الإ و مايألا

 . البلا دقن مهاردب ءال ى نملا رضحأ : ةعفشلا عزتنا امل هل لاق نإو

 ملس نأ هيلعو . هتفش عيفشلا توقت الف ي ريناندب تيرتشا فإ : ىرتشملا لاقف

 ٠ ثالثلا ىف ريناندلا ةميق مهارد

 ‘ م فلأب اهارتشاف « مهرد ةئام ىوست لجرل ةعفش ىرتشا لجر ىف ليقو

 عيبلاهيملع عقوام ىل هعد نأ عيفشلا 7 هرد ةثام ىوست ةباد وأ ، ابوث اهب هاضقو

 . عيفشلا ىطعي نأ بجيو . عيفشلاو 7" ىلع لايتحالا لثم هنأ نيمي نأ الإ

 قينوتلا هبو . ملعأ هللاو . لاملا ةميق وأ ، ىرتشملا ىطعأ ام
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 عبارلا لوقلا

 ةعفشلا ءارشل ىرتشا راكنإ ىف

 رقأ نم اهعرتني نأ ةعفشلا بحاصل ناك عيبلاب رفأ اذإ عئابلا نإ : ليقو

 ٠ همراب هنأ : عئابلا

 . نملا عيفشلا ملسي هيلإف ءارشلاب ىرتشلل رفأ نإف

 . عئابلا لإ نفلا ملسي و (0 هتمهش ذخأ اذل ناكركن أ نإ و

 . ىرتشملل انر+ضم نوكي : ليقو

 هيل 1 ءىرب نمه ىلع نيملاف ز هري_غ دحأ ىلإ ءارشلا نم ىرتشملا ءىرب نإ و

 ٤ ةرمذغملا هسقن نع مقي عيفشلا ن! : ليةف . فررعم لح أ ىلإ أربي نإ © هنم

 عيفشلا عم نكت جل اذإ اذهو .مكاح زم مكح الب كلذ هلف «هضرامي نم ,ظغي ىتح

 . هندب

 لاق» . ءة.ةش ميفشلا بلطن ' لجر ةلخم سياقت ةلخ لجر ىرتشا اذإ و

 ةنيب عيفشلا قي نأ الإ اهيف ةعفش الو .قدصملا وهف ، ةميقو اهتيرتشا امنإ : ىرتشلل

 . اهضرأب اها ردا هنأ

 . ةزشاج ةمفشلاف ‘ىرتشل ضرألا نم عئابلا "ىرب نإو

 هغم اهعزتنيل ىرتثملا ىلإ لصوف ى هتعفش ميب هغلب لجر ىف نسحلا ىب أ نعو

ىلاوتو هيلإ عيفشلا بهذي ل ، نالفل اهتيرتشا : ىرتشملا لاقف بحام ىلع



_ ٩١ 

 ايف هيلع جمتح' ، هيف ةجحلا هلانت عضوم ى نالف ناك نإ : ليقف . هتوفتام رادقم

 . ىرتشا اذه هب هل رقأ

 اذ_ه ذخأو { هتمفش عيفشال» 0 ىمصل 5 ةحلا هلاننتال عضوم ق ناكنإو

 نمي ض ان ذحو اذ» بمس> ىلع . ةعفشلا نه هماع بجو اذإ ك ىرتشا ام ىرتشملا

 . اناغقل نم نحم اندزام الإ ، هريغل ءارشلاب رقي

 هيلع كردن ال نمل رقأ ناك نإ © هريغل ىرتشملا رارقإ ىلإ تفتلي ال : لوقنو

 . ةجح

 عيبلا دع نكي مل ، هل ءارشلا نأ : ةنيب كلذب هيلع دهشت تناك نإ كلذكو

 . هلوق ىلإ تفتلي مل ، دحأل هب رقأ

 .اهنم أربتو هريخل اهنإ :لاق اذإ و . هتهفشب هيف ميفشال مكح ءارشلا حد اذإ و

 هل رربي نه ملعي > ‘ 5 \ل' ى أ ر ريب { هتمش زوح نأ عيغشلا دارأ نإ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كالذ هلف ، اهيف ةبلاطملا
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 سماخلا لوقلا

 نيمملاو اهيف ةسلادملاو نيملاو ةعفشلا لجأ ىف

 : لوقو . مايأةثالم نعلا راضحإ ىف لجألا هلف ، قحم هتماش عزتنا نم :ليو

 . موي : لرذو . ناموي

 . مهاردلا دعتو تيبلا ىلإ لصيام ردغب : لوقو

 ليجأت ىلع مقو عيبلا نوكي نأ الإ « مايأ ةثالث لجألا نأ انفرع ام رثكأو

 ل۔جألا :نم قب دقو اهعزنناو ء ةتعفش عيب عيفشلا ملع اذإ : لوقن . ةدم ىلإ نما

 . لجألا كاذ ريغ هل سيلف ع ادعاصف مايأ ةئالم

 . ثالثلا مامت ىلإ لجألا هلف ، مايأ ةثالث نم لقأ لجألا نم تب ناك نإ و

 نهيلايلب مايأ ةئالثبسحتو . ىرتشلل ةدملجأ دعب مايأ ةثالث لجأ هل : لوقو
 . نهروسكو نهماعاسو

 . هتعفش تلب الإ و ، انفصو ام ىلع مايألا ةثالثلا ىف نملا عيفشلا عفد نإف

 هق> لوبق ىف نيدسلاب هيلع جتحا ث ىرتشلل هلبقي لو نملا عيفشلا ىطعأ نإ و
 . مكاحلا ىإ دأ

 هريخأت هرضي الف ث ةمنشلا ىرتشلل هيلإ لسو . نملا ضمب عيفشلا ملس نإ و

 هيذوي نأ ديمعو ةممفشلا هيا إملس .اق ىرتشملا ناك اذإ ث مايألا ةثالثلا نع نملا ةيقب

. نمل ا ةيقب



. ٩٣٣ 

 ةئالن ىلإ نملا متي ملف 6 ةعفشلا هيلإ ملسي ملو نملا ضعب هتم ذخأ ناك نإ و

 . هرجولا ىلع ةمفشلا تالطب ث مايأ

 نأ ىلإ اهنع هعفدف { اهيرتشم ىلإ هتمفش بلط نميف كملا نب نايلس نعو

 هاعد وأ ء مكاحلا مكح اذإ : لاقف هتعفشب هل مك ع مكاحلا ىلإ اهرمأ راص

 . هةعفش هتتاف نهيف نمتلا رضحم مل نإف . مايأ ةثالث هتدهف ء هتمغش ىلإ ىرتشا

 هيلع تماق دتف ، هذخأي نأ ىبأف ع نملا ذخأ ىرتشملا ىلع ميفشلا ضرع اذإ و

 ضرع هنأ : مايألا ةئالنلا ىف عيفشلا لوق لوقلاو . مهاردلا ىلإ رظغي مل ولو ةجحلا

 . هنيمي عم اهلبةي ملو مهاردلا هيلع

 نملا هيلع ضرع دق ذنأ : ةنيبلا عيفشلا ىلعف ، مامألا ةثالثلا تضم نإو

 . هذخأي نأ ىأو ٠ ثالثلا ق

 3 وه 1 فرعأ ال نمثب لاملا اذه تيرتشا ىإ : عيفشلل ىرتشملا لاق اذإ و

 ى مايأ ةثالث تلخ ىتح ع نيملسمل ىلإ هيلع عفر الو ى ماكحألا هم. ميغشلا باطي لف

 . هل ةعفش الف

 لصف

 : فارشألا باتك نم

 : كلام لاقف لجأ ىلإ نمثب اصقش ىرتشا نمين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

. كلذ هلف ىلمي ءاجف اهدعم ناك نزو . لجألا ىلإ نملاب ذخأ ايلم عيفشلا ناك نإ



 . اهذخأ هلف هب قثو اذإ : ىئيللا لاقو

 . ةقثلاب الإ اهذخأي ال : ىرونلا لاقو

 دجم ىتح عديلف الإو { ةعفداا ذخأ نمثلا ضعبب عوطت نإ : ىناثلا لاقو

 . ذخأي مش نملا

 & باوصلا تازاجم ىلع جراخ ثالذ نم اولاق ام لك : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 . ىنناشلا هلاق ام كلذ حص اذإ

 لجألا ىلإ ءارشلا ذخأ ىلإ هل ليبس الف ءةمفشلاب در اذإ هنإ :كلذ ىف لوقأو

 . هميلست ىرتشملا ءاشي نأ الإ

 لجألا لح اذإف . ثاذ ملسي ىبأ نإو . لجألا ىلإ نملا هيلعف هيلإ هلس نإف

 .لجألا ىلإ ملستلا قحتست الو ميبلا ةبجاو ةعفشلا درب قحتسم هنأل ؛هتعفش ذخأ

 . مايأ ةثالث نملا ىق لجألا هل ناك {ةعفشلا ضبق قحتساو 2 لجألا ءاج اذإف

 .مايأ ةثالنب تتاف ىتح نملاب ءاج امل « عيفشلا نع ىرتشملا ىراوت اذإ : ليقو

 نملا ضبق نع هعانتماو ءىرتشلل ىراوتو نملا راضحإ ىلع دهشأ عيفشلا ناك نإف
 ١ . هتجح هلف ًادوهش

 هنم كلذ لبتي ض ةدملا تلخ دقو 4 ادو مش رضحم لو كلذ ىعدا نإ و

 . مكلا ىف ها وعدي

 اذإ هتعفش عيفشللو . كالذ هعفني الف ڵ عياشلا قح لاطبال ىرتشملا دمعت نإ و

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . مكلا ىف اهلاطبإ ىلع ىرتشا لاتحا
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 ۔_ ٩٥ ۔_

 سداسلا لوقلا

 هأ ر الب هريغ ةمش ىرتشي نهو ةرضملا ميقشل ثل)ا ةلازإ ف

 هل سنل نأ ىلع كلجر نم ا رأ ىرتشا نميف هلا همحر ىلع ٤ أ نع ذحويو

 هل ةمفش ال : لاتف هتعفثش ميفشلا بلط مث . ةيقاس الو قبرط ةمةشلا بحاص ىلع

 . عيبلا لبق هأرأ دق ناكنإ

 . دعب نم ةءاربلا هعقنت الو ث هل ةمزال ةمفشلاف ، عجبلا دمب هأر أ نإو

 كرت ولو 2 ةيقاسلاو قبرطلا نم عيفشلا قح لوزي ال : بربحم نب دمحم لاقو

 . ءارشلا لبق كلذ

 ، قيرط الو ةيقاس عيفشلا ىلع ىرتشالل سيل نأ ىلع ميبلا عقو نإ : لوقو

 . عيةثلل ةعفش الف

 عفتت الو . ةعفشلا هيفن ، عيفشلا بلط لبق 2 عيبلا ةقفص دعب كلذ ليزأ نإ و

 . هريغو بازيملا ىف لوقلا كلذكو . دعب نم ةلازإلا

 كلذكو . هر أرب الإ دحأل ةعفش هيف الام ىرتشي نرأ دحأل سبل : ليقو

 كيرشلا نم راملا ىف ةعفشلا لصألا بحاصلو « اهرامثو لوصألا ىف كرتشملا ىف

. لماعلاو



- ٩٦ 

 نإ امأو ةرمتلا ىف هل ةعفش الف « لصألا ىف اكهرش نكي مل اذإ لماعلا امأو

 هرك نإ و كلذ ىف سأب الف ، ةفشلا هل نه ىضرو 0 هريغ ةفش ىرتشا .

 اهبف عرشلا هبجوي ام ىلع اهبلط اذإ الإءةعفشلاب هل مكحي الف مكحلا ىف امأف .

 عيبلا هللا لحأ دقو . هزيجي ضعبو « كلذ هركي ضبن ةيهاركلا ىف امأو ،

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةعفشلا ىن ةسلادم نكيملام.
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 مباسلإ لوقلا

 هب لطبت ال امو ةعفشلا هب لطبت ايذ

 اهيلصي نأ هلف ، ةضيرف ةالص تقو رضح دقو ، هتمغش عيجب ملع نم : ليقو

 ,لق ةلئان ىلصي الو ث ةالصلا لبق ة.ةشلا بلطب هلغاشت ىف ڵتقولا تاوف فاخ اذإ

 فاخو ، دجسم امإ نركي نأ الإ {© ةعامج ةالص رانتني الو 2 هتعفش بلطي نأ

 . هب الإ ةناجلا ةالص موقت الو. هكرتب هءاجلا ةالض نالطب

 ىجنتسي الف ملدلا دعب ثدحأ وأ ، طئاغ وأ لوب نم ثدحم وهو مل_ء اذإ و

 ةالصلا تقو ريغ ىق كلذ نأل ؛ هسجني كلذ نأ فاخب نأ الإ ،ةالص ريغل ناكاذإ

 . . ةليسو

 رمذحت نأ الإ ث اهريغ ذخأيل تيبلا ىلإ بهذي الف ء ةسجت هبايث تناك نإ و
 . اهنناوف فاخو ةضي ر ةالح

 نأ هل الن ث ل .ة وأ كلذ هنيح ىف هتعفش عيبب ملعو راهنلا ىف متيلا غلب نإ و

 لتخي نأ هلف ، ةالص تقو هرضح نوكب نأ الإ ، هت.ةشب بلاطي نأ لبق لسةني

 .هسان ىلع فاخ نأ الإ ،هريغ الو برش الو لك أب لغاشتي نأ هلسهاو .ىلصيو

 . .٨٩ ةن هد ىح ام ردةد لوان نأ هله

 هنا . هام ذس هلف {© هتعفش عي٨! ملع دقو > 4توو فاخو ك ءام رصح نإو

 . هلام ميضي الثل هللا نيبو

( ١٢ / نيبلاطلا جهنم _ ) ١



_ ٩٨ 

 هتدلاو الو هدلاول ةجاح ىدصتي نأ هل الو . اثيث فرعأ الن مكحلا ف امأو

 ررضلا مهيلع فاخ نأ إلا ‘ هرمأب مايقلا همزلي نمم ؤ امهريغ الو .

 عنتما نم سبحو { هرييغت ىلع ردغي هن أ راظنلا ق ناكو ‘ اركنم ىأر نإو

 ٠ كلذ هلف

 . هب ىلوأ هتمفش بلطف 1 هريينت ىلع ردقال ناكنإو

 . ررضلا مهيلع فاخو ك مهيف هفاخ نم ؛+عم نكي لو ك فيض هب لزت نإو

 ٠ ىدنع رذع كلذف

 ٠ . , هللا نيبو هنمب ايف رذع وهف ى ناكم ىف هل دعتي ادحأ دهاع نإ كلذكو

 . . ملعأ هلاو . ةعفدلا هتوفت مكحلا ى امأو

 ههكرديؤ ءةجحلا كلذب هلف 2 ميبلا ركنأف ءىرقملا ةعفشلا بحاص تل اذإو

 . ثالثلا دمد

 اهنم نكمأ ام ىتم اهكردي هنإف ء اهنم همنمو اههجو ىلع اهذخأ نإ كلذكو

 . نينس ىلإ ولو

 هنأل ؛ ةجح هل عيفشلا نإف . ةئامسءخ وهو فلآب تيرتشا : ىرتشملا لاق نإو
 5 .هيلع بذك

 . هتع:ش هتتاف كلذ لجأل باطلا كرتف ء ىرتشاا ريغ كلذب هملعأ نإو

٠ كلذ مهب عيفشلا اهكردن الف ‘ ًادحسم اهن ىب و ( اضرأ ىرتشا نمو



_ ٩٩٧٩ 

 عزب ٤ رص دهشي ن أ هيعن ‘ ة.قتل اب حقح ١ و ‘ لظي . مل و .ؤ هتمعش تعيب نمو

 . ىرتدملا نم هلام وأ ع هسفن ىلع فوملا الإ اهنم هعنم مل هنأو . هتعفش

 هتعنش هتوفت نأ فاخأ اذك دهشي ل نإو

 نإ : اولاق تلأس الن ، ةعفش ىل ضيل نأ تننظ ىنإ :لاقو عيبلاب ملع نإو

 . هتعفش تلطب دقو { اذهب هل ةح> الف ث ةعفشلا ىل

 . ةعفشلا ىف هتجح هلو ى اذهب رذعي هنإ : ليقو

 اذهب هل ةجح الف ، لجنآ وه اذإف ء لجاع نلا نأ وجرأ تنك : لاق نإ و

 ةثيسفب رتشم وهو ى دقنلاب ىرتشا هنإ : ىرتشملا هل لاق نوكي نأ الإ ء اضيأ
 لجاع نم ىرتشملا ىرتشا ام عيفشلا ذخأيو ث ملع ىتم هتمفش كرديو . هتجح هلف

 . لجآ و

 لوقلا رثكأ أ ٢ ‘ كحلا لبق هب عمسي ث ىذلا لاملا عاب ش { هتعش . عزنت ١ ,. نمو

 تعثت دق هتتعفش نأ

 ملكت وأ { هت.فش ذخأ نع ىلاوت وأ ‘ عيفشلا ملسو > ىرغشللاعيفشلا قل نإو

 . هتعفش تلطب ك ةعفشلا عزن لبق مالكب

 . ةعفشلا تإهب ، اهلكو أ ىرتشملا وأ عيفشلا تام نإو

 ٨2 رو و أ عفش ٠ عئابلا توم و أ ىرتشملا توم لبق عيفشلا ب باط نإ و

. ٠ کالد ق مهبلطم
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 عفشلا نإ :اولاق دقف . عيفشلا بلطم لبق عيفشلا وأ ىرتشملا تام نإو

 ! . بهوت الو عابت الو ثروت ال

 : لوقلا رثكأ ى ةعفشلا هب لطبت ال هنإ : اولاق دةف عئابلا توم امأر

 نأ تدرأ ام ىتف ء ىدنع كتوفت ال كتمنش نإ : عيفشال ىرتثملا لاق نإو

 . تلع كيل إ اهمفدأ

 : ىرتشملا لوةي ىتح ٠ ةعفشلا تتاف دقف ةف ماي أ ةثالث تضم اذإ مكلا ىن امأف

 : عيفشلا لوقيو . اهنم كيلإ تثرب دق وأ ، كال اهتكرت دق وأ ، كيلإ اهتملس دق
 , 1 ... . تلبق دق

 نم :لا وخأ نمؤااو . هلہهب ىفوي نأ | 4 بحتف . هللا نيبو هدب ذ امأو

 '¡ . هن وخ الو 4عدخم الو ، هرضي الو هرذ ال

 ىلا ج .ح وأ ، هدح نم باط نأ ىسن و ث هتعفش عيدب عيفشلا ملع نإ ه

 رذع ال هنأ لوقلا رثكأ ىفف . اقرتفا ىتخ هنم عزني نأ ىسنو + هيقلف ىرتشلا

 ىف مليف الث مالسلا در امأو . نايسنلاب . رذعلا هل بجوأ اضعب لعلو . نايسنلاب

 ٠ االتخا هزاوج

 . فالتخالا هيف ءاح ذقو 0 ةعمشلا بلاط ن نه هر ءادترالا ام أو

 لجرلاو . ةعفشلا تلطب ‘ ضعب نود اضعب عزتناف « هتمفش تءيب نم : ليقو

 ٠ حصي ىتح هت وت الو » ليللا ق هتعفش عي +: ملع ١ ذإ

مهنأل ؛ليللا لخدي ىتح اهبلطت اذإ ءاهتوفت الف راهنلا ىف تملع اذإ ة لا و
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 هتمةش بلطي لجرلاو .لجر وأ ةأرما نمع ليلاب اهتعفش بلطت ةأرملا نإ : اولاق

 . ةأر.اوأ لجر نم ي راهنلاي

 . اهيلع هفلخي نه دج ملو ، اهتزف فاخ ةعيض ىف وهو « هتمفش عيبب ملع نمو

 نع اذك « هتعنش كردي هنإف اهد_حع 1 نإف . هتعغش ذخأ ىلع نيدهاش د مش هنإف

 . خيشلا

 تذخأ : لوقي نكلو . ةءنشاا تملاعب ةعفشلا ذخأ لبق نملا مكل آمس نإ و

 ق زاج كللذ لك. ىتعفش تعزتنا وأ { ىتعةش تددر 5 تذخأ وأ ‘ نملا مك
‘ 

 . ظةللا

 ي الو { هت.ةش بلطل فربعنياف : ةلدان ةالص ق وهو ةتتع:ش عيبب ملع نمو

 . هتالص

 ٠, هريغ ينهب ماق اذإ نيديلا ةالصو ح ةزادمجلا ةالص كالذكو

 لثم لمع ىف وهو « هتءةش عيبب ملع اذإ و . هريغ هب ماق اذإ تيملا نفد كالذكو

 ةاحسم وأ لبحنم ناكام زرحي نأ هلذ ! لامعألا نم كلذ ريغ وأ مضر وأ فارخ

 ءهلام ىلع هفلخي نمدجب نأ الإ ءعايضلا ثلذ ىلع فاخ اذإ ء تالآلا نم اهريغ وأ

 . 2٨.ةش باط نع ىناوتي نأ هل سيلف

 رذعلا هلف ، لمج ريغ وأ لمجب هريغل ةنامأ ظفحي عيفشلا اذه ناك نإو

 هدهشي نم ىلع ردق نإو . اهيلع نمأي ىتح هتنامأ ىلع عايضلا فاخ اذإ ، كلذب

. ىلإ بحأ وهف



 س _ ٢ ٠

 هيلعثةخ ،داهشإلا كرتل دمعت:وأ دهشي نأ لهجو ، داهشإلا ىلع ردق نإو

 ٠ ىرتشملا ىلإ جورخلاو بلطلا هنكمأ اذإ داهشإلاب لغاشتي الو . هتمنش ناللتب

 . ةعفشلا لطبي امم هنا : لوقف . ىرتشا ىلع مالسلا ق فاتخاو

 افالتخا كالذ ىف ملعنالو . اهلطبيال هز \ مالسلا در امأو . اهلطب.ال هنإ :لوقو

 . هنم نسحأو درلا لع ديزم نأ الإ

 ةعفشلا لطبي هنإ : ليةف . مالكلا نم اثيش هنم نسحأو « درلا ىلع داز اذإو

 ةمحرو مالسا مكسيلع : عيفشلا لوفيف كيلع مالس : ىرتشملا لوقي نأ كالذ لثم

 . ةمفشاا هب لطبتال اذهف . هللا

 . ةعفشلا تلطب هتاكربو : عيفشلا لاق نإف

 مالسلا مكيلع :م.ةشلا لاقف . هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : ىرتشملا لاق نإو

 . ةعفشلا هب لطبت الف هتاكربو هللا ةحرو

 \أ : عيفشلا لاقف ؟ كلاح فيك عيفشال ميلسنلا اذهدمب ىرتشا لاق نإف

 ناك ا.و . ةيحنلا ريغ مالكلا اذهنأل ؛هتمفش تلطب «هللا نم رت۔ ىف انأ وأ ريخم

 . ىنيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هكحك هك « اذه لثم

+ + ج
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 نماثلا لوقلا

 باغ ىنم اهبف ةلاكولاو اهعزنو ةعفشلا در ظفل ىف

 اناك اذإ ع هتيب ىلإ ىرتشملا ىلإ لصي نأ ى هتمفش ميدب ملع اذإ يقشلا ىلعو

 هيلع فقو ث ةهجاوملاو ةتماسملا برقب هيلع ردق اذإف . بيرق دلب وأ دحاو دلب ىق

 ك تودلا هنم عمسيو ؛ اهف هيل ! لصيال ةلزنم هنع ناك نإو . هتعفش هتنم ذخأو

 تعزنو نلا 1 ُ نالنال كنم ىتفش تذخأ : هل لوقيو . همهفي مالكي هعمسأ

 . ةزئاج _ تددرو

 . زئاج نفلا ك نالن ام كنم ةمفشلاب تذخأ دق : لاق نإ و

 بحأ وأ ديرأ انأ وأ 2 نملا مك نالن اي كنم ىتمقثب بلاطم ان أ : لاق نإ و

 . ىلوأ هتابثإ و فيعض هنإف ۔ نالف اي كنم ىتعفش

 ةرادخُم ةأرمانم الإ ،اهيفةلاكولا زوجتال :ليقف .ةعفشلا ةلاكولا ىف فلتخاو

 . مهلثم ناكنم وأ « روهظلاىلع ردقي ال فئاخ وأ ، بلطلا عيطتسيال ضيرم وأ

 ةقشلا در ىق هماقم موقي هرمأ نم وأ ، هليكو وأ ميفشلا لوسر نإ : ليقو

 ، هدلر وأ همداخ ناكولو ى ةقث ريغ وأ ةقث رومأملا وأ ليكولا وأ لوسرلا ناك

 لطبت ىلا لامحألا ن. ءىشب اولنتشي وأ اوناوتي مل اذإ ،هديس نذإب هريغ مداخ وأ

 . هيف انركذ ام ىلع هسفن عيفثلا نم ، اهلطبي ام مهن اهلطب؛و ةعفشلا

رخ هل ناك اذإ الإ ع ءالؤه نه دحأ عيفنلا ىنعأ ، هريغ زوج ال : ليقو
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 عدتت ايف انيب ام ىلع “ رذلا اهب هل بج قلا بابسألا دحأب ، هتمفث باط نع

 : . باتكلا نم

 ىلإ جورخ حسيننلا لع سيلف ‘ داو دلب ق عيفشلاو ىرتشملا ناك اذا او

 ةتفش هيلإ باظ مج اذإ ن نكلو 4 هر رافسأ ىف ىرتش

 عيذشلا ىله ك رخآلا راد ريغؤ هماقمو كلبق لزني امهنم ك اد لك ناك اذإو

 لثم ٤ ةبيرق .راد تناك اذإ ، ىرتشملا ىلإ جرخيو 4 هتمفش : عز" ىلع دهشي نأ

 لخنو لب امسو ىكزأو حنمو رسلا ىلإو ث الهب ىل آ ا جرخ « ىوزن بحاص

 . قاتسرلاو

 دا ¡ لع ردقي ناك اذإ إ اذهو . ةديعلا نادلبلا د ةقشملا هيلع لمحم الو

 . هلا.و ٢ .ةن ىلع ممعم ن ن٥ ! ةقفر وأ ٤ ‘ قفر طلا نامأ عم ةل __ حار وأ ك ىشمو

 ( . ملعأ هللاو

 . نينس ىلإ ولو ملع ىتم نكل « هتمفش باط ىف ةدم عيفشلا ىلع رييلو

 . ؟ ةعفشلا توبث حص نأ نم : لئاق لاق نان

 : ةن يبنلا لوق ةنسلا نأ . كللذ ىلع ةمألا عامجإ و ةنبلا . نم : 7 لق

 . هتعفشل ىلوأ عيفشلا

 ؟ عيبلاب ملسلا دعب اهبلط نع ىلاوتلاب اهنالطب تهث نيأ نم : لاق نإف

دنع هي .لوسلا خ لوقلا: ةضافتساو, ث ثكالذب مهاعر .مسلا لهأ لوق : هل ليق
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 : لرقأ الو . ةبح وه س مهنم دحأ نم راكنإ الو ، هيف فالتخا الب « ملدلا لهأ

 . مكحلا لع ى هنالخ زوجيال ىلا ع عامجإلا نم هنإ

 ٩: مايأ ةثالث ىف عيغدلا لع نملا راضحا ف ةذلل لجأ تبث نيأ نم : لاق نإف

 فالتخالا انركذ دقف. ًاعامجإ كلذ ىف ملف الو نيكسملا ىأر نم وه: هل ليق

 . قيفوتلا هبو . . ملعأ هللاو . باتكلا نم مدقت ف هعضرم ىق هيف

ء : %



 . . . عساتلا لوقل

 ضيرملاو مجعألاو نونجلاو بثاغلاو مقيلل ةعفدلا ف

 > مك اجلا نم ليكو وأ ٤ هيد أ :7 ىصو هل ناك اذإ : هللا لع ىلأ نع ليف

 . هت .هش تالطب . اهبلطي ر ن ميل ةمنش عي مل.. .و نياسملا ةعامج وأ

 كردي ملو غلب اذإ { عاشلل ىف هتعفش كردأ ، ليكو الو ىصو هل نكسي مل نإ و

 . رحبلا عطاق رفاسملا كلذكو . قئاقحلاب هتعفش

 ةعفش هل سيلف ب:اغ هوبأو 2 هتمفش تعيبو ، ايح هوبأ ناك اذإ ىدلا امأو

 . عجر اذإ عاشملا نم هتمفش هل ذخأي نأ بألاو . عاشملا ىف الإ

 ىصلل ليكولا ذخأي ملو « همامتم موةي ،هنع رمألا زئاج ليكو بألل ناك نإو

 . هدلو ةعفش بألا تناف دةف 2 هتعفش.

 . موستملا نم هتعةش هليكو وأ ، هيصو هل ذخأ اذإ 2 رايلاب متيلا نإ : ليقو

 هاطعأ ىذلا ةميق ليكولا نم ذخأو . هكرت ءاش نإ و « هذخأ ءاش نإ ،هل هارتشا وأ"

 . ةمارغلا نم هيلع ناك ام هيلعو « لاملا ذخ أ ن ةللاو . هلام نم.

 كلذف « هلامب هل هارتشا وأ ى ةعاشملا ةعفشلا نم متيل ليكولا ذخأ ام امأو

 . رايخ كالذ ىف هل سيلو . همزليو زاج.

 اهكر ديو هتعفش هتتاف 2 مرحلا رشاع وهو ءاروشاع موي ىلإ ماقأ اذإ جاحلاو

. كلذ لبق ايخ
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 .عجر ىتم ةعفشلا هلو « هتمفش هتوفت الف ، فلختلا ىف رذع هل ناك نإ : ليقو

 نيذلا نيرفاسملا نم مريغ كلذكو . هباحصأ عجر نأ ىلإ ىزانلا كلذكو

 ةمفثلا مهل « مهلثم عوجر ىلإ ةفشلا اهيف قلا دلبلا ىلإ عوجرلا نودير .

 ىلإ ًاطبارم وأ يلاو ناكاذإ ى عجري نأ ىلإ ةعفشلا هتوذت ال ىلاولا كلذك

 ةمفشلا ءالؤه كرديو . كلذب هبتاكيو ء عوجرلاب مامإلا هل نذأي ىتحف . ةدم ريغ

 موسنملاو عاشملا نم .

 ىلع هتمفش هتوةت الو . هضرم ث وم حصي ىتح 4ةعةش عزعي }ال : ليق ضيرملاو

 ۔ ضعب لوقا

 نم لكو 2 رقس وأ جح ىلإ ىرتشملا جورخ ضيرملا فاخ اذإ : لوقي ضعبو

 هتعفش ه٨) ذخأ .

 لاح ىلع لكوي نأ هل : ليقو .

 اهعازتنا ىلع دهشي نأ هيلعف ء هتعفش ذخأ ىلع ردقي ال ىذلا ريسألاو .

 ذعب ميلا اهكردي الف ، اهرتشي ة ، هليكو ىلع ةيلا ةعفش تضرع اذإ :ليقو

 هليكو ىلع اهضرع .

 اهكردي الف اهبلط ف ك اهعيبب هليكو وأ هيصو ملع نإ كلذكو .

 ةريثك اللغ ىرتشا لالغتسا دمب ث ةمفشلاي لاملا اذخأ اذإ م ةيلاو ثانلاو &

 رمع ناكاذإ ض لاملا ىلع مرغ امم لفتساام بسح و 0 ةلغلا ىف در ىرتشملا ىلع سيلخ

. ةراح هخ
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 لذفب عيفشلا ىلع جري نأ هلف ء لغتسا مم رهك أ لاملا ىلع مرغ امن ناكنإف
 مرغ ام .

 .۔: لغتسا امم عيفشلل ىزتشاا ىلع در الف ُ مرغ امم رثكأ لفسا ام ناك نإو

 نيملسملا لوق نم تفرعاذكمه .

 ۔ ليكولاو ىصولل كلذ نكلو « ةعفشلا هل ذخأي نأ نيلا لةكب نل سيلو

 . قيفوتلا هب و ٠. ملعأ هللاو

ج % ٤٦٧
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 رشاعلا لوقلا

 ةمذلا لهأ منش ىف

 3يلسمو ىذ نوبلا ناكاذإ : لوقنف . هنم ةعفثلاو ىمذلا هش ف اوفلتخاو .

 . كلذ هلف هتعةش ىمذلا باطن ك ملسم,لجرل هتصح ملسلا عابف

 . ةعفش هل سيل : لوقو ..

 هذخ اهلف ؛ملسم لجر بلاطف 2 ةعفش هيف هل نكن 1 ، الام ىمذلا ىرتشا نإ و .

 5 . مالسإلا ةهفشب

 هذخأين { ةعفش هرف دحأل نوكي نأ الإ ‘ مالسال ا ةمغشر, هنم ذخؤي ال : ليقو

 . هتفش

 . ملسم وأ ىمذ نم قئاقحلاو كارتشالاب هت.نش ذخأي نأ ىمذلل : ليقو

 . كرتشملا نم الإ ملسملا نم ذخأب نأ هل سيل : ليقو

 . موسةمالو عاشم ف ةعفش هل سيلف ، نيملسملا نم ىرتشملا ناك اذإ : لوقو

 .كرتشملا نم ةعفشلاهنم ذخؤت الو .عاشملا ىف ةعفشلا هل نأ : لاوقألا طسوأو

 ۔ عيبملا لصأ ىف اكيرش وه ناك اذإ

 اوذخأينأ نيداسهلل سيلو ۔نيملسملانيب ىه اكش ةمذلا لهأنيب امف عفشلا امأو
 هررتشا امم كلذ مهل امنإ و . مالسإلا ةعفشب ،مملاومأ نم ضهبلامهضعب نم اورتشا ام

.. ةالملا لهأ نم
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 وهسيلو . هتمفش ذخأي نأ ميفشللف ، ىمذ دلاولاو الام هدلاول ملسم عا نإ و
 . ةيمذ تناكاذإ ةجوزلا ىف لوقلا كلذكو . ملسملا هدلاول ملسملا نك

 امهنم ةعفش هل سيلف 2 هعفش ميذثلا ذخأي نأ لبقةجوزلاو دلاولا ملسأ نإو

 . امهمالسإ دمب

 . ةممفثلاب هنم ذخؤة الف 3 ملسلا اهجوزل ةيمذلا ةجوزلا تعاب اذإ و

 ۔ ةعفشلابهدلاول دلولا عاب ام ذخؤي الف ںنييمذ دلولاو دلاولا ناك اذإ كلذكو

 <')لللتع ينلانء ةياورلاب مالسإلا ةعفشب ىمذلا نم ملسملل ةعفشلا ىري ىذلاو
 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ىلعي الو ولعي مالسإلا نأ

 »« « ٭«

 ۔ رح نب ذئاع نع ءايضلاو ىقهيبلاو ىنطةرادلاو زايورلا هجرخأ )١(
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 رشع ىداملا لوقلا

 دلولاو جوزلاو اهنم ةعفشلاو ةأرملا ةعفش ىق

 ه ةردخم تناكذإ « ليللاب اهتعفش بلطت نأ ةأرملا ىلعو : ىراوحلا وبأ لاق

 .نيح ؛ راهنلاب ةمفشلا درب دهشت نأ اهيلع نكلو ث راهنلاب بلطت نأ اهيلع سيلو
 الف ، اهتمغش بلط ىف لكوتو « ملعت ام نيح ن . اهتعش درت مل نإ وأ . عيبلاب ملعت

 .هراهنلا ىف زربتال نمم تناكو أ « اليكو دجم مل اهنإ : تلاق نإ اهنأ الإ ، امه ةعفش

 . ليللاب هتمفغش بلطي نأ هيلع سيل ىذلا لجرلا ةلزنمب ىهف

 . ىرتشال زربت تناكولو اهتفش د ر ق لكوت نأ ةأ رال : ليقو

 . ةأرملا نم ةفشلا عزن ىف «لجر وأ ةأرمال ةليكو نوكت نأ ةأرملل زئاجو

 « تعنتما نإ ىل نيبي الف ، هتمفش عزن ىف اهلكو ةأرملا ىلإ لجرلا بهذ نإو

 . هل اهيلع ةجح كلذ نوكي نأ

 .نئمطيام ىلع ىه اهنأ كلذ ىف كشي نكي مل اذإ 2 ةنانثمطالا مكح ىف امأو

 كلذ هعفغي نأ وجرأف . هبلق هيلإ

 ناك 4 عيبلا كالذ ذخأ جوزلا دارأف ك هريغ وأ اج وزل اثيش ةأرملا تعاب نإو

 . عينشلا نم ىلوأ جوزلا

 « اهتفش بلطت نأ ةجوزلا فلكست الو . هتجوز ةعفش عزتني نأ جوزللو

. ضواغم ريغ وأ امهل اضواقم ناك



_ ٠١١٢١ 

 ول نأ ، جوزلا ةعفشاا دكؤي ىدنع اذهو . اه اضوافم نوكي ىتح : ليقو

 _ ِ اهكح لزي لو ةجوزلل ةعنشلا تناك

 ىرتشا بن هتنش يقش ءدب نماهجؤزن ملا لجر ةلل تعاب ن
 . لجرلا

 دلإولا عاب نإو . هع.ةش عيفشلا كردأ دلوال دلاولا عاب اذإ : رثؤملا وبأ لاقو

 . هتعفش عيفشلا كردي مل دلاولل دلولا عاب نإو . هتفش عيفشلا كردأ دلولل

 عياشلا هذخأي مث لودملا هموقي ثالذ نإف . صيخر اعيب هنبال بألا عاب نإ و
 . بالل :ليقو نبالل نلا لضفو ث ةميقلاب

 ةعفشلاب ذخأي نأ هل : ليقف . هل ةمغش هو « رينصلا هنبا لام بألا عاب نإو

 ٠ ميبلا ةبجاو دعب

 ع كلذ دمب هل ةعفش الو . ةمذشال كرتو ىرتشملل هنم ملسن هل هعيب نإ : ليقو

 . اك اح وأ ايصو وأ ، اليكو وأ ادلاو ناك

 مك احلا ق ن لو ليك ولاو ىدولال ةعفشلا بجوأو 2 ءالؤه نيب قرف ضعبو

 عاب اين الو ث هبحاصل نيجوزلا دحأ عاب ايف ةعفش الو . رثألا هيف بلطنو ث اثيش

 . ةعفشلا هيفف ء همأل دلولاو اهدلول مألا تءاب امو ، هدبعل ديسلاو 2 هيبأل نبالا

 & الام اهتثرو وأ ء اهجوز توم دعب « اهقادص نم مها دب ةأرملا تهضق امو

 . ةعفش هيف

 ص هتوم دعب لخغلا كلت. اهجوز لام نم تيضقو ، الخ اهقادص ناك نإو

 ىنجألا ةصح ىق ةءنشل اف ء ىنج أو هيبأل نالا نم عيبلا ناك نإ و . اهيف ةعفش الغ

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو



_ ١١٣ _ 

 رثع ىناثلا لوقلا

 ةمفشلاب ©١)نم ىلوأ نم ءاكرشلا ى

 مهنم اهيلإ قبسنهف . ءاوس اهبف مهلكو ،ةدع سانل ةعفشلا تناك اذإ : ليقو
 دعل دحاو بلط وا و( سو ءرلا ىلع مهيب 7 ةيح ا وبلط نإو . اهب ىلوأ وهخ

 . اهب مكح ملام دحاو

 : رثك أ لوألا لوقلاو . ماهسلاو صصحلا ددع ىلع مسقت : لوقو

 . نيقابلا كلذ 2 ڵ هتعمفش ءاعفشلا دحأ لطبأ نإ و

 مهنمو . هيقاسب عفشي نم مهنمو 4 قيرطب عفشي نم مهن۔ ءامغثلا ناكنإ و

 اهيلإ قبس مهيأف . ةعاشم لحألا ىف ةكرشب عفشي نم مهنمو . سايقلاب عفشي نح

 ٠الؤد نم ىلوأ هنإف ، لصألا ىف ةكراشلاب عيفشلا نأ الإ ث هريغ نم اهب ىلوأ وهغ

 . ىلوأ ناك قبس نف نوقابلا امأو . اهيلع قبس وأ ث ةعفشلا ىلإ قبس مهلك

 رثك أ ىف « ماهمدلا ىلع ال « سوءراا ىلع مهنيب ىهن اكيمج اهيلإ اوعرش نإ و

 . لوقلا

 ةعفش ال : ملسو هلع ةتنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق رمع نيا نع هجام نبا جرخأ )١(

 . موسةملاب صاخ اذهو . ھا . بئاغل الو رغصا الو 7 ءاركلاب هقبس اذإ كيرش ىلع كيرا

 . اياغ ناك نإو اهب رظتني : ثيدحلا لادب { ةعفشلا هلف موقلا ريغ امأو

 ( ١٢ ا نيبلاطلا جهنم _ ) ٨



 س ١١٤

 .عوذجلا عامتجاب عغشي نمم ىلوأ هيف كيرشلا ، لزنملا ىف كيرشلا كلذكو

 لزنم ىلع بازيم لك . رثك أ وأ نابازبم لزنمل ناك نإو . قيرطلاو بازيملاو

 ك نيقرةتم سان ىلع رك أ وأ ناتيرط وأ 3 ناتيقاس ا ةمطق وأ ء ناريجلا دحأ

 . اهب ىلوأ ناك اهيلإ قبس مهمأو .لزنملاو ةمطقلا ىف ءامفش مهلكف

 ذخأي مل اذإ : ةعفشلا ىف لاق . هللا دبع نب حبسم نع ةبقع نب حاضولا لاقو

 . ائيش هنم ىلعأ نمل ىرأ الف ء لوألا عيفشلا

 . كلاثلاف الإو ع ىنانلاف الإو « لوألا ميغشلا ذخأ نإ : ىكزأ لهأ لاقو

 - كرت لوألا نأ مي ىتح «هتعفش لاطبت الف 2 عيبلاب ملع ول ىانلا نإ : لوقو
 ىور لو . قيف ,ةلا هبو . ملعأ هللاو . ثلاثلا ىف لوةلا كلذكو

» » «



- ١١٥١ _ 

 رشع ثلاثلا لوقلا

 ةقدصلاو رارقإلاو ةيصولاو ءاضقلا ىف ةمذلا ىف

 : لوقيو ىقح هيضن نأ الإ ءةعفشلاب كردي هنإف « ىحم الام الجر ىخ نمو

 اذه ىلع 4 ةعفش الف ٤ اذه نم رثكأ 7 لوقي وأ ٠ هتح نم ءاهوب هل سالو

 ٥ تام وأ ىذق ىذلا ىيح ك دحلا

 . ةميقلاب هيف كردي امم كلذ هابشأو ك هتميةب ةعغثلا هيفف ةميقب ىضق امو

 ذخأو هاضق ىذلا لاملا ةميق هيلعف ، ىمسم الو فورعم ريغ قلا ناك نإ و

 . كلزلف هدلو ىضق اذإ و ٠ لودعلا 7 7

 . ةعفشلا اهيفن ، ةلخنب لجرل لجر ىصوأ اذإ و

 . ةيصولا ق ةعمش ال : 7

 رايخلا هيف ثراولل نوكي امم وهو ، قحب هضرم ىف اثيش هلام نم ىضق نمو

 ىلوأ هيف ثراولا نإف . ىضقملل نلا درو لاملا لست نيبو ىضقملل لاملا كرت نيب

 هيف رايخ الف ٠ 42ح نم ءاف وب هل ه هسال و ك ى ةقملا و أ رقملا لوقي ن أ ١ 1 ك عيقشلا نم

 ٠ ظفالا اذ» ىلع ميغشلل قح الو . ةثرولل

. ةعفشلا هيفن كلاهلا ىلع قحب الام ادحأ ةثرولا ىضة اذإ امأو



_ ١١٦٦ 

 لام نم هب ىصوملا ذخأي نأ عيفشلف ، ىمسم قحم تناك اذإ ةيصولاو
 ىمسا قحلاب ةعفشلا هيف تبثت امم « كلذ ريغ وأ « لزنم وأ .

 عيقثلا هذخأو ، لدع ةميق هب لصوملا ءىشلا موق ء ىمس. ريغ قحلا ناكنإ و

. قيهوتلا هبو . عأ هللاو ٠ كلذي



 س ١١٧

 رشع مبارلا لوآلا

 لدبلاو ضايتلا ةعفش ىف

 . لصأب الصأ ناك ام « هيف ةعفش ال ضايتلا نإ : ليقو

 ضياقمالن . ارد ةداهزو ، لامب الام ضايقلا ناك اذإ : شاه نب دمحم لاقو

 . مها ردلاب عي:شلل قابااو . لاملل هضايق ردغب

 . عيفش لامللو ، ناويحب الصأ الام ضياق نميف ، ىراوجلا ىبأ باوج ىفو

 . هتعغث هيه كردي له

 ريغ ناك ، ضايقلا مويو . لبالا وأ ، ريملا وأ « رقبلاو مننلا لثم ناويحلاو

 عيبلا نوكي نأ الإ { اذه ىف ةفشلا كرديال عيفشلا نإ . ارضاح ناك وأ ع رضاح

 . رثؤملا وبأ لوةي لوقلا اذهبو . نزوي و لاكي امب

 . لصألاب لصألا ضايق ىف الإ « هتعةش كردي عيغشلا نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . لوصألا نم كلذ هابشأو لاماو لخةلاو ض ألا لثم

 هابشأو عاتملاو ضورلا وأ ناويحلاك‘ لوحألا ريغ نم نملا نم ناك امو

 ضورعلاو ،ناويلا نم ك نملا نم ناك ام ةميةب ،هتمغش كردي عيفشلا نإف . كلذ

 . ه٫ لومعملاو رثكألا وه لوقلا اذهو . لودملا هم وه ام عاتملاو

 نأ هلف كضوردلاو ناويلا ن 4 ىرتشلا ملس ام لغشم عيةشلا دجو نإ : 1٢7

.لودملاهموةي ام ةميقلا ملسي نأ هلو هيلع ناك ، لثملا دجي ل نإ و .كلذ لثم ملسي



_ ٨٩١٨ 

 ضورعلاو ناويحلا ةميق فرعي مل اذإ لاملا موقي نأ : لوق دجويو

 اهريغ وأ ةلخةلا وأ ةمامقلا هذهىرتشاام هنأ :ىرتشا نيم عيفشلا بلط نإ و

 ٠ نزوي وأ لاكي امب وأ س ريناند وأ مهاردب « ةعفشلا اهمف بج ىتلا ءايشألا نم

 . ىرتشملا ىلع عيفشلل كلذ نإ 2 ًاضايق الإ كلذ ناكامو

 . هرك اذإ نيمب هيلع نكت ث عيفشلا ىلإ نيملا در نإ و

 اذهف٬ تقولا كلذ دعب وأ تقولاثالذ ىف ضايقلا ىرتشا مشاضايق ناكن إ و

 نأ ىلع « اذهب اذه هضياتي نأ طرش امهنيب نوكب نأ الإ 2 هيف ةعفش الو . ضايق

 هيلع نيمي الو .اذه ىعدا اذإ نيملا هلو « اذهب هتءةثميفشلل ناك« اذه هنم ىرتشي

 . كلذ هل ناك ، ةمهتلا الإ كلذب هل ملع ال : لاقو . هرك اذإ

 اذإ : لوقي هريغ ناكو . ةعفشلا ىف ةسلادملا زوجت ال : لوتيرثؤلل وبأ ناكو

 . زوج ةسلادملا لك سياو . كالذ هل زاج « ةسلادملا نم هع۔ي امب كلذ ىف ىراد

 طرتشاو ، هدنع نم ةمرصب لامب ضياق هنأ مهجلا نب مشاه نع انناب دقو

 كللذب دا رأ امإ و . مهاردلا نم ءىش ةدايزو بسحأو . هضرأ وأ هلام نم اهجارخإ

 . مهارد دازو ةمرصلاب ضياقو . عيفشلا ىلع الايتحا

 عيفشال ناك« مهارد ةدايزو لصأب الصأ اضايق ناك اذإ : ءاهققلا ضعب لاقو

 . مهاردلا ةميق ردقب لاملا نم

 ك مها رد ةدابزو لصألا نم ءىشب لهألا نم ء ىیث ناك اذإ : ضصم٫ لاقو

. ميفشلا كردي



_ ١١٦ 

 2ةلخنبهضياقي نأهلزوج له 0 اهيرتشي اض رأ لجر هيلع ضرع لجر ق ليقو

 ؟ ةعفشلا لجأل ةلخنلا هنم ىرتشي مش

 زوح الن دحاو موي ىف وأ « دحاو سلجم ىف عيبلاو ضايقلا ناك اذإ

 . كلذ هلب

 هل عيب: م . ةلخنلا هذهب هضياقي امنإ ضايقلا دنع طرشلا ناكاذإ كلذكو

 . ذل ساق ضايق اذهف . ةلختلا

 ، اهلهأل ةعفشلا هيفن ع ضايقلا لبق فورعم نمثب ضايقلا ناك نإ كلذكو

 . نازاج عيبلاو ضايقلاف . مولعم نمث الو طرش نكي مل نإ »

 كلت هيف ىلا لاملا نم ىقبام ىرتشا مث . هلام نم ةلخنب اناسنإ ضياق اذإ و

 . هسياتت وأ ، قابلا عفشت ةلخنلا كل: تناك اذإ 2 هيلع عبفشل ةفش الف ث ةلخنلا

. قيفوتلا هبو . ملعأ هتناو



_ ١٢٠ 

 _ )زاغلا ةمش ىف

 > نيتيبلا د>أ عيبف ء نيتيب نيب نيلجر نيب ةكرش رادجلا ناك اذإ : ليقو

 حغشي و رادجلاب تبلا عفشيو ٠ رادجلا ةصح عفشي رادجلا ىف كي رمثلا ناك

 . 4٨ تمببلا

 .تيتاسبلا عقشت ىهف ک مرحلا اهلخدي ىتلا تويبلا ىف ىتلا نيتاسبلا كلذكو

 . تويبلا ةلزعمع

 . ناكسإلا ةلزنمب ىه سيل قلا نيتاسبلاو لاومألا نم كلذ ريغ امأو

 . دارأ نإ هدحو رادجلا عفشي امنإف . اعاشم امهنيب ىذلا رادجلا ناك اذإف

 ٠ ةكرش هز 5 امهن. وه نا فرديالو نيتبلا نيب ىذللا رادملا امأو

 امهنيب رادجلا ناك اذإ ءاضعب امهضعبب نيتيرلاعفشي : ةكرشلاو رادجلا ىف لاقو

 . هلك تبلا عفشيو > ةك رش

 .ضرألا وألامل عفشت الف } ضرأ وأ لام ىلع لزنملا بيزايم ىراجم تناكاذإ و

 . راضملا ال عفانملا جرخم جرخم « ضرألا وأ لاملل ءاملا نأل

 .لباقملاو قصالملا راجلل ةعفشلا : لوقأو : ةنامألا ءادأب ةنايضلا ءافو ىف بطقلا لاق )١(

 ةعفشا لديو . ةذنانلا ىن لباقدل اعاجإ ةعفش الو . ةيذفنلا تلاق هبو . ةذفانلا ريغ ةكلا ى

 > ائاغ ناك نإو ام رظتني هراح ةع شر قحأ راجلا : ىذمزتلاو دواد فأ ثر٫د> قصاللا راجلا

 ۔مالك نم جردم ملا دودلا تعقو اذإف : هل وق نإ : ضعب لاق ىح . ائحاو امهقيرط ناك اذإ

 . ھا . رباح



- ٧٢٧١ _ 

 قافتاب ىلعألا فشي ال نيضرألا وأ لاومألا ن. لفسألا نإ : اولاق كلذكو

 نأل ؛ ةصاخ لزانملا نم ىلعألا لفسألا عفشي : اولاق امإو . ةرضملا مدعل ؟مهنم
 ,نف ٠ هيلع ةرضم ال هنأل ؛ لفسألا ىلعألا مفشيالو . لفسألا ىلع كلذ ىق ةرضملا

 . لزانملاو لاومألا مكح قرتنا اذه لجأ

 ىراج نم ، نيضرألا و نيتاسبلاو لاومألا ىلع ةرضملا تتبث اذإ : ليقو

 ٠ ةعفشلا كلذ ىف نوكي نأ لودعلا رظن ىف ، لزانملا

 نم دحأ لكف ، لجر تيب ىلع ىرجت بيزايم هيف دحاو تيب ناكنإ و
 ىلع ىرح امد هل ةحح الو . 4٫ ازم٨ هيلع ىرح ىذلا تلا عفشي تويبلا باحصأ

 . هلزن ه ريغ

 هقحت۔يم ىذلا لزغلا نيبو هنيب ،ةعفشلاب هتحتسا دق ىذلا تبلا اذهناك نإ و

 . رادجلا اذه ةعفش لزغلا كاذ ةلخ هلف . اهمجح اممعوذج هيلع » رادج

 ثلاثلزغم نيب و هنمب ناك لوألا ةعفد هذخأ ىذلا لزغملا ناك نإ كلذكو

 ةئام ناكولو ىرحب اذ_ه ىلعو . ىناثلا ةيفشب اضيأ هذخأ ڵ هيلع امهعوذج رادج

 ...... اذه ريغ ليق دقو . هتعفشب هتمفش ذخأ دنأل ؟ تيي

 رخآلا هتحتسا اهدحأ حي! ش را دحنيل زغللانيب ناكول هز أ ىلع ىأ نع دجودو

 . نسح لوق وهو . ءارغ الو عوذج هلع نكي لول و ؤ{ ةعم شل اب

 .وأ ع رادجلا ةعقب ىف نوكي نأ الإ ، تيبلا عفشيالو رادجلا عفشي هنإ : ليقو

٠ ةرضملاب كلذ عفشي هنإف . هنم ءىشب وأ تيبلا رثاسل ةرضم رادجلا ىلع



_ ٨٢٢ 

 ىذلاو .هيف ةعفش الف « نيلزنملا دحأل اصلاخ رادجلا ناك اذإ: ىلع وبأ لاقو

 ابيس ىوقأ لصألا ىف ةكرشلاو . رادلاو بيعاثملاو ييزايملا : لزانلا هب عفشي

 . ىلوأو اهلكبابسألا ميمج نم ع ةعفشلا ىف

 تناكولو ك اهس ة.:ك الف ‘ زاج قيرط ىلع تناك اذإ باوبألا امأو

 نمضعب نعفش ، دحاو باب نهعمح تويب ةثالث وأ ناتيب ناكنإ امأو . ةلباقت..

 .راجلا تيب وتسم ءايلاو . ءامغ اهبلع نوكي نأ الإ اهب ةعفش الف « نعدلا امأو

 . اضيأ ةفش كالذ ىا

 لزغم نم هتيرطو ث رخآ لزغم ىلإ هبامثمو لزنم ىلع هبازيم تيب ناك نإو

 نهو .ي ءامن مهلك ءالؤه نإف . رخآ نيب و هندب لزنم رادج ىلع هعوذجو ك رخا .

 .هيف رخآلل ةفش الف مهنم ىرتشا

 نيرخآلا نود ةعفشلا ذخأ اذإ ىلوأ ناك مهنم قبس نمف « مهريغىلع ميب نإ و

 هتكرش لصأ ىلع ايقاب ناك اذإ ث ميجلا ترم ىلوأ وه لسألا ىف كيرمثلا الإ

 . اعاشم.

 . سورلا ىلع مهنيب وهف ، اعم اعيمج مهلك اوبلط نإو

 نوكتال :ليقو . ازئاجنوكت اهنإ :ليقف .با ربأ ةعبرأ اهبف ةكس ىف ليقو
. باوبأ ةسمخ اهيلع نوكي ىتح ازاج



 _ _ ٩١٦٢٣

 نم هيلي امم ىناثلا هعفشي هنإ ء لفسلا ىف نهنم ىهتنملا لفسألا عيب نإ امأو

 . ةعبرألاي لوةي نم لوق ىف ةعفش ال مث . ثلاثلا ذخأ ىناثلا ذخأي مل نإ و . ىلعأ

 نأل ء سماخال ةعفش ال مت . مبارلا ذخأ ثلاثلا ذخأي مل نإف . ةجاب لوةي نمو

 ۔ زئاوجلا مكح اهمكح ةسجلاب ريصت قيرطلا

 . لوق ىلع عبارلا ذخأ ذخأي مل نإف . ىلوأ كلانلا ناك فاثلا عيب نإو

 . لوق ىلع عبارلا ذخأ ثلاثلا عي: نإو

 .انباحصأ لوق نم انالتخا كلذ ىف مهن الو.سماخال ةعفش الف عبارلا عيب نإو

 تناك« دحاو هيف فالتخالاو قرطلا لغ. قاوسلا ىف لوقلا كلذكو

 ليق هنأ الإ ، نيبناجلا وأ ةيقادلا وأ قيرطلا رم بناج ى لياجألاو باوبألا

 رثكأ هنأل ؛ ىلوأ ود عيبملا لباقي ىذلاف . نيلباقتم ناباب ناك اذإ : با ربألا ىف

٠ قيفوتلا هبو ٠ ملعأ هللاو ٠ اررخ



- ١٢٤ - 

 رشع سداسلا لوقلا

 نيتاسبلاو لخنلا ةعمش ف

 دحأ كرتشا نإه . ءىش هنم ميف { رادحن هياع اطاحم ناتسب ناك اذإ : ليقو

 .لوأ نم ىرتشملا ناك ءاوس ث ةمنشلاب ىلوأ وهف ع ءىش ناتسبلا ىف ممه نيذلا نم

 . ةيقاس الو هيلع قيرطال وأ ، ةيقاس وأ قيرط هيلع وأ ، هرخآ وأ ناتسهلا

 .نم عىش نوكي نأ الإ س عيفش وهف ث ۔ىش ناتسبلا ىف هل ناك نم لكف

 قئاقحلاب مفشي نمم 2 ةعفشااب ىلوأ عاشماب كيرمشلاف . موسقم ريغ اعاشم ناتسبلا

 ةيدضاع لخت اهيلعو ،زناج ريغ ةيقاس وأ قيرط ناتسبلا اذه ىف ناكولو . راضللاو

 .باحصأ رثاس ىلع لضف ةيقاسلا هيلع ىذلل سيلف ، ءىش لخنلا كلت ن ميبف

 .ضعب ىف ىلوأ قبرطلاو . ىت-ملاب الو قرطلا الو ، سايقلاب ةعفشلا ىف ناتسبلا

 . ةسياقملا نم لوقلا

 . راضملا راس نم ىلوأ ناتسبلا قاقحتساو ةياقللا : لوقي ضعبو

 ءا وس كالذ لك : لاق ضعب و . ةيقالاو قيرطلا نم ىلوأ ىقللاو

 ه ةعفشلا ىقح ةمطاقب سيلو .سايقلل ةعطاق قرطلاو ىقاوسلاو دودحلاو

 ٠ قرطلاو ىرجلا

 .نمل هيف ةمفشااذ ، دحاو باي نم لخدي ناب لك : ىلع نب ىموم لاقو

 .قيرط امه بلاطلا ىلع نكي مل ولو . هيلع طاحملا ناتسبلا لهأ رم ى اهبلط

 .ةيقاس الو

. .هن
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 امهل ناف . ضرألا نم قحتسيو امو { لجرل ضرأ ق ةلخ ةلق تن ك نإو

 . ةءغثلا

 ةميقولا ةلخنلا تعيب نإف . لجر ضرأ ىف لجرل ةميقو ةلخ تناك نإو

 . اي.ةشت ضرألاخ

 . اهب ةعيقولا ةلخنلا بحاصل ةعفش الف ، ضرألا تءيب نإ و

 كلذ هل نإف .ةعفشلاب عيفشلا دف ،حيرلا اهتحرط و ةلت ىرتشا لجر ىف ليقو

 . ةميقلا نم صنت ام رادقم هنع حرطي الو

 . اهكرت ءاش نإ و « ىرتئلل اهارتشا قلا ةميقلاب اهذخأ ءاش نإ ريخ عيفشلاو

 ءاج امو . ةلخنلا عطق ىرتشملا ناك اذإ ، ةميقلا نم صقن ام هنع حرطي امإ و

 . ءىش هنع حرطي ىرتشملا له ريع نمح

 ىدحإ تعيب « ناتميقو اهو لجر ض رأ ىف نيتيب رق ناتلخم ناك نإ : ليقو

 " . لخلا بحاص نم ةعفشلاب ىلوأ ضرألا بحاصف . نبةاختلا

 ةعفشلا لجر بلطف . ةعطقلا لفسأ نم ، هل لخت ةعطق ىف ةلخم عا: لجرو

 ٠. عيفشلا وه عئابلاو . ةءععش هل سالخ

 . ةسياقملاب الإ اهيف ة.ةش الف ء ةناس اه سيلو كقيرط امه ملعيال ىتلا سيسرلاو

 ٠ اض» اممضب عمش ‘ اعارذ رمشعةمتس ةلخزلاهذه رمنيةلخنلانيب ناك اذإ ةسنانلاو

 لكساو . ةعفش امهنيب سيلف . اعارذ رشع ةتس نم رثك أ امهنيب ناك نإ و

 اهدحأل حصي نأ الإ ) هلاح ىقابلا كرتيو . عرذأ ةثالم لخنلا هذ_۔»ه نم دحاو

. لاملا برل ضرألا نإف . دحاول هلك لاملا كلذ نوكي نأ الإ ع ةنيب امهريغ وأ
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 .سالف ‘ قيرط ض اهضعب ىلع اهل سبل و & ىقست ال قلا ضرألا كلذكو

 . ةعفش اهل

 ٠ ايهنيب وهو ايه وف 2 نيلاملا نيبام نإ : ليقو

 > ضعبلا مهضعب ىلع رع و > ثينلا ءاح اذإ اهنم برشت قاوس امهل ناكنإو

 -ةعفشلاهيف ناك‘لاومأ ةسح نم لقأ ه. تسب مدوم ناك اذإ ك ةعفشلا كلد ىف

 ل

 . جالمألا نم هريغ ىلع اسايق

 .نم رك أ ىقس تن اكنإن . ريكلا ىداولا نم لمح قاوس تن اكنإ ه

 . اهيف ةعفش الف « لاومأ ةسمخ

 . ةعبرأ : لوقو . ةعفشلا اهيفف ء لاومأ ةسخ نم لقأ ىتست تناكنإ ه

 اثيش لصافلا اهيف لسقي لبق نم اهعاب مث ضرأ ىلع الجر لساف نم : ليقو
 . كيرش هنأل لسغي مل ولو ، ةعفشلا لسافللف

 . سلا هل لحم و { هيلع طرش ام ي ىتح « هل ةعفش ال : ليكو

 6 اهضرأ مهد_حألو ك اهعذج مهدحأل ك سفن أ ةمئالم نيب ةلخ تناك نإو

 . ةعفشلاب ىلوأ ضرألا بحاصف ۔ عذجلا و أ ةرملا بحاص عابف . ةرملا رخ اللو

 .تمسقو ۔ دحاو ءام اهلو ،دحاو ناكس ىف ةعمتجملا لخنلا ىف نوكن ةعفشلاو

 . ءالا مسقي لو ك لخنلاو ضرألا

. ةعفشلا اهيفف ضرألا يسقت ملو ءاملا ےسق نإو
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 . متيل ىذلا لامل ف الإ نوكنال ةعفشلا نأ نرمعزيف ةكم لحأ امأو

 .ه هلخ لخنلا بحاص عايف ٤ لجرل ليخ لالخ ىف لجرل ةلس تناك نإو

 .نمسيل ةلخنلا هذه ت:اك نإ : ليقف . ةعفشلاب لخنلا ذخأ ةلخنلا بحاص بلطف

 ءىشل وأ لخنلاهذهل ةيقاس رمم اهيلع ناك نإف .ةدودحم اهضرأو لخلا هذه ىف عاشم

 .ىق رمت قلاقيرطلا وأ ةيقاسلاب ةعفشلا تناك لخنلا هذه قيرط وأ لخنلا هذه نم

 . ةلخنلا هذه ضرأ

 .ةعاشم ضرأ ىف ىهو « دي.اوجب ةعوطقم ريغ ةلخفلا هذه ضرأ تناكنإ و

 .قيرط نكي مل اذإ ،سايقلاب اهتعفشةلخنلا هذه سايق اهلان ةلخن لكف . لخنلا هذه

 . ةيقاس الو

 . سايقلاب عفشت مل لخنلا هذه نم اثيش سياقتال تناك نإ »

 . ساينالاب 7 نمضي نعفشيال : لوةي ضعبو

 .لاقف . ناسياقتي نيقلخنلا ىف ء ىلع نب رهزألاو هللا دبع نب حبسم فلتخاو

 . امهنيي دودحلا عطقت ملام ناسياتتي : رهزأ

 . سايقلاب مقت ال ةعفشلا نإ : حبسم لاقو

 .ةعفشلاب ىلوأ سايقلاو . امهنيب دودجلا عطقت ىح اهف ةعفشل ا ذخأن نحمو

 . ةرمذملا نم

. سايقلا نم ةعفثلاب ىلوأ ةرضملا نإ : لوقو
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 امأن . ىلقسلا تعيبف . زئاج ةيقاس ىلع تناكاذإ ى لخنلا ىف ديعس ىبأ نعو

 . ةعفشال مش ىلعأ نه ةدحاو الإ اهعفشت ال : ليق دقف . سايقلاب

 اهنم لقسأ ىقشت « زاج ىلع تناكاذإ « اهيف ةعفش ال :ليق دنف ةيقانااب امأو

 . لاومأ ةعبرأ

 اهتعفش ث اهسياقت ةلخم اهنم ىلعأ ناكنإف . لاومأ ةثالث اهن. لفسأ ناكنإ و

 . اهنم لقأ ةلخت اهس۔ياقت تعيب نإ .لاومألا دحأ اهعغشي الو ء سايقلاب

 . ةرضلاب ةعفشلا امه ناك ث ةثالالا لاومألا نم لفسألا ميب نإو

 . اهل مث ثلاثلل ةمفشلا تناك 2 ىناثلا ميب نإ و

 ىرتشانم :ليق دقام ضب ىف ةمغشال : .امل ةعفشلا تناك ، ثلاثلا عيب نإو

 هل نإ ، نهسياقت تايرخأ تالخ ثالث مئابلا عاب دقو ث هلخم نم ةلخن سياقت الخم

 . نسياقت نك اذإ ث نهلكن متعفش

 ىرخأ دضاوع عئابالو .عئابلا لخت دضاع سياقي ك لخت نم دضاع هل ناكولو

 . اهلك اهعفشت اهنإ : ليقف . اهسياقم

 اذه لخ سيانت ال ةلخت تالخنلا بحاص عاب اذإ ى ةعفشلا هل نوكب ال امإ و

 . ةعفشلل سلاطلا

 ةلخنلا تعيب ڵ لجرل ةلخت لك زئاج ةيقا۔ ىلع تالخت ثالث نك نإ و

نأل ؛ كاذ هل سيلف . ةعفشلاب. اهذخأي نأ ىلفسلا ةلخنلا بحاص بلطو « ايلعلا
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 ؛ 7 سايقلا ت تعطق ىطسولا ٤ ةيقاس ىلع ت ;اكاذإ ةيدضاملا ةلخنلا نإ : ليف هنأل

 اق اذا إ لفسأ ن ٠.مه .ةحاو > نلعأ نم تالخ عبر أ اهعغشت . زئاج 7

 لممس أ نم ةدحاوو > سايقلاب او نات :لح اهعفشت : : ليفو .

 ةرضم ةمفش , ح . . ثالث ىلعأ نم اهس ةش 9 ريغ ةيقاس لع تناك نإ و .

 نوكت لئسا ةعل :ارلا ةعيبملا نأل ؟ ؛هىش ش ثالثلا نم ىلعأ ناكاذإ ازثاج تراص دقو

 اهيف ة هع الو ن ز اج .نوكتو : ةماخ :

 تمطتنا مث ثلاننا م اثلا ش لو الاف اهنم ىلعأ نم _ ثالث اهت ميش اذإف ا

 . سايق امه ناكاذإ ‘ سايقلاب 'ىلقسلا 7 ةيقاسلاب ةعفشلا

 ةيقاسىلءع تناك «سايقلاب نمأ نم ةدحاو ىلعأ نم - :لحاو اهعفشت : : لوقو

 . زاج ريغ و أ زاج

 هللاو . ةيدضاملا لخنلا ىف اذهو . ةدحاو لنسأ ن ,هو ا ع لعا ن . :يقو أ

 قيفوتلا 4 و ٠ . ملعأ

` ) ٩ _ نيبلاطلا جهنم / ١٢ (
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 رشع عباسلا لوقلا

 ءاملا ةعفش ىف

 مثةرضملا هيلع هنأل ؟ ءاملا هنم دسي ىذلا مث ع كارتشالا ءاملا ىف ةعفشلاب ىلوأو

 . ةرونلا ىف كيرشلا

 .راهنلا ىف ام عفشي راهنلا ىف هؤام ىذلاو ليللا ىفام عفشي ليللا ىف هؤام ىذلاو

 ىف ام عفشي ليالا ىف ءام هل ىلا كلذكو .ليللا ىف ام عفشي راهنلا ى ام هل ىذلا ش

 ءاملا لبق هؤام نم ةعفشلاب ىلوأو . ضعب نم ةضعب دسي ناك اذإ اذهو . راهنلا

 . هيلي ىذلا ش . هيلي ىذلا 7 . هيلي ىذلا مث . عيبملا

 . عيفشلا وأ عئابلا هنم دسي نمل الإ ةعفش ال ليقو

 . مهنكمأ نم هيف ءاكرشلا لوحتي ال ىذلا طوبرلا ءاملا ىف اذه نإ : ليقو

 فرعي الو . راهن وأ ليا ىف . اهنوقاستي ، ةروبحلا ىف ءاكرشلا ناكاذإ امأو

 . اهب ىلوأ وهف 2 هبحاص لبق ةعفشلا منم ذخأ نم لكف « رخآلا الو مهنم لوألا

 . طوبرم ءامب وه سيلو . مهنيب ةعاشم اهنأل ؛ ءاوس اهبف مهلكو

 ءادالوأ كرتو اهدحأ كلمف ،نانثا هثرورتام لجر ىف ،فنصلا باتك ىفو

 ةوخإلاف . رودلاب هنوداستي ءاملاو .دحاو مهنم عابم «مهنيب ءاملا نم مهتصح اومهف

 . ءاوس معلاو

. ىلوأ ةوخإلاف . ةوخالا نيب اعاش. ءاملا ناك نإ و
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 نم ىلوأ ةوخإلاف . مملا نود ةزخإلا هداستي اطوبرم ءاملا ناك نإ كلذكو
 . ةدابلا نم مسقت ، ةطلتخم ماه ىف مهؤام ءالؤه نأل ؛ معلا

 لداعملا لجؤلل ةمفشلاب ىلوأ هنأ 2 رثؤملا ىبأ نع ناسغ ىبأ نب دمحم ظفحو

 . عئابلا هنم لجؤي ىذلا م

 . هل ةعفش الف عئابلا نم لجؤي ىذلا امأو

 اذه ىلىن . لجؤت قلا لاجآلا ىف الإ ةعفش ال هنإ : نيملسملا لوق ضب ىفو
 . ةرملا هيلع نأل ؛ ءاملا هنم دري ىذلل ةعفشلا نوك امإ لوقلا

 ىلع ةطوبرملا هايملا نم 2 لاجآلا ريغ جالفألا نم ءىش ىف ءاملا اذه ناك نإ و
 اذإ ةعفشلا هبحاصل ناك عاب امهيأف . مودلا ىلع ادبأ اذه نم دسي اذه . مويلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو | اهدارأ

= ٤ »
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 رشع نماثلا لوقلا

 لياجألاو ىتاسلاب ةمفشلا ىف

 ةعفشلاف ىلفسلا تعيبو ، ضعب نم لفسأ اهمضعب عطق ناك اذإ : ليقو

 هنأل ؛ ةعفش بارلل نوكي الو ةمفشلا لطبت مث . ثلاثلا مث . ىناثلا م . لوألل

 ىلإ اهس راغني مث ةعيبملا رظنت امتإ و ةعيبلا ل:اجأ ىلإ ةعفشلاو . لياجأ سمح وه

 ضمب لاق دقو . ىلعأ نم لباجألا نوك امنإ و . ٠هفشلا لطبت مث . لياجأ ثالث

 رثك أ لوألا لوفلاو . ةعيبملا دعب لياجأ عبرأ ىلإ ءاهتفلا

 ىلوأ ناك قبس امهبأن ناميفش امهالكو نيلجر ىلع ةيقاسلا تناك نإو

 . ىرتشما وه امهدحأ ناك ادإ ث ةمفشلاب رخآلا هكردي الو « ءازشلاب

 . هبحاص نود هل تناك ي هبحاص لبق باط اهمأ 2 اهريغ ىرتشملا ناك نإو

 ص ءاكرش اوناك نإو اعيمج امهنيب ةعفشلا تناك ث اعيمج اهابلط اناك نإو

 . لقملا لثم هلف ةرضمو رخآلانم الام رثك أ مهدحأ ناك ولو . مسقت ةعفشلا تناك

 . ناميفش اهالك ن ، دحاو ىلع قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك نإ و

 تناك اذإ ، ىتسملا هلكذلا لام عفش ىتساا هيلع ىذلاو . هانقصو اك امهيف لوةلاو

 . قيرطلا ىف لوةلا كلذكو . زئاج ريغ ةيقاسلا

 . عفشلا نطقي سيا ىتاوسلا ىلع نركت ىلا رطانتلاو قيرطلا نإ :ليقو

.ةدحاوةلاجأ اهلك لياجألا تبسح ةيلاوتم ةيناصلا لياجأ تناك اذإ :ليقو



 ت رفتم لياجأ لياجألا تدح «ةلجأ ةيفاصلا ن ه نيتلاحأ لك نيب قرف اذإف

 ١ . امهُيب قرف ه ولو ةذحاو ةلاجأ اهلك : ليقو

 . ةيفاصلا ةلزنمب وه ء لياجأ هل لجرل لام ناك اذإ كلذكو

 .باوبألاو لباجألا ى 4 هلا امهجحر بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسوم فلتخاو

 .نشل ةلاجأو ، عئابلا ةلاج أ :لياجأ سمخ ىف ةعفشلا نإ : ىلع نب ىسوم لاقف

 . امهنيب ثالثو

 .امهنيب ناتنئاو { عيفشلا ةلاجأو ث مئابلا ةلاجأ : بوبحم نب.دمحم لاقو

 . باوبألا كلذكو

 ةلاجأ هلو . دحاو ليجأ ىف ء تالخن سمخ مهل رفن ةسخ ىف ، ىلع وبأ لاقو

 لجر ىرتشا م .هتلخ فري مهنم دحاو لكو . مهنيب ةكرتشم ضرألاو ، ةذحاو

 كلت نأ جتحاف ،ةمفشلا عيفشلا هيإ بلطف . ةيقاسلا كلت نم سي ث الام رخآ

 لاقف . تالخنلل ضرألا كلت ىف ع ءاكرشلا ةا لامل ء لياجأ سمخ اهيف ةيقاسلا

 . عيفشلل ةمنش الو . ةفصلا هذه ىلع لياجأ سمحاهنإ : ىلع وبأ

. ةدحاو ةلاجأ ىهن ى ةلاجأ ةلخن لكل حتفي مل اذإ : ليقو
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 لاومألاو ىضارألا ةيفش ىف

 . ةدحاو ةلاجأ ىهف 2 اهترمن مسقتو ةكرتشم لخنلا تناكنإ و

 ىهف ، دحاو لجرل ةلخن لك « تالخت سخ هيف دحاو لصأ ناكولو : ليقو

 . ازثاج ريصتو 2 لاومأ ةسمخ

 . لياجأ سمخ بسحت اهنإ ء سفنأ ةسمخ نيب تناكاذإ ضرألا كلذكو

 . قاوسلا ىلع لاومألا ةلزنمب ىهف ، امه ضايح ال ىتلا دضاوعلا كلذكو

 ناكولو ث لياجأ تبسح ى هقح دحاو لكدل انئاب ء اموسقم لاملا ناكنإ و

 . ةدحاو ةلاجأ نم لاملا كلذ ىقسي

 ىقسم الو قبرط امل سيلو ، لجرل ضرأ ذح ىلع لجرل ةلخن تناك نإو
 كلسم اهيف ةلخنلا نوكت نأ الإ ضرألا ةلخنلا عفشت الف ڵ ضرألا هذه ىلع

 . اهيلإ قيرط وأ اهيقسل

 مجم دحاو لك ىلعو ئ اهضرأ اومسةفقا دق ء اكرش نيب رث٫ بن اك نإو

 نم. هبيصن ءاكرشلا دحأ عايف . ءاكرش هيف مهف رئبلا مف امأف . قيرط هبحاصل

 مف ى ةعفشلا هل امإف . ةعفشلا ءاكرشلا دحأ بلطن « ءاكرشلا ريغل ءاملاو ضرألا

. 1.ِالا نم هبوفي امب هذخأي < هسفن رٹبلا



 ذخأب عيبلا ضغن بلط نإ ،ىرتشملل ةمجر الو ى اهبف ةمفش الف ضرألا امأو

 . . ءاملاو مفلا

 اهدحأ فرعي ال ص نبتتصالتم اذه ضرأ و اذه ضرأ تناك اذإ : ليقو .

 . ةعفشلا امهنيبف . هراج ضرأ دودح نم هضرأ دودح

 ةكرمش وأ قرطب الإ امهنيب ةعفش الف « ديماوجلاو دودحلا امهنيب تعطق نإ و

 ٠ قيفوتلا كر و ٠ ملعأ هللاو . ةيفاس وأ

» » »



 نورشملا لوقلا

 ةدحاو ة هفغص اهريغ ا تسيب : اذإ ةعفشلا ق

- 

 ةينلا رمأ نم ىتش بورغ ىفو (

 بلطن ء لجر ةعةشي ءاملاو . ءاملا نم هبرسثب الام لجرل عاب لجر ىف ليقو .

 93 كلذ ىرتشملا هركو « ءاملا ذخأ عيفشلا
 ذأ ا ا عيفشلا نإ : ناسغ مامإلا مايأ ىف لاق رشبملا نب ديعس نإ : ليقف

 اهل ءام ال ىداوض لخنلا كرتت الو . امهعدي امإ و 2 ءاملاو لاملا

 ٠ كالذ ريغ ناسغ مامإلا ري ملو ء كلذب ءامصخ نيب ىضق هنإ : ليقو

 ۔ هتميتب لاملا وأ ءاملا نه هعفشي ام ذخأ هل نأ : راثآلا ضعب ىف دجويو

 . رثك أ لوألاو

 هيف هل بجي ايف هتعفش ذخأيو ك عيفشال هيف رايخ الن ،هدحو لاملا ميب اذإ امأو

 . هيف هل ةعفش ال ايذ هل ةجح الو . ةعفشلا

 ىرخألاو ، لجرل ةعفش اهادحإ :ةدحاو ةقفص لجرل نيتعطق لجر عاب نإو

 ص نيتعطقلا ىلع لودعلا فقي هنإف . ىرتشملا نم ةعفشلا ذخأف . اهيف هل ةعفش ال

 ةعفشلا اهيف تبجو ىتلا نأ نورانغيو . هب ا۔ءيب ىذلا امهنمنب امهنيب اممنوموقيو

 . اهنمت نم نوكي امب اهذخأيو . رهك أ وأ لقأ وأ 2 نانلثلا وأ ثلنلا وأ فصنلا

 اهعد امإو . نملا نم اذكو اذكب اهذخ امإ : عيفشال ىرتثملا لاق نإو

. كلذ ىف هل ةجح الن 2 نملا نم لودعلا اهل ىأر امم رثك أ
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 م. ةعفش لزنملا ض وأ ى اهدحا ,لزنم أ ێنيلزم ىلع .عيبلا عقو نإ كلذكو

 : . هين لسلا كلذل . ةعفش هيف سمل ىقابلاو

 نم ءىش وأ ،دبعو لام وأ « ةدحاو ةقنسلامو لزنم عيب نإ كلذكو
 ..اففصوام ىلع لمعلاف .ةعفشلا هيف نوكي امم ، كلذ ريغ و ء ةدحاو ةةتمر ناويحلا

 | ءىشب دحاو اهمغشي عفش املكو ةقرفتم عطق تن اك اذإ : ليق هنأ دجوي و

 .ةلجلا , .عدي وأ ك ةلج : حا ذخأي نأ هيلغ ناك دحاو

 عيفشلا ىرخأل ا ةمطلا هب عفش ىذلا ريغ ببسب عفشت ةعطق لك ناك نإ و

 ه ةيقاس وأ 4 ةكرش نم « بابسألا نم هل نوكي ام 3 ث عطقلا نم .اش ام ذخأي نأ

 . كلذ ريغ وأ ، قيرط وأ

 .. ىرخآلا ريغ ةدعب ةيحان لك اهنم عيب ؤ ةدخاو ةعطق ذلك“لاللا ناك نإو : :

 ل دأرأ ام عديو دارأ اموأ ء نيتدقع ذخأ ءاش نإ و . ءاش ةدقع ىأ ذخأي نأ ذلف

 لاملا عيب مث . امهلوأ نم ةلخن وأ نيتلخن عفشت ث ةليوط ةمطق لاملا ناك نإو
 :.. ..- : ؛. ٠٠٦. 7 :::.. انتب ام ىلغ ١ ائيشف ائيش

 .عيجلا ذخأي نأ هلن٬لاملا ذخأي نأ ردقيال هنأ عيفشلا جتحاو . هلك عيب نإد !

 . لع هللاو . عيجا عدي وأ

 ى اهنم لغسأ ةعطق تيب . . لجر دي ف هلام نم ةيطق نهر لجر . ف ليقو

 . معأ هل هللاو . نهول نم ةمغشلاب اب ىلوأ نهاراف . ةعفشلا ىف نهرو نهملا بلطف
 ه ١

` 

 م

٥٠ .ق يفو لا ه ه و
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 نورشملاو ىدام ١ لوقلا

 ةمفشلا رمأ نم بورض ف

 بحاص دهشأف ، لجرل ةيفش ىرتشا لجر ىف « هللا هحر هلا دبع وبأ لاق

 ىلإ عجر مش . اال وأ ، نيموي وأ ، اموي ثكمف . ىتعفش تذخأ دق ىأ ةعفشلا

 تفقو ادف . اهفرعأ نك أ مل ىنأل ،اهدرأ مل ةميفشااىلع تفقو امل ىنإ : لاقف ىرتشملا

 ىتم اهتذخأ دقو ي كنم ابابقأ ال : ىرتدلا لاتن . اهدرأ ملو اهب ضرأ مل اهيلع

 فوقولا امإو . هتعفش نم ذخأ ام فرعي مل ولو 4 عهغشلا ىلع ةتباث ةعفشلا : لاقغ

 . ىرتشلل

 ىتمفش : ةلخنلا كلت عيفش لاقف . ةلخن لجر نم ئرتثي نأ دارأ لجر ىو

 ص مارد ةس ىوست ىهو 2 امهرد نيرشعب ىرتشملا اهارتشاف { دحألاهعدأ ال

 . ةمفشلاب هنم ذخؤت اليكل

 .مثإلا نم امهيلع نمأ الف عيقثلاب ررضلا كلذب عئابلا وأ ،ىرتشملا دارأ نإف

 ىف ىل نيبيالف ء هيلإ غولبلاو ءارشلاب بجي ام الإ اررض كلذب اديري مل نإو

 ( . مإ كلخ
 . كرت ءاش نإو ء ذخأ ءاش نإ ث ةعفشلا هيف بج ايف رايملا عيفشللو

 هتيطع ىف رثكيو٬كلذ نم رثك أي هلقفني هلام نم اثيش لجر ىطعي لجر فو

مارح كلذف . ءالنلاي هتعن ذخأيف ك ررمذلا عيفشلا ىلع لخدي ىح ك نملا نم
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 عئابل زوجي الو . اذه ىلع هاطغأ امإ ناكاذإ . ةيطعب كلت سيلو . زوجي ال

 ىطعملا الو .

 امهل ةبوت الو . هدر هيلعو مارح وهف رخآلا نم كلذ ىلع ىطعملا ذخأ ام امأو

 هوجولا نم هجوب هرذع لزنيو { هيلع ردقي ال نأ الإ > اذخأ ام ادرب ىح ىدنع .

 اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الخ .

 .ثلذن ميفشلا ربخي نأ هيلعو.كلذ ىف مثآ وهو كلذ عئابلل زوجيال كلذكو

 كلذ نم هلجأ نإف . نملا ىف هيلع داز ىتح هيلع سلادو « ديلع لاتحا دق ىذلاو

 هعسي كلذ نأ توجر ةنم هأربأو .

 كلذب ,ملا نم هيلع داز ام هيلع دري نأ ىنم هيلع ناك« كلذ نم هربي مل نإ و

 اهلثم نمم ىلإ عجرتو ى سيلدتلا . .

 فإ : عئابلا لاتف هتنش عيفشلا بلطف . لجرل ةعفش الام عاب لجر نعو

 ىرتشملا كلذب رقأو . ىلام ىلف مهاردلاب هتثج ىتم ىنأ ىرتشملا ىلع تينثقسا .

 بلطي نأ لبق ي اهدحأ وأ « ىرتشملا وأ 2 عئابلا نم كلذب ملع دق ناكنإن

 تباث هلوق نإف . هتعفش عيفشلا ٠

 عيفشللو . هتعفش بلط ام ذعب ءىشب سيل هلوق نإف . هنم كلذ لصيال ناك نإو

 سيلو . هتمفش ذخأ عيفشلا لع ىتمو . زئاج ةعفشلا فوخ هءارش ىفخأ نمو

. . ةمالعإ ىرتشملا ىلع



 س ٩١٤٠

 نقيلا لام ننيحمأ :: لوقيو ٦ ةعفشلا رمأ فعض :ناك ةديبع ابأ نإ : ليقو

 ة لاقف:هلأسي هءاج { نيملسملا نم لجر اهب ىلتباو . مدقي ىتح بثافلا وأ ربكي ىتح

 ؟ رأ اهيف رباجل له لسن ء خياشملا ىلإ بهذا

 اهبجوي و اهارب ارباج نإ : هل ليقف لأسف دمحيلا لزاغم ىلإ لجر ءاج : لاق

 ٠ رباج لوقب ذخأي نأ هرمأف

 يلإ عيفشلا فأ نيف . رخآب لجول ةعفش وهو س لجرل الام عاب لجر ف ليقو
 . حيفشال تباث قح اهنأل ؛ هن انك مهل زوح الف { عيبلاب هوربخم نأ دوهشلا

 "ىلع قحب لقي ملو ،هدحو هلام نم اثيش انالن ىفق دف هنأ ادوهش دهشأ نمو

 . كلذ ريغ الو

 « ضرملا ىف ناكنإ و . هتميتب ةعفشلا هيفو ٠ تيامث وهف ؛ ةحصلا ىف ناك نإف :

 . برقأ فعضلا ىلإ وهف

 نإ هل هبلع قحب «نالن نيا نالفل اذكو اذك عضوم نم هلام نأ دهشأ نإو
 .. تمي مل وأ تام وأ تم نإ : لاق وأ ، توملا ثدح هب ثدح

 دهشالل و. هل وهف ء هل ىدلا ذخأ دارأو ماقو ضرمل ف كلذب دهبشإ ناك نإف .
 . هتميق هل

. .. 2 

 . .. ى . ه . .؟ ٠٠ ٠ س . .

 « دار ] نإ ذخايو هة ..ف در نأ ثراوالؤ . هب هل لهس ا ئدلل وهم تام نإو .

2 1 . هل تيف ءافوب هل هسيلو لوقتب نأ الإ
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 ،تام نإ وأ س ثدح ىل ثدح نإ وأ ء توملا ثدح ىل ثدح نإ : هلوقو

 . براقتم ىدنع كلذ لكخ

 : هلوق ىف الإ ، ةقشلا هل نأ ىدنمن ميقشلا ب بلطو « ثراولا هذخأب { نإو

 ٠ ءافوب هل هنيلو

 \اكر هل ٩ نأ بلطو ك عيغشلا اهذخأن هريغ اهالو ح اضرأ ىرتشا نمو . .

 . بتكي نأ ىلاولا هرمأي : لاق . هركن لجزلا نم هما رش

 نأ هلعف . اهبحاص ىلإ ةعفشلا ملسو ك ةعفشلاب هف كردأو الام ىرتشا نمو

 فإو. هتعفش \ أ تحص نأ ذعب ثالذو . ةعفشلاب هلا | املس دق هنأ : اهم هل دهشي

 .اهبن ىلقح الو . اهنم هيلإ تثرب دقو . هب اهتبرتشا ىدل ىذلا اهنمث هنه تضبق دق

 . قيفوتلا هبو ۔ ملعأ ةللاو .

% » ٭
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 نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 ةعفشلا عيب ف ةجح هربخو هلوق نوكي نميف

 دهشأو ك ضرأو لخت ةمامق ىرتشا لجر ىف « هللا همحر ىراولا ىبأ نع

 : رثألا هب ءاج ىذلاف . دوهشلا دحأ عيفشلا ربخأو . لودع ريغ ًادوهش عيبلا ىلع

 ىنعأ . ةجحلا هيلع تماق دقف .دوهشلا دحأ وأ ىرتشملا وأ عئابلا عيفاا ربخأ اذإ

 . لودع ربغ وأ الودع اوناك عيغشلا

 . الودع اونوكي ىتخ ى عيبلا ىلع اودهش نيذلا دوهشلا ربغ هربخأ نإ و

 . ملمب سيل كلذف . تعيب كتعغش نأ تعمس وأ ىننلب هنإ : لجر هل لاق نإ و

 « هتعفش ميب عيفشلا غلب اذإ : ناملس نب دمحو ةفيذح ىبأ نب ءالعلا نعو

 . اهلطب أ دقف باطي ملو ، ىرتشملا ريغ نم ولو

 « دغ نم بلطو . انثيش لقي ملو هملعأو الوسر ىرتدلمل هيلإ لسرأ نإو

 . دنلا ىلإ اهرخأ هنأل ؛ هةعفش تلطب دقن

 نيح هنأ : عيفشلا لوق لوقلاف .ةعفشلا بلط ىف عيقشلاو ىرتشملا فلتخا نإ و

 ملع نيح عيفشلا نأ ةندب ىرتشملا عم حصي نأ الإ ، هنيمي عم اهبلط ص هتعفش عيجب لع

 كش ال ةرهش تناك اذإ ى عيبلا ىف ةرهشلا ربخ ىفو . بلطلا ىف طرف هت.ةش عيب

 . كاذ دعب طرف اذإ ميفشلا ىلع ةجح اضيأ كلذف . اهيف

كتمغش تيرتشا دم ىإ :لجرلا لاتق . ةيرق ىلإ جرخ لجر ىف ىلع ىبأ نعو
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 نوكي هنأل ؛ نملا عند ىف كاذ هيلع تبثي الف . اقح نوكي نأ ىسعو . هقدصي م

 نكلو . عيبلا حصيال وأ ، عيبلاب رةيال مئابلا لعلو . نملا ضبق ىف هسمل ايعدم

 . عيبلا حصي نأ الإ ، نلا عفد هيلع سيلو . ةعفشلا بلط ىف ةجح ءيلع نوكي

 ةمفشلاب دري نأ دمب « ةقث ىدي ىلع نملا نوكي نأ ىرتشملا هيلإ بلط نإف

 . هتمفش لطبتو . عيفشلا ىلع ةجح كلذ ناك أن

 ۔ ربخلا حصي ىتح ةنث دي ىف مهاردلا لعجي نأ ،ميفشلا هقدصي ملنإ ىرتشملو

 رهاش كلذ عمسي عيفشلاو . سانلا عم اروهشم عيبلا ناك اذإ هن أ دحويو

 . قيفوةلا هبو . عأ هللاو . هيعفش تلطب اطي لف . سانلا عم

= « ©
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 ( نورشعلاو ثا اث)ل لوقلا .

 ةبلفل اب اهنم عنمو هتمفش بلط نميف

 . ملا لهأ لوق ىف « هتعفش ذخأ بجوتسا اذإ عيفشلا نإ : ديعس وب أ لاق

 ٠.تلغأ اهو هتفش هلذ ةبلذلا هجو ىلع ، هل ىرتشملا وأ هنم ىرنشلملا هعنهخ

 { هنم ىرتشي نأ ىناثلا ىرنشملل زوجب ال . لطاب هميبف ، ىرتشملا اهعاب نإو

 ٠ كلذب لع اذإ

 ملو ىاوتف ؛نيدسملا ىأر ىلإ اعداممإ و ةبلغب هعنمي مل ىرتشملا ناكن إ امأو
 ل

 . ىرتشال ىهف هيو \ ةحتسل ىذللا اهتقو تاف ىتح( اههحول اهبلط

 ةجلا تناكو . لوألا ىرتشملا هعنم اذإ اهقحل ىناثلا ىرتشملا نم اهباط نإ و
 . هتعفش باط ق هل و هلع

 . ىناثلا ىلع الو لوألا ىلع هل قح الف ، اهبلط نع ىناو نإف

 :7 نرفلا هياإ عفد ء ىناثلاو لوألا نبيرتمملا نم ةعفشلا قحتسا نمو

 . اهنمتو هتعمج

 عيفشلا اهتحتسا 9 ملانل اب هعنم ى هخم ايتحتساو لوألا نم اهبلط ال ناك نإو

 .ىناثلا ىرتشملا ىلإ نلا در عئابلا ناكو . دساف ىناثلا عيبلا ناكو . لوألا بالطلاب

 لنتسا امب صصاقيو ث اهايإ هبصغ ىذلا ىرتشملا ىلإ نملا در ميفشلا ىلعو

. بصنلاب اهذخأ ناك اذإ ء اهنم
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 ةنأ هخم ىرتشا ىا ىناثلا ىرتشملا لمي ملو ، لوألا ىرتشملا اهبصغ نإ ه

 . لوألا درلاب لصألا ىق هل اهنأل ؛ىنانلا ىرتشملا نم عيفشلا اهكردأ ء اهبصتغا

 كللذ هل ناك هنم درلا هل حمي اذإ ىاثلا عيبلاب اهذخأي نأ دا رأ نإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . اهتقو ىق اهبلط اذإ

ج «»



 م ١٤٦

 ١ نورشملاو عباراا لوقلا

 حيحص ريغ عيبلا ناك اذإ ةمغشلا ىف

 ةيلع سيل هنإ : دساف ايب تعيب ، ةمش هل لجر ف دمحأ نب نسلا نع

 ةجح الب هريغلام عيببنم لثم .ةمماتملا هيف زوجت ال ىذلا دسافلا يبلاب عازتنا هيلع

 هبشأ امو سرخأ وأ كنونجم وأ ايبص مئابلا نوكب وأ لذ ركني لاملا بحاصو
 . نذإ الو هل ةلاكو الب ، ادبع مئابلا نوكي وأ ، هلصأ نم دساف وه امم اذه

 « همامنإ و ميقيلا غولبب عيبلا تابنإ بجوأ نف . فالتحا هميب ىفف مقيلا امأو

 . عيبلاب هملع دنع ، هتمغش بلط عيفشلا ىلع بجوأ

 ۔ ىرقشال نملا لسو 2 مدتتلل بلطلاب هتمفش ذخأ عيبلا متأو متيلا غلي نإ

 . ةمفشلاو عيبلا لطب ، غلب اذإ عيبلا متيلا ريغ نإو

 . هتعفش عيفشلل ىريال ميةيلا عيب ىري ال نمو

 < ادودرم عيبلا ناك دبملا قحتسا مث 2 عيفشلا هذخأف دبعب الام ىرتشا ول

 . ةعفشلا تلطب و

 هيلع ىعدملا ركنأو « هلام نم ةعطق هعياب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 . ةمفشلاب اهذخأي نأ ضرألا كلتل عيقشلا بلطو . عيبلا

. ةفلاب اهذخأي نأ ميقشاف ث ميبلاب عئابلا رقأ نإف



 س - ١٤٧

 . ةعفش عيفشال نكب ل « عيبلا ةمطةلا بحاص ركنأ نإ و

 ىرتشلل رقأ نإ و . هتمفش ذخأ عيفشلا ىلع بجو «ميبلاب عئابلا رقأ اذإ :ليقو

 . نمثلا لسي هيلإف . عيبلاي

 ةمفشلاب عيفشلا در دقو . نئلاب هلازأ دق هنأب عئابلا رقأ دقف « ميبلا ركنأ نإو

 ةقحتسا ىلا نملاب « هدي نم لاملا لازأ هنأ رقأ دق هنأل ؛ عئابلا ىلع كلذ تبثو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ىرتشملاو عئابلا ىلع عيفشلا

» : »
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 نورشعلاو سماخلا لوقل

 ٠ . دحاو دعب دحاو ىلع تعيب اذإ ةعفشلا ىف

 « مهرد ىتمامب ىزتملا اهغاب مث «مهرد ةمامب لجرل ةعفش ىرتشا لجر ىف ليقو

 . دارأ نيدقعلا ىأب هتمغش ذخأي عيفشلا نإ : ليقف . عيفشلا مهي نأ لبق

 .هب اهعاب ىذلا نملاب ىاثلا عئابلا ىلع زخآلا ىرتشملا مجر لوألاي اهذخأ نإف `

 هدي ىف ىه نم ىلع نملا درأ ءارخآلا نئلاب اهدخأ نإ و

 . هدي ىف ىه نم هب اهارتشا ىذلا نئلاب اهذخأي هنإ : ليقو

 . دمب نم ىذلا عيبلا ىف _اطي نأ هلسف ، بلطي مله « لوألا عيبلاب ملع نإ و

 ملع ىتم

 ع ىلوملا نم هتعفش ذخأي نأ ميفشلل ناك ، هريغ عيبملا ىرتشملا ىلو نإ و

 . لوألا ىرتشملا نم بالطلا كرت هرضي الو

 تناك ى لوألا عينشلا دعب اهعفشي وه رخآلا ىرتشملا وأ ىلوملا ناك نإ و

 . لوألل ءىش الو . رخالل ىهف ةعفشلا ىف ءاوس انوكي نأ الإ ، لوألا عيفشلل

 . ةعفشلا عيجب ملسي نأ لبق ى ةعفشلا عيب دعب ، ةعفشلا هب قحتسي ام عيفشلا عاب نإ و

 . هغخ- تلاز دق ةرضملا نأل ؛ هل ةعفش الف

 ىذلا لاملا ىف ىرتشملل ةعفشالو . لبق نم هل تبجو دق اهنآل . هل ىه : لوقو

 اذهىلهن . هعيب لبق مفو لوألا عيبلا نأل ؟ هب عفشي ام وه ىرتشي نأ لبق نم 8 عيب

. ىناثلا الو لو"الل ةعفشال لوتلا
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 ةمنش تعيب نأ ىلإ ه اهميبب ملي مل هنأل ؛ اهبلطي ملف هتمغش تعيب لجر ف ليقو

 .ىلوألا ةعفشاا بحاص لع مث. ىلوألا ةمغدلل ئرتشملا اهارتشاف . اهمغشي قلا ةمغشلل

 موي هل اهنأل ؛ هتمفث هتعفش امو هتعفش ذخأن نأ هلف . هتعفش هتسفشامو هتمةث بلطف

 . اهب ةرخآلا ةمغشلا تذخأ امنإ و ٠ اهبلط

 . ىلوألا ريغ ءىشب ةرخآلا عفشي نوكب نأ الإ ث لوألا الإ هل سيل : ليقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . عيبل اك اذه ىق ةبحلاو

ث + +
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 ` . نورشعلاو سداسلا لوقلا

 . ,ىش اهنم فلت اذإ ةعفشلا ىف

 اهتحتسا مث . اهنمث فضنب اهباوبأ اهنم عاب ء اراد ىرتشا لجر ىف ليقو

 . اهباوبأب اهارتشا هنأل ؛ باوبألا نمث ةنع حرطي هنإف . عيفشلا

 . .عيفشلا ىلع اهنيدب تدر ةدوجوم باوبألا تناكنإو

 نأل ؛ ءىش هيلع سملو . عيغشلل رادلاف . هلك رادلا نماب باوبألا عاب نإو

 . اهنم ىفوتسا دق ىرتشملا

 ريغو أ ك بصع وأ قرحوأ قرسب 0 عيبلل نم اهريغ وأ باوبألا تفلت نإو

 اهذخأ ءاش نإ « رايلاب عيفشلاف . ىرتشملا اهفلتي نأ ريغ نم « بابسألا نم كلذ

 نوكي ام كلذكو ى هيلإ كلذف اهكرت نإو . نلا نم هيلعإ ناكامب

 . اذه لثم نم

 . هتمفش عيفشلا بلطو ى لخنلا ضعب عقوف « الخت ىرتشا اذإ كلذكو

 ذخ أو . فة..قب اهنم عطق ام ردقب عيقشلا نع حرط ‘ اهعطق ىرتشملا ناكن ف

 . لودعلا هاري امك ةعوطقملا لخنلا رقح عم ك ةمج اقلا لخنلا نم ىب ام

 ءاش نإ ك رايملا عيفشلا . ىرتشملا بس ريغ نم ةقاب لخنلا تمقو نإ و

. اهكرت ءاش نإ و « هلكن لاب اهيعوذجو ةعقاولا لوصأ عم ةماقلا ذخ



 _ و١٥ _

 نع حرط 2 اثيش اهصوخو اهب ركو اهعونج نم فلتأ دق ىرتشملا ناكنإ و

 5 . اهنم هذخأ ام ردقب عيفشلا

 ىلع ىرتشلل اهطرتشا { ةكردم ةرمث عيبلا موي لخنلا ف تناكنإ كلذكو
 ٠ قيفوتلا هبو . عأ هللا و. نمل ا نم عيفشلا نع حرظت اهنإف . عئابلا

% % »٭
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 نورشعلاو عباسلا لوق

 تلنتسا وأ ترمع اذإ ةعفشلا ىف

 « السف اهيف لسف مم ث ضرأ ىهو ، بثاغ لجرل ةعفش ىرتشا لجر ىف ليقو

 : ليقن . هتمفش ىف درو لصو لجرلا نإ مث . لخنلا تماقو . ارادج اهيلع رذجو

 دنرامح جرخأ ءاش نإ ، رايخلاب ىرتشملا ع كلذب ةعفشلا عيفشلا هيلع قحتسا اذإ

 . ببسب لماع هنأل ؛ لسفو مرغ ام ةميق ذخأ ءاش نإ و . كلذ نم

 نمب ذخأي نأ عيفشلا ءاش نإف . عيفشلل الو هل رايخ الو كلذ ةميق هل : ليقو

 . الوهجم ناك اذإ هيلإ كلذف . عدي ءاش نإ و . رايعلا نم ىرتشملا مرغ امو

 رهشألا باسحب عيفشلل ضرألا ةرجأ هيلعو . هعرز نمل هنإ : ليقف عرزلا امأو

 . هدام> ىلإ عرز مود نم

 عرز وأ رجش وأ لخم نم ي ءارشلا ىتوم ةلغ لغتسا دق ىرتشملا ناكنإ و

 نأ الإ ، ةلغلا ىف هيلع در الف ى ةعفشلاب ءارشلا هم قحتسا م . كلذ ريغو ةرجأو

 درت اهنإف . عيبلا دخع عئابلا ىلع ىرتشلل اهطرتشاو ، ميبلا موي ةكردم ةرمن نوكت

 . ةميقلا نم ىرتشللا اهب بساحم وأ ، ميفشلا ىلع

 لنتسا امم رثكأ قفنأ ام ناك نإف . لغتسا امب ىرتشملا مرغام بسحت :ليقو

 . لضفلا عيفشلا ىلع در

. كلذ ى عيفشال ىرتشملا ىلع در الف ى لغتسا امم لقأ قفنأ ام ناك نإ و
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 موقت ضرألا نإ : ليق دقف . ابارت اهنم جرخأو ك اض أ ىرتشا نم امأو
 عيفشلا اهذخأي موي .

 هيلعف ءاهارتشا امع اهتميق صقني بارتلا نم ضرألا نم هجرخأ ىذلا ناك نإف

 ةميذلا نم صقن ام ردقب . (

 ؛ ءىشب كلد سيلف ڵبارتلا جارخإ نم ضرألا ةميق صقنيال كلذ ناك نإ و

 . ةلذلا ةلرنمب هنأل

 م ول ىذلا دام الا لنم ، اعومج بارتلا نم “ىث ضرألا ىف ناك نإ كلذكو
 . اذه وح ن. ناك امو ، عيبلا ةلج ىف عيفشال وهف ، ىرتشملا هطرتشي

 .ةلخلا ةلزنمب لوقلا ضب ى هتميق نم بسوح ةميق بارتال ناك نإ :ليقو

 ۔ قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هنمث نم بسوح ى ىرتشملا هعاب ناك اذإ امأو

ك ا



 ۔_.:{)ل٥ ع

 تورشملاو نماثلا لوقلا

 نملا ىف طاطحالاو ةيطملا ةعفش ىف

 لذ طرتشي الو . اثيش هضوعي نأ ىلع « الام الجر لجر ىطعأ نإ : ليقو
 . ىطعملا ىطعأ ىذلاب عيفشلا اهذخأ طرش ريغ ىلع وأ « هامن طرشىلع هذخأ اذإخ

 .كلذ لثم ةعفشلا بلاط ىلعمن .هنم لبقيو هيطعي ىتح فيعض اذه نإ :ليقو

 نأ بسحأ ‘ كلذ وه دارأ الو > امهنيب ساسأ رهب هالمءعأ اذإ امأو

 ١ . ةعفشلا ةأناكملا ىا

 ::ىطعملا لاقف . هتمفش عيغشاا بلطف ث هباثأو لامب لجر ىلع قدصت نمو

 791 نمم نمملاب ه ةش ةعفشلا بحاصل نإن . تبثأ دقو . ةباثإ ىلع طرغشي ح

 . ةباثالا ردق ال

 عاشم وهو . اثيش هراد نم وأ « هتعطق نم لجرلا ىطعي لجرلا ىف ليقو

 هاطعأ نوكي نأ الإ زوجي ال كلذ نإ : اعيفش نوكبو ، قابلا هل ميبيل ، موسقم وأا

 . عيبلا هيلع ضرعي م . هل نوكيف . ضبقيو ميبلا ىلع ةعطقلا ضرعي نأ لبق

 . ًاميفش نوكي كلانهف"

 ناكو . هاطعأ ام هل ناك« ميبلا ىلع اهضرع نأ دعب هاطعأ امنإ ناك نإو

 . ةماطعلاب اهف لخادلل ةدش الو . هتعفش عيفشلا

 ىلعملا زرحأ دقو ى كلذ دعب هل عاب مش . اقرفتو سلجم ىف هاطعأ نإ : ليقو

. اميش نوكبو . مكحلا ىف زاج كلذ آ
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 سلجملا ىف هليكو وأ «مالنلا ىصو لاملا قاب ىرتشاو « مالنل ةيطملا تناك نإ و

 . عيفشلل ةمقشلاو مالغال ةيطملاف . مالنلل ةيطعلاي هيف دهشأ ىذلا

 نكي ملو « مايأ وأ مويب كلذ دمب اهجوزت مث . الام الجر ةأرما تطعأ نإو
 . لوبتلا همةني الو . زارحإلا هيلعف ، ةأرملا ىلع زرجآ

 . هتمفش ميغشلل ناك اهجوزت مش . الام هل تعابول كلذكو

 لصف

 { محارد ةرشع هنم كرت مث . مهرد ةئامب الام لجر نم ىرتشا لجر ىف ليقو. :

 ءاهرد نيعبسب هل عابف ، مهرد ةئام ةميقلا ىواسي اعيب هل عاب وأ 2 امهرد نيسمخ وأ

 اذإ هنأ اذه ى هاندجو ىذلاف . ةعفشلاب عيفشلا ذخأف . ةاياحمو هيلإ هنم اناسحإ

 . ءاهتفلا ضعب لوق ىف عيفشلا نع طحني الف . اثيش نملا نم .هل كر

 ،ثارشلا لصأب عيفشلا ذخأيو ىرتشال وه ىرتشمل عئابلا بهو ام نإ ليقو

 . كلذ لثم عيفشللف . نملا رم اًنمَح ىمس نوكي نأ الإ

 نملا ىرتشملا ىلع دري نأ عيفشلا ىلعف . هلك نلا ىرتشملل عئابلا بهو نإو .

 . الماك

 ناسحإلا ركذ عيبلا دفعرهظأ و كعئابلانم محر اذ ىرتشملا ناك نإ : ليقو

 . عيفشلا ذخأي ةميتلابف . هيلإ

 . عيبلا هيلع دتام ريغ عيفشلا ىلع امن . كلذ نم ءىش نكي مل نإو

 بحتو . فالتخا هيفو ٠ ةلزنمب ءاربلاو ناسحإلاو ةعضلاو طحلا نإ : ليقو
. هلثم ىف سانلا نبانتي امم ناكاذإ ع ىرتثملل ام عيفشال نوكي نأ
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 هلو © هيلع ةقدص وأ ڵ هل ةيه وأ ، ىرتال ةاباحم هنأ رانلا ىف ناك نإو (

 . ةميقلاب عيقشلا خخأيو ، ةصاخ ىرتثلل هنإف . هلنم ىف سانلا نبانتي

 .لجر ى لاق هنأ : ىسوم نع رشبلا نب ديعس نع نايلس نب هللا دبع ىورو

 هتعفش ذخأي نأحيفشلا دارأف > هيل 1 ةنماناسحأ ليلف نماب ‘ لجر نم ةعطق ىرتشا

 . هلكن علا ىطعي لب ع كلذ هل سيل :لاق . نملا كلذب

 . ةعفشلا هيفام ةعطقلا ريغ كلذكو : مشاه لاق

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ةمغشلا هب تعيب ىذلا نملا عيفشلا ىلع امنإ :ليقو

 « % ٭ -

 فيلأت « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم » : باتك نم شلا باتك مت

 ىف ةتجرد هللا ىلعأ ڵ ىلع نب ديعس نب سيمخ : ةماهفلا ربا ةمالعلا ملاعلا خيشلا

 . ميرك داوج ميحر فور هنإ ؛ نيقيدصلاو ءادهشلاو نييبنلا رواجم ء نييلع

 | . ملسو هلآو دمع هلوسر ىلع هللا ىلصو
 ى كمنص فيطاو كتمذ غباسو كلضفب انيلع نمو © هميلعت انل رسي مهالا

 نيمآ نيمآ . ٍةتللتط دمحم كيبن ةعاطو كتعاط ىلع لمعلاو « هيناعم مهفو هظفحم

 . نيملاعلا بر

 لامعلا ركذو ص كارتشالاو تاراجإلا : باتك هللا _ ءاش نإ _ هولتي

 . كلذ هبشأ امو ، تاعافصلا لهأ نم لاومألا ىف كارتشالاو

 . ملسو هبحصو هل آو ىبنلا دمح هلوسر ىلع هللا ىلصو

: » ©
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 ثلاثلا مسقل ١

 ©_تاراجإلا ىف ا
 الوق ن والثو نانفا هيفو

 لوأل ال وقل ١ . ج

 .تالذ ماكحأ نايبو اهلاو لمعلا ىف

 ؛ فصنلاب اهنوعرزي ىمسم ٠زجب هضرأىلع الامع لمهتسا نم : رثؤملا وبأ لاق

 ,. {. تلذب سأه الف ء رثك .أ وأ لقأ وأ . ثلثلاي: و

 ىلع زئاج وهف « ىعنم زنب اهرجزي روث بحاص ىلإ اضرأ عفد نم كلذكو

 ۔.هيلج اقفن 1 ام

 . كيرش روثلا : لوقي بوبحم نيدمحم ناكو

 مض اهنرع : جهنلا حرش فأ لجلا"لاق . رهشأ رسكلاو ى ةزملا ثيلثنب ةراجإلا ))١( ذ
 "جرخف : : لاو  اعضو. مولعم ضوعب ث ةحابإلاو لذبلل ةلباق ةدوصق. ةمولعم ةعفنم ىلع دقع اهنأب

 لذللا : هلباق ز .و . اهمك ةحامت وحت ةدوصقمبو . ةلاعجلا وحن ةمولعم و ٠ . عيبلاك نايعألا ةعفنملاب

 ام اعضوب و 3 . ةاقاسملا وح ' مولعم و 0 - ةياملا ضوعبو ءطولا ةيراج و ةحابإلابو ِ عضبلا وحن

 . موللاو لو 2 : ؤ ةرجألا زاوج تبثو . . دارمل ىهتنا . . مولعم ضوع ىلع الثم ةلاملا تعقو ول
 : . ى ء , ٠ .:. ٠ .=- . 0 .. .. هلا راجئتسالاو كرعملا راجئتساو
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 . كيرشب سيلو . ةراجإلا هلف ةامسم ةرجأب رونلا رجأتسا نإ : لوفأ انأو

 الخ تدنو ى اضرأ ىتس لجر ىف لاق هنأ ى هللا همحر ديعس فأ نعادجويو

 ۔ اذكو اذك كلو ء اهيف اذكو اذك لمعا : رخآل لاق مش . هللا ءاش ام امل الخو

 . اهنم فورعم مهسب « ةعارزلا ىف ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع تبثي هنإ

 ه-افع نأل ؛ ةعارزلا بر ريغل ءانع لماعلا عيب هللا همحر ديمس وبأ تبثي ملو

 . ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع « هيلع

 . زاجف ابح هثانمب هيطعي نأ ىلع ى لاملا برو وه قفتا نإ

 .ىقلا ابرلا ىنعم هيف لخديالو .ةمماتملاب الإ زوجي الف لجأ ىلإ بحم ناكنإو

 . .ةماقملا هيف زوجت ال

 هل زوجي الذ ى اورمضحو لاملا ےضر ام دمب ةعارزلا كرت ضرألا برا ادب نإو

 . ةتباث ةكراشملا تناكاذإ ء كلذ

 :: لوهجم ريغ مولمم ءىشب ةعطاقملا تناك اذإ لمعلا ىف اولخدي مل ولو : لوقو

 ۔ ٠٠ ز ريننكو أ « ليلق نم ءئثب لمعلا ق لخدي ىتح : لوقي ضعبو

 لماعلل نوكيو ءمكحلا ىف ةكراشملا تبثتالف رضحب مل امف.رضحي ىتح : لوقو

 ١ | . جرخأ وأ جرخ ث هؤانع

 . كلذك كلذف هرضح هنأ دلبلا لهأ ةنس ىناك اذإ صتنلاو ١

. كلذكف رضحلا نم سيل هنأ مهتنس ىف ناك نإو



_ ١٥٨٩ 

 ب ليقن . لماعلا هركف . عرزلا ىلع رضح : لماعلل ضرألا بحاص لاق نإ و
 رك أ رأ لذأ وأ عبر وأ كلم نم { ةعارزلا نم هبيصن ردقب راضلا نم هيلع امإ

 . تابلا عرزلا بحاص ىلعو

 هلإ ةيد ؤي ىتح هلمعب موةي نأ لمالا ىله اهلهأ جرخو فوخ دلبلا انع نإو ::

 . بلسلا وأ برضلا وأ كالهلا هسقن ىلع فاخ ةلاح ىنأت نأ الإ « هلهأ

 . غ لمملا نم لاملا بحاص ىلإ لماعلا ءىربف ع سانلا عم انورمم كلذ ناك نإ

 . ضبق امل الإ نماضب سيل لماعلا نأل ، كلذ نم رثك أ هيلع نكت

 ىلع فاخ ولو هل رذع الو ص لمعلاب مايقلا همزل 2 أربتي ال لماعلا عنتما نإف

 . لاملا بحاص ىأرب الإ كللذ هل نكي مل هءانع بلط ناو

 . كلذ ىف هل رذع الو . ةجح نوكي دلبلا لهأكهنإ : هلوق سيل و

 ,نأ لخنلا بحاص ىلخف ٠ اهضعب قسي ملو ، لخنلا ضعب قسف 2 ءاملا لق نإو .

 . لماملا.ىلإ ءاملا رضحم

 عيمج ىق هؤافع هلف ء اعيمج لخنلا كلذ لبق تس دق ناكو ءاملا هرضح مل نإو

 < لم هيف هل ناكامو . ىقس امم : للا ةلف 0 اهضعب ىمسو 4 اهاقس نكي غ نإو

. هدصحم نأ ىلإ هحالصب موقي نأ هيل



_ ١٦. _ 

 ، باودلا هوجو ىف عرزلا ىلع رضحب نأ : لماعلا ىلع لاملا بر طرش نإ و

 . مرنلا نم ءىش همزليالو « رصق دق لماعلاف ءعرزلا باودلا تاك أ ىتح رضحم ه

 . ةعارزلا نم ىقب ايذ هانع هلو 2 ةعارزلا ىف هل لمح الو

 لماعلا جرخأو ث عرزلا ىلع لماعلا رضحو ء هعرز ىلع الماع لمعتسا نمو

 نم راضلا جرخأ ل.املا ناك ن اذ . راضلا ىف لماءلا بلطف ء عرزلا داصح دعب

 . راضخلا ىف هل ءىش الف « لاملا برل انيعم « لاملا بر ضرأ

 هلذ . لذب هل نذأ نم ضرأ نم وأ { تاحابملا نم راضحلاب ءاج ناك نإ و

 . هل لرهعملاو لمانا نم طرش نكي مل 7 هب عافتنال و ك .اش نإ هجارخإ

 5 دلبلا ةس ىلإ عجريف . جلنلا بش امأو دهسي نأ لماملا لع : ليقو

 .كلذكف لماعلا ىلع جلفلا بحش نأ ةداملا ىف ناكنإن

 : . كلذكف لالا ر ىلع ناكنإ و

 . اطراشتام ىلعف ى طرش امهنيب عقو نإ و

 ةداملا ىف ناك نإف . هدسنأ عرزلا ىف هكرت نإ 2 ءام هدنع لضف نإ لماعلاو

 بزل هيلع نامض الو ز دلبلا لهأ ةخك عنص عرزلا نع ةلضفلا نوفرصي لامعلا نأ
 .لاحل

 + ةريغ عرز دسفأ وأ ، ملعي لو تضافف 2 ةيقاسلا ىف ءاملا لج اذإ كلذكو

 نم هثري الف..:رلبلالهأ سابلا هب ىاستي امم رثكأ ةيقاسلا ىلع لح ناك نإف . .
 :. :.. ٨ .. .... . هءام دسأ امم نامضل

« .٠ - -. 
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 لياجألا دس مكحأو ث سانلا هب ىقاستي ام لثم ةيناسلا'ىف لمح ناك نإ و .
 اذه دعب انايض همزلت الخ .

 هثامب ىتسي نيأ لاملا بر رواشي نأ لماعلل ىغبنيو .

 .حالصلا دهتجا اذإ هيلع سأب الف ، ديري ثيح ىتسي نأ هل لعج ناك نإو

 . لاملا بر ىلع جلفلا بحشو دامسلا نإ : ديعس وبأ لاقو

 مهلماع نوكي نأ نوربجي ءاكرشلاو . هتصح ردقب لماعلا ىلعف لالحلا امأو

 . ملام اومسقي ام ، ادحا

 ىف لاسهألا نم هل مزال وه امم ، لامعألا نم عيض ايف لماعلا ىلع نامض الو
 رذع ريغل ه٫ مايقلا هل مزال وه ام عيض اذإف . رذع ريغب هعيضي نأ الإ ڵ تاكراشملا

 . نماض وهخ

 .ةل لمع الف تالمعلل ىف هل مزال وه ىذلا لمدلانم همزلي امب مقي ملام : لوقو

 لماعلا ىلع تبثب تلا طورشلا نم اثيش لماعلا ىلع لاملا بحاص طرش اذإو ا
 زاج كالذف .أ هل هيلع لمع الف ، كلذ نم اثيش عيض نإ هيلع طرشو ى اهب مايقلا

 . تالاهلا طورش ىف كلذو . البق اذإ امهيلع

 نم رجأتسي نأ هيلمف { هتايضب مايقلا ةغكمب و ، فاخ وأ لماعلا ضرم نإو

 . هماقم موقي

 . هتحح عطقي نأ دعب 2 لاملا بر هياع رج تسا لعفي نإف

) ١١ - تيبلاطلا جهنم / ١٢ (
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 ث . هللا ءاش ام لماملا لهف ء لخت و ضرأ وهو « الماع هلام ىف لخدأ نمو

 . هلام لاملا بر عاب

 . لماعلل كلذف 2 هلمعب ةصح لاملا ىف لماعلل نأ ىرتشملا عئابلا ملعأ نإف

 . هل كلذف « ةلداع ةنيب لمع لماعلل حصو همي نإو

 عئابلا لماعلا عبت ىرتشملا ىلع لاملا بر نم طرش الو « ةنيبلاب حصي مل نإو

 . هلمع فلتأ هنأل ؟ هلمعب

 لماعلل زبأاجف « الماع لاملا ىف غلابلا لمعتساف ء غلابو مقي نيب لام ناك نإو

 . ةقث ريغ وأ ةقث كيرشلا ناك« كيرشلا لبق نم لوخدلا

 زوح الو ك غلابلل بس 4ذم اذه نأل ؛ لمملا نم هترجأ ذخ أ لماملل زاجو

 . ررضلا هلع

 لالل بر ُءآرو ، الماع هل ذخأف الماع هل ذخأي نأ الجر لاملا بر ر٥أ نإو

 « ةقث ريغ وأ ةقث رومأملا ناك ك لمعلا همزل « ريني ملو هيلع ركتي ملو 2 لاملا ىف لمعي
 . ابئاغ وأ رضاح لاملا بر ناك

 < هيلع ريغي نكلو ‘ هرمأ ريغ نم لجر لام ىف لمح الحر نأ ولو

 ؟ هركني ملو

 ؟لمعلا هلف ء رجألاب لمعي نمم لماعلا ناك نإف . رهاظلا مكحلا ىف امأ : لاق

. ةجح ريكلا راهظإو . ةجح ريكسفلا كرتو ء هيلع ركني مل هنأل



_ ١٦٣ 

 . ءىش هل همزلي ةلممتسي اذإف . هللا نيبو هندب ايف امأو

 . ذنم ىضرب الإ هريغ هلخدأ نم ةلامع لاملا بر مزلي ال : ليقو

 لامف الماع لخدأ جوز لثم ،لاملا ىف ببس هل لماعلا لخدأ ىذلا ناك نإو

 . ببسب هنم وه نم وأ ، همأ وأ ، هدلاو وأ ، هيخأ وأ 2 هخأ لام وأ ك هتحوو
 . هلمع هلف ، كلذ ىلع لماعلا لمحو . اذه وحن نم زوجي اث كلذ ناكو

 . لمعتسملا ىلع كلذ ناكالإ و ، لاملا بحاص كلذ محأ نإف

 .اهريخ الو هلاكرب هيف لمعتسال هيف ببس الو ، ىنجأل لاملا ناك نإو

 ريغل لاملا نأ ملعي لماعلا ناك اذإ ء لممتسملا الو ك لااا بر ىلع لمال لمح الغ

 . لمعتسا

 نم ةكراشملا يسا هيلع عقي لو ث لماعلا ىقس نم ضرألا ىف تبن ام : ليقو
 لمعلا لال ناك 2 كلذ نم كردأ اف .لاملا بر ىأرب لاملا ىقس اذإ هن أ ، ةعارزلا

 . الماك هف

 . هي9 ءانعال محل ام 5 . هيف 3 الو مهتعارز نه هودصح امو

 ىتسو جن رتآلاو بنعلاو نامرلا لشم « لاملا للخ ىف ةعورزللا راجشألا امأو
 . لاملل برو لماعلا نيب طرش كلذ ىف نكي و . ةلمج لاملا لماعلا

 . هيف هلمع هلن ، لماعلا ىتس نم لذ رممأ اذإ ة ليقف

 نم زاجشألا هخم ف ناكاف . لماعلا جارخإ لاملا نر دارأو رمثي م نإو
. . هيف هتصح لماعللف ڵ ةكردم رام
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 لمعف هلخدأ اذإ ١ ذه . اثيذح وأ امجدق رجشلا ناك. ءأنملا هيف هاد رشي امو

 . ةلمح هلام

 ةسورغم راجشأ كلذ للخ فو .ةعارزلاىف وأ لخنلا لمعف هلخدأ اذإ امأو

 ةصحلاب لاملا ىقس امنإ هنأل ؛لاملابر ىلع كلذ ىف ءىش ىل نيبيالف « هيأرب اهاقس دق

 . عرزلا وأ ء لخنلا نم ث ةفورعملا

 لثم لماعلل نوكي نأ : طرش امهنيب نكسي مل اذإ هنأ : لرقلا ضعب ىف جرخو

 . كلذ ىف رلبلا لهأ ةفص

 هءاغع هيطعيو ث هجارخإ لاملا برلف ، مييصت وأ ةنايخ لماعلا نم نيبت نإ و

 . ل۔ع ايف
_- = 

 ىضقني نأ ىلإ هجارخإ لاملا برل سيلف ى ةنايخ الو عييضت هنم حصي مل نإ و
 . هلمع

 غ كلذ هابشأو زاجلاو ىحاسملا لام ، لماعلا ىلع لاملا ةمدخ ةلآ نإ : ليقو

 . ةصح هلمعي لماعلا ىلإ هلام ملس لاملا بر نأل

 . لماعلا ىلع وه اهرادجو اهناينو لخنلا راجسو عرزلا زازج كلذكو

 . لاملا بر ىلع وأ ، لماعلا ىلع ناك ةنسلا هب ترجام ىلعف سودلا امأو

 ىف رقلا رسكو ، لخنلا تح نم « زقلا لقنو ،رونجلا نم بحلا لقن امأو
 كلذف نوكي نأ الإ ، كلذف ءاكرش مهنأل ؛ لاملابرو لماعلا ىلع وه ء حاطصلا

. الطاب نكت مل ام « هتنس ىلع وهف ء سانلا اهفرع دق ةنس



 _ ٦١ه

 نم هجارخإ لمملا بحاصل زاجف . اهدسفأف « ةعارز ىف الماع ذخأ نمو

 . هزانع هل بسحو لهملا

 . الماع ىناكم رضحأ : لماعلا لاقو افلتخا نإف

 . كلذ هلف . هنامألا و ة-ارمجلا ىف هماقم موةي ناك نإف

 . فالتخا هيقف لمدلا نم لماعلا أربت نإ و

 . هلمع مت نأ ىلإ جورخلا هل ىريال ‘ اهتبثيو ةكراشملا زيجي نم لوق ىلعف

 . هل ءىش الف ، رذع ريغ نم لمعلا نم أربتو جرخ نإف

 ء ةماتلاب متي ، تالوهجملا نم هاريو لمعلاب ةكراشملا زيجي ال نم لوق ىلعو
 كلذ ق هلشم ءانع لثم ك لمدلا نه ءىرب اذإ هءانع هل ىرب ُ ةضقاذملاو ضقتنيو

 . دلبلا

 رمأ هيلع درو اذإ ،مهل ةحلصملا راني نأ ، سانلا رومأب ىلتبي نمل ىغبنيو

 ىلع لخدي لاح ءىجت امبر هنأل ؛ ةرضم مهنا دحأ ىلع لمحي الو . رومألا نم

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو . ررضلا لاا بر ىلع لخدي لاح ىفو . ررضلا لماعلا

. قيفوتلا هبو



 س ١٦٦ -

 ى اثلا لوقلا

 ٩۔هلمه نم لماعلل نوكي ايف

 دلبلا لهأ ةنسك هل نوكي هنإ « تامو طرش ريغ نم لماعلا لص اذإ : ليقو

 ( ٠ لمعلا ىف

 لامعل نوكتام ىلإ رظنيالو . كلذ نم طسولا هل ناك« ةنسلا تفلتخا نإو

 اذه ريغ لامع هل ناك اذإ « دلبلا لهأ ةنس طسوأك اونوكي مل اذإ 2 لاملا بر

 ٠ لماعلا

 ۔ لماعلا اهيف لخد اذإ ، ةلوهجملا لامحألا ىف ىدنع فلتخا : ديعس وبأ لاقو

 . ةصحلاو لمعلا نم دلبلا ةفسك هيلعو لماعلل نإ : لوقف

 . ةمجرلا هلف رضحب مل ام : لوقو

 هلام ةلمج ىلع هفقوي ملو ى هلام هل لعي الماع لاملا بر لخدأ اذإ : ليقو

 ..لجرلا لام نم ءىش ىف لماعلا لمعف . ةروبخ كف هنأ ءاملا هفرعي ملو ، هدودحو

 عيمج ىلع هفقوي مل اذإ ء لمع ايف هلم هلو لماعلل كلذف . اذه الإ لمعأ ال : لاقو

 . هلام

 . دحاو هيف لوقلاف . ادبع وأ ةباد رجأتسا نم كلذكو

 )١( كلذ ماكحأو هيلع بجيو لماعلل بجي ايف : ةخنن ىف .



_ ٦٦٧ 

 لمملا بحاص ىلإ بلطو ء ةقفنلا ىلإ جاتحاو « اريقف الماع لمعتسا نمو

 ا ادحاو اروم عرزلا بحاص ناكنإن > دإ م كارد لأ هض رقي وأ ك هنيدب نأ

 دنع نم هل ىرتشب وأ ‘ 3 كارد ىلإ كلاب هل عيبب نأ همزلي هنإف . هنم بلطي

 ٠ هملع هل ن۔حضيو ك هريغ

 . ملاظ وهف ح هلم ن. جرخيل هب ةراذضما دارأو هلك كلذ نم فأ نان

 « هله ىلع لماعلا تومي نأ ل.علا بحاص مزلي سيل : شيرق نب ديعس لاقو
 . هسفنل لاقح و . ةكرشلا دلغع هيلع طرتشي نأ الب

 نه اهيف ناكام جارخإو ضرألا داخم ىف هل لومداو لماعلا فلتخا اذإ و

 لمهأ ةذس ىلإ ثكالذ ق عجريف ك ناطق بشح و . ةرذ روذج و شيشح وأ رجش

 . عضوملا كلذ

 . مهيلع وهف ء لاملا ىلع كلذ افورءه ناكنإن

 ضاضقو ضرألا ضر امأو ، مهيلع وهف ضرألا باحصأ ىلع ناك نإو

 .. ضرألا باحصأ ىلع قاوسلا بحشو دامسلاو 2 لاملا ىلع وهف ث زرقلاو لافطلا

 ليوحتو 0 عضوملا ثالذ نم دلبلا لدأ ةغس ىلإ كالذ ىف عجري هنإ : ليقو

 ۔ لايعلا ىلع عرزلا

 سرح تيبملاو رقملاو راضحلاو لالحلاو « دلبلا لهأ ةنس ىلأ عجري : ليقو

. هتصح ردقب كلذ نم 0 لماعلا ىلع صوصللاو باودلا نع عرزلا
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 ابيرق ناك هب تسيل ءهاملا ردح لماعلا ىلعو « كلذ ىف دلبلا ةفس ىلع : ليقو

 . اذيمب رأ

 زاج ىضارتلاب الإ ث ءاملا تاقوأ ةفرعم كردتسي لو منلا مايأ ىف ناك اذإ و

 : ٠ ءاملا باحصأ رضحم مل ولو ‘ لماعلل كلذ

 اذإ ، هل قاسي وأ هل ىنطيو ميلا ءام نم ضرقةي نأ هل زئاج ميلا لماعو

 . هليكو وأ ى تيلا ىعو ىأرب 2 لخنلاو ءاملل حلصأ كلذ ناك

 . ملعأ هللاف . ىدولا وأ ليكولا رمأ ريغ نم هيأرب امأو

 لجرلا ةعيض نع هلغشي نأ هل ىغبني الف ء ةعيض ىف هريغ لماع دجو نمو

 . ررض هقحلي ناك اذإ 2 هريغ الو ثيدحب

 لماعلا قتةي نوكت نأ الإ ء نامضلا نم ءىش همزاي ال نأ وجراأق هلغش نإو

 . ةيقت هنم

 بحاص ىأر ٨ ن4ه هتعارزب ىعرب نأ 7 نم لمالا رمأ اذإ : ليقو

 . نامضلا هيلع نإ ضر أل

 . ةئيبلا ىعارلا ىلمف ، هرمأب ىعر هنأ ىعارلا ىعداو لماعلا ركنأ نإو

 ةعارزلا نأ ل ٥ي:ىعارلاو ، ىعر هببسبو . لماعلا نم رمألاب ةنيب ماقأ نإف

 . ءاكرشلا ةصح نامض امهيلعف ء هثاكرشو لماعلل

. نامذلا هدحو ىعارلا ىلذف كرمألاب لمادلا رقأ الو ءةنيب ىعارلل نكي مل نإ و



١٦٩ _ 

 هيلع نأ ىعر نأ دمب هعم حص مث. رمآلا ريغل لاملا نأ ىعارلا لعي مل نإو

 . نامضلا

 .عقيف ث هريغ وأ دامس هيلعو هريغ وأ ارامح قوسي ناك اذإ ريجألاو لمالاو

 هيلع نكي مل ء ريسملا دنع ةبادلا ةكرح نم وه امإو © هلعف ريع نم ، ضرألا ىف

 . هيخأ لام ظفح ىف دهتجم و { نامض

 . هيلع نايض الن ى هدادس دعب ةلاجإلا تقحدناف ه:ام دس نإ كلذكو

 .ذصعتي ال وهو 0 لبنسلا هنم رتتسدف ك ءاركلاب سانلا عم . نم كلذكو

 . كلذل

 كلذ ناكو ، كلذ الإ هنكم 7 ‘كلذل د۔.تي الو كمهيأرب لهي ناك اذإف

 . هيلع نامض ال هنأ ىدنعف « كلذ ىف هلثم لح نم فراعتملا وه

 . هعم لمعي نأ لماعلا ىلع سأب الف 2 ةاكزلا ىدؤي ال لجر ناك نإو

 .ناكو ء ىماتي فلخو تا.و اهتبنف ء لجرل لخت لع ىف لخد لجر ىق ليقو

 :هجولا فيك ث ةرملا تدصح نأ ىلإ لمعلاب اذه ماقف ، اهنالمعي هريغ لماعو وه

 ؟ ىماتيلل بح ايه

 .ىلع جراخ كلذب مثاقلاو { ىماتيال مهسلا نأ كلذ ىف بحي هجولا نأ ىف

 ىف ةكراشملا ىنعم ىلع هتصح كلاملا ةثرول نوكيو ، مكلا ىف عوطتلا ىنعم

. لمعلا



__ ١٧٠٠ 

 ىنم لهجو « كلاهلا لام نمهءانع ذخأيل هب موقي هنأ ةين ىلع هب ماق نإو
 لام ن كلذ ىلع ردق نإ . هللا نيبو هنيب ايف ء كلذ هعسي له . ةثرولا ىلع ةجحلا

 . هب ماق ايف هلوخد نود كلذ مكاحلا ىلإ عفري

 كلذ عفر اذإ { مكحلا ىف ةجحلا غولب نم كلذ ىلع ردقي مل ناكاذإ امأ : لاق

 . هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعسي نأ توجر.

 ملام ىف هاوعدب ماتيألا ىلع هل هبجوأ نأ ىنبجعي الف مكحلا ىفامأو

 لاملاو ةجح هل مقت مل اذإ ، عوطتم هرمأ رهاظ هنأل ؛ ةجح الإ كلذ ىلإ برقي الو

 . ةثرولل لصاح

 نإف . نيهسملا ىلإ وأ رك احلا ىلإ ثالذ عفري نأ هيلعف ، امي ثراولا ناكنإو

 . دعسي ايف لوقلا ىضم دقف ، ةجحلا ىلإ غلبي

 تق لثم ث ةعارز وأ لخت لمع ىف الجر لخدي لجر ىف فصنملا باتك ىفو

 هنأ لماعلا ىلع لاملا بحاص طرتشيف . ةكردم ريغ ةرمن هيفو . هريغ وأ لقب وأ

 . ءىش اهيف هل سيلو . هل اهيقسيو ةرمتلا هذه هل لء.يو ع رامتلا نم لبقتسي امف هلخدي

 . ةرملا هذه ريغ راملا نم لبقتسي ايف هتصح هل امنإو

 ضعب نع ىوري ايف امأو . امهيلع تباث طرشلا اذه نإف مكحلا ىف امأ : لاق

 . هبلط نإ . كلذ نم هؤانع بهذي نأ بحي مل هنأ

 .اهيف ةطرش هلف ، هيلع اهطرش ةكردم ةرملا تناك اذإ : لوقو

 مكح الب اهيف هئانع ردقب هل نوكي نأ بحنف ث ةكردم ريغ ةرمن تناك نإو

. كلذ ىق هلع۔



_ ١٧٧ - 

 لخنلا لمح و ةنس اهاقس «سدسلاب هل اهامعي الخ الجر لجر ىطعأ نإو

 . هانع هلغ

 لخنلا نم هءانع ذخأ ءاش نإ : لوق . اهنم قابلا لمحب ملو اهضعب لمح نإو

 . اهلك
 نم هطرش ذخأيو ، لمحت مل تلا لخنلا نم هءانع ذخأي نأ هل سيل : لوقو

 نأ الإ ، اذسه ءاش نإو ي اذه نم ذخأ ءاش نإ رايخلا هل امنإو . ةلماحلا لخنلا

 . عيجلا نم هئانع ردقب لح ىذلا نوكي

 ىأر الب بابقألا علقيو لخنلا تبن لماع ىف © ا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 لخنلا تناك «اهلثم ىلععديام لثم اهيلع كرت اذإ كلذ هل زوجيف ، لخنلا بحاص

 2 لخنلا باحصأل قابلاو ء هله الإ بابفألا نم علقي امم هل سيلو . غلاب وأ متيل

 . لماهلا ىلعو لخقلا باحصأ ىلع ةرضملا نأل

 ؛ لماعلا كلذ بلط اذإ ،كلذ نع لماعلا ىهني نأ لخنلا بحاصل زوج الو

 . لماعلا ىلع نوكت ةرضملا نألا

 ةنس ىلع نوكسي ملقلاو لخلا بر كلذ بلط اذإ لماعلل زوجب ال كلذكو

 . ةيلمف لخنلا بر ىلع ناكنإ و . هيلعف لماعلا ىلع ناك نإ ى دلبلا لهأ

 مهس وأ مير اهترمت ىف هلو ث اهحتليو ك هلخت هل تبني لجرل لجر لاق نإو
 لماعلاو . هئافع ردق ذيلع هلو . ةاقاسملا لثم اذهسيل و .تبثي ال اذهف ى ديمع ناقةتي

 هيلعف ، ىقسلا ىف ديزت تمادامو . ىقسلانع ةرملا ىنغتست نأ ىلإ لخنلا ىمس هيلع

. تقولا كلذ ىلإ اهيقس



. ١٧٢ 

 . همدات ىلإ : ضيب لق : حاضيإلا باتكو

 . اهناولأب لخنلا فرت نأ ىلإ : ضعب لاقو

 . راجسلا ىلإ : ليقو

 . كلذ ريغ ليقو

 . اهدادجو اهريجستو اهحالصب مايقلا هيلعف ةرملا امأو

 . لخنلا ضرألا ىو « اهعرزيو هلاهلمعي ى اضرأ لجر ىلإ لجر عفد نإو

 مكحلا ىف لمادل سيلف ع ضرألا ىف هتعارز نم تبرشو .لوق لخنلا ىف رج ملو

 . ضرألا ىقس نم برشت امإ لخنلا تناكاذإ

 مهل ىتسو ارب وأ آزوم مهل عرز دقو . توميف موقل لمعي لجر ىف ليقو

 نم راحشأ وأ ‘ لخنلا هب قسن ىذلا لاملا اذه نه برشل مرك لخنلا ىفو . الزن

 .ليبس ىلع اثيش مركلاو رجشلا نم مهيطعي لخنلا بحاص ناكو. جم ران وأ 2 نامر

 . نولمعي ام

 كرشأ امف لمعلا امإف .لخنلا نم مهس لخنلا ىفو ءلختلاىلع لمملا ناك اذإف

 . ةص> هيف هل سيلو . هيقس ةيلع سيل كلذ رثاسو لماعلا هيف

 .قتسيال نمم وهو . هيقسب لاملا بر هرمأ نإ و . ةيلإ كلذف اعوطتم هاقس نإف

 :هلثم لمعي ال ام { هرمأب ال_ع ك لاملا برل 4.9 ل۔ع وأ هاتس ٤ رجألاب الإ هلثم

 لامعلا نه ٢7 ةرجأ وأ ‘ هلشم لع لان بر ىلع كلذ هلف ك م وأ رجألاب الإ

. عونلا كلذ ىف لمعلا كلذ ىف



_ ٩٧٣ 

 مهب اعرز وأ الخ هل لمعي الماع ذخأ لجر ىف 0 هللا همحر ديعس فأ نعو

 © لخنلا ىقسف داع مش .اهنم هلمع ذخأو « عرزلا دصح وألخنلا مرص املف . فورعم

 . امهب ةطاقم رينب ةيناثلا ةنسلا ىف لعو

 نأ هلف ء ةفورعم ةفس الو ةفورعم ةرمث هل ةدحب ملو « هلام ىف هلمعتسا ناك نإف

 ٠ لاملا بر هجرخ مل ام ، ىرخأ ةرمن ىف ةرمتلا ءاضقنا دعب لمعلا ق ذخأي

 . لاملا بر رمأب الإ دحلا دعب لخدي نأ هل سيلف « ادح هل دح ناك نإ و

 . لالا بر ر.أ ريغب لعو “© ةدودحملا ةرملا وأ ةدودحملا ةنسلا دعب لخد نإو

 .لع الو هل ءاغع ال : لية دقه

 لخدف . ةدودحم ةنس الو ث ةفورعم ةرمع ريسذل لاملا لمع ىف لخد ناك نإو

 مدقتي ملو حص لاسملا بر هجرخي ملو ء ىرخأ ةرمت ىف ةرملا ءاضقنا دعب لمعلا ف

 ةكراشملا نم مدقت مدقتام !27 لخقلا تبن وأ ء ةعارزلا رضح ىح هيلع

 . رك أ وأ ‘ لقأ 5 ك سدس وأ ، عبر نح

 . هؤانع هل ناك كلذ لبق هجرخأ نإو

 . مهنالماعم ىف دلبلا لهأ ةنس هلف ، فورعم طرش ريغ ىلع لخد ناك نإو

 هذخأي ىقتا ءزجلاب له اهيف هل سيل ،الامعأ لماملا ىلع لاملا بر طرتشا نإو

 . طرشلاب لماعلا ىلع كلذ تباثف ٠ هلام نح

 ,فوروم اهنم عضوم ةرمغ نم هزجح ،اعضوم هل لمعي نأ هيلع طرش نإ كلذكو

. كلذ تبح



 س ٠١٧٤

 <لخنلا هل لمعي نأ : لاملا بر هيلع طرتشا اذإ لماعلا ىف٬ىراولا ىأ نعو

 < لطاب طرش كلذف . لمع هيف هل سيلو « اعرز هل لمعي وأ لسح اهبن هل سيلو

 . دلبلا لهأ ليبس ىلع هلمع هلو . لماملا ههتي مل اذإ

 ۔لماعلاىلع هطرش لاملا برل نإ ، لدع ىدهاشب طرشلا هيلع حص اذإ :ليقو

 هتق ةزج لثم ى ةكردم ريغ ةرمب مامم لماعلا ىلعلاملا بر طرش اذإ كلذكو

 :هل اممإو . ءىش هيف هل سيل نأ ىلع ع كردت مل بوبحلا نم عرز وأ ، لخ ةرم وأ

 . ةرملا هذه ريغ راملا نم لبقتسي امف ءةصح

 .هلمع لطبي ال نأ بحنن . ناسحتسالا ى امأو . تباث وهف مكلا ىف امأن

 . هانع يحذي الو

 . هطرش هلف هل اهلصح نأ هيلع اهطرشث { ةكردم ةرك تن اكاذإ امأو

 ''.لطاب اذه ىف طرشلا نإ :لاق هنأ هللا هحر ىرارحلا ىأ خيشلا نع دجويو

 . هزانع لماعللو

 < له اهيف هل سياو . لخنلا هل لمعي نأ : لاملا بحاص هيلع طرش ناكولو

 . لماعلا همتي مل اذإ . لطاب طرش كلذف . ل هيف هل سيلو ٠ هل عرزي وأ

 .ىفو . هنيعب اثىش هيلع طرتشي لو & هل ناتسب ىف الماع لمعتسا نم : ليقو

 . لزنملا ىف ةيشاح ىهو . ةمرك لصأ ناتسبلا

 لخدي امم ء لمعلا هيلع مقوام عيمج ى هلف 2 ناتسبلا ىف ناتسبلابر هلمعتسا نإف

 راجشألا ىف لماعلل سيل نأ ، فراعتلا ىف دلبلا ةمس هجرخم نأ الإ { لمعلا هيف

. نوكب كلذكن . ءىش



 س ٧٢٥ ١ . _

 لمملاب مايقلا ىف ةرمذملا هكيرش فاخو ص ةجحلا هلافت ثيح لماعلا باغ نإ و

 هيلع اوموقي ىتح كاح نكي مل نإ « نيدملا ةعامج ىلإ وأ ، مكاحلا ىلإ هيلع جتحا

 . لمعلا نم همزلي امب كلذ ىف

 هيلعرجتناو ،هلمعب مايتلا نع هتبيغ ىلع نيدهاش دهشأ ،ةعاجلاو مكاحلامدع نإغ
 كلذ حص اذإ لماعلا لام ىف كلذ ناكو . دلبلا لهأ ةرجأ نم ع رعسلا لدعب اريجأ

 . لمعلا لايك ىلع لاملا ىلع هلمعتسا امإ .هنأل ؛ قح كلذ ىف هل سيل و . هدنع

 .قح الو ، ىضم ايف هترجأ هلف ، لمعلا نم هب مايقلا همزلي ام كرت اذإ : ليقو

 . ةعارزلا ىف هل

 . هيلع لموع امب فوي مل هنأل ؛ ةرجأ الو هل لمع ال : ليقو

 « ىقسلا نع ىزاوج اهضعب ناكو . هلخم ىق الماع لاملا بر ل_خدأ نإ و

 ۔املزعلاملابر دارأ اذإ ثركذتىتح ةكراشملل اهينتبثت الف لاملابر هل اهدح لو

 نبتلاو ةرذلا ىصعو نطقلا بطح و ل۔خنلا ؟ىسع ف هتصح لماعلل : ليقو

 .سيل هن أ { دل,لا ىف ةفورعم ةنس نوكت وأ لاملا بر هيلع طرتشي نأ الإ { ربلا نم

 . دابلا ةنس هب ترج ام ىلعف . هيف هل قح ال وأ 2 كلذ نم ءىش لماعلل

 كل قحالو . هتعزن كنم ىلام عزن تدرأ ىتم ىلأ هلماع ىلع طرش نمو

 .. لهلا لبق زوجو . لمعلا نم اثيش لماعلا لمع اذإ « زوجي ال طرش كلذف . ةيف

. قيفوتلا و . ملعأ هلاو



 ۔- -= ١٧٦

 ثااثلا لوقلا

 كالذ نم زوح امو هضرقو هتيراعو لاعلا عيب ف

 ء ءاملا ضرقي نأ هل لعجو «هلام ىف همدقو ى افيرع لاملا بر لمج اذإ : ليقو

 نمتلاب رقيو ع لاملا حالص هيف ناكام لك لمعيوءدامسلا ىرتشيو . ىتاسيو ضرتقيو

 ، فيرلا لوق كلذ ىف لوقلاو ۔ لاملا بر ىلع هلك لذ زاجف . لاملا بر ىلع

 .هيلع زئاج هلوقف ازيجع مادامو . هل لعج ايف لاملا بر مجري نأ الإ ، هل لمج ايف

 > اذكو اذك هيلع وأ ء ءام هل) ضرقفتسا هن أ هملع ىعداو ،هنم هلام ذخأ نإف

 . هرض وأ هل ناك دامس نم نم:

 . هرمأ امك هلام نم ىنعي ن أ هلف كلاذو هرم أ اذإف

 نم ذخأي نأ هللا نيبو هنيب ايف هل عساوف ، ءىش هيلع تب دقو هجرخأ نإف

 . هيلع ىرتشا وأ هل ضرتقا ام هنع ىضقيو ى هيلع ةجحلا دعب هلام

 ك هل ضرتقي نأ هرمأ هز ل . كلذ هل تبثي ال ء هسفن ءام نهم هل تس نإ امأو

 تح هلام نم ذخأي ف ك هض رةد نأ هل لعج نوكي نأ الإ ئ هض ري نأ هرمأي لو

 ۔ كلذ هل عساوو > هللا نيب و هندب ايف هلام نم ذخأي نأ هلو . هل لمج ايف عجر

 ،نالف كو نم اذه : اولاقو . هوطعأ تابنلا نم اثيش لابلا نم بلط نمو

. ةم ىطعملا نركي نأ الإ ‘ مهدنع نم ذخألا زوحم الخ



 _ - ١٧٧

 ، ةرغلا داصح دنع ؛ راديبلا نم ريسيلا ءىئلا ذخأ لئاسلاو ريقغال زرح و ....

 . اذه هابشأو ضتلا .نم طبضلاو ڵ بطرلا فك لنم

 . كيرش هنأل ةقثلا دي نم كلذ زوجب : لوقو

 . ميلا لاه نم ولو ٍ زاج كلذ نإ : لوقو : ه

 '. قلا دعب الإ هلك اذه نم ءىش زوجي ال : لوقو

 ٠ كالذپ لاملا ابر هل نذأ اذإ ك هم ٨ ضارتقا زاج ٤ ة لماعلا ناكنإ و

 هل طرتشي نأ ، اقيرع هعرز ىفو ًارديب هلخ ىف لعجي نأ دارأ نمل اوزاجأو٠ . :.

 . ةمقن رج:ضرق هنأ ال ء ةرجأ ىلع ضرق اذه نأل ؛ مهارد وأ بخ ضقن

 لصف {

 عاب مث لماعلا لمعف . ضرأو ىلخت .وهو « هلام ىف الماع لخدي ىذلا امأو

 . دحأل المع لاملا ىف نأ ىنلء. ل عئابلا نإ : يرتشملا لاقف . هلام لاملا بر.

 هزع هلف ‘ ىرقلا را رةإب وأ . لدع ىدعهاشب لمالل لمعلا كلذ حص اذ 5 : .

 . لاز ام ثيح لاملا كلذ ى

 . هلم فاتأ ىذلا وه هنأل ؟ مئابلا ىلع هلمء: كلذ حصي مل نإو . . .

 نإ 7 . هللا ءاد ام اهيف لعي الماع اهاطعأ ةعطق هل لجر ق رثألا ق لح .ويو

 . اهب» هلع ل هاعال نإ : اولاق دقف . اهعاب ةءاطذلا بر :

) ١١ نيبااطلا جهن._ / ١٢ (



 س ١٧٨

 ىطعي نأ هل نوحيبم مهنأ هيلإ نثمطم بلقلاو « موقل لمعي لماع ىف.ليقو

 ك ىلغ 2 هذنع نم ضرتقيو ، هدنع نه ىنطي نأ زوج هنأ لواحو ى مملام نم

 . ءاضتلا ال ةنانثمطالا

 هل لمعي ىذلا لام نم كل اهبلط هز 1 : كل لاقو ةمرصب ؤ ءاج نإ كل ذكو

 . هرمأ نم ءىش ىف بنري ملو.. كلاذ ىلإ بلقلا نأمطا اذإ اهلوبق زاج

 . ىلوأ: تاهبشلا كرتن ، كلذ نم ءىش ىف كش نإ و

 ضرتقاق ، الام لجرل لهمي لجر ى ‘ هللا هحر:ىلع نب ىموم باوج ىفو"

 ضرتقت نأ كرمآ مل :لاقو . هيلع هرك ءاملا ىضقي نأ.دارأ اهلف'. هيأر ريغب ءام هيلع

 . رثك وأ لق ىنامب ىل قست نأ كترمأ امنإ . ءاملا ىلع

 هب حلصأ ءاملا كلذ نأ معي نأ الإ ث اثيش لاملا بحاص ىلع ىرأ ام : لاق

 . لماعلا نود كلذ هفزليف « لجرلا'لام

 « كلذ هبشأ امو ىحاسماو زاجلاو رزانللا لثم ث اثيش لابلا دنع دجو نمو

 ىلوأ دنحأ لك نألا ؛ مسريل هنأ ملي ملام ء مهنم كلذ ريمتسي نأ هلازال
 ٠ هذ ق ام

 ة>ابإب هنم 7 الإ «مهيديأ نه اهم هل عافتن الا زوح ال { مهريغل هن أ ملع نإو

 . قيفوتلا'هبو:. ملعأ هللاو . هريل اهزيعي:نأ هدن ى ىه نم اهبر نم مهل

ه ى «
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 عبارلا لوقلا

 فورعم ءىشب ضرألاو رجشلاو لخنلا عفد ىف

 صرلا ىفو

 هنوزيجي ةيلهاجلا ناك ام ميبو ، نينسلا عيب نوع للم ىبنلا ىهن : ليقو

 . كلذ نم

 ليكو 2 مولمم لجأ ىلإ « مولعم سنج نم ي فورعم ءىش ىف لسلا زاج امنإ و

 . دقعلا م دقنلا روضحو « مولعم

 ىه سيلو « زماجخ اهترمث نم فورعم ءزجب ، هل اهلمعي الخ الجر ىطعأ نمو

 . كلذ لام اذه سيلف ، ءزجب هءامو هضرأ الجر لجر ىطعأ اذإ ضرألا لام

 فقوي ال لوهجم هنأل ؛ زوجي ال اذه : مهضعب لاقف . هيف سانلا عزانت ىذلا اذهو

 . لماعلل متي ام رادقم ىلع

 . اهيلع اسايق لخفلا لثم زياج هنإ : نورخآ لاقو

 هنإف فمنلا وأ ثاللا ىلع نوتيزلاو نيتلا له نم نأ : رثألا ىف دجويو

 2 ءىش ريغ لاذلا جرخ { ةداغ اهتباصأ اذإ ةرغلا نأل ؛ىمسم رجأ ىلع الإ حلصيال

 . داسفلا اهيلع نمأو ، تباط دق ةرمث نوكت نأ الإ

 . سأب الف ڵ فصنلا وأ ثلنلا ىلع لماع اهيف لمع نإف

 اذكب ةنس لك 2 ل خو ضرأ هيف « اناتسب لجر نم نمضت نم : ليقو

اذهو . زوجيال اذه نإف .رميو عرزيو لخنلاو ضرألا ةرمث وه هلو { امهرد اذكو
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 دسماقو ‘ زوح الو تبش ال رمأ وهو مهدنع روحت الو . ةلابةلا انباحصأ لخع مسإ

 دسقف . مولعم هريغ ن.ذضتملا هيلإ ريصي ىذلا ضوملا نأل ههجو . ىتش هرجو نم

 . ةمودعم لختو ضر أ ةرك هل عاب هن أ هجوو . ةهجلا هذه نم

 7 يم "سيل ام عبو نينسلا ١ 2 نع ةت ينلا ىه لو

 ٠ ةهواعملا عيب اذهو ةمواعمللا عيب ن“ ىهنو

 - )٤( 0 . ي.١ ٠ . ه . . .١. .۔(٣) ٠3,.
 ةرذلا عيب اذهو ررغلا ع نعو ك ةرضاحلاو ةرضملا عيب نع ىهو ٠

 . كللذ نم 4مهل ١ ره همح٫ ام ملسي الو . ررذلاو

 ةرمع الف لخنلا هذهو ..:وهزن نأ ل+3 لخنلا نم (ث). رملا عب .نع ىو .

 ا .نيلسملا دنع مرحم وهو 2 اذه زرحن ال» . اهيف

 عب س رع ن ءزج هل اهيعس ة فدنأوأ ء:مبز وأ ڵ سدنس اه ... ء هل اهنقسن لخنلا هاطعأ نإ

 ربيخ وله هللا لور “}»لمن ىتلا ةاقاسملا ىهو . نيسملا دنع تباث كلذف

 .. :رملا:ىنعأ . اهنم ءزجب لخنلا ىتس ىلع مهلماعف

 ٤ هيل ١ هلس كرلا ن ه ةلد . اذكو اذب اهداصحلبق لتشلا 7 .املا لبت نإ و

5 

 )١( رباج نع هجام نباو ىانااو دواد وبآو ملسمو دحأ هاور .

 )٢( مازح نب ميكح نع ةسمخلاو اغالب عيبرلا هحرخأ .

 (٣) بيطي تح > رلا عيب نع ىهن : رباج نع ىقهيرلاو دح أ هانعم جرخأ ":

 »٤( ةريره فأ نغ ةعبرألاو ملس هحرخأ . ِ

 )٥( رمع نبا نع ىذمزلاو دواد وبأو ملم هاور . 7
 )٦( رمم نبا نع ةعامجلا هحرخأ .

 



 نع ةلو هللا لوسر ىهنل زول اضيأ اذهف . اهيف فرصتي ةرملا وه ذخأيو

 .:رملا نم هليكمب لخنلا ةرمث عيب وهوا. ©)ةيازلل

 : ءاهقفلا ضمب لاقن ءاضيبلا ضرألا ةرجأ ىف فالتخالا ديمس وبأ ىورو

 . ضورعلاو دقنلاب كلذ زوج

 . ةكراشمب الإ زوجم ال : ضعب لاقو
! 

 . ضورعلاب زوجب الو . دوقنلاب زوح : ضعب لاقو

 ةفس لك ةعطاقم ضرأو ث لخت هيف الام لجر نم لجر ذخأ نإف : هل ليق

 . فالتخالا ىف ءا وس نوكي ، فورعم دقفلا نم ءىشب

 . ىهنلا ىف دشأ اهنأل ؛ لخنلا ىنعمل ءاوس نوكم ال : لاق

 صخام رادقم للامبيو 2 ةعطاقملا ن. اهتميق رادقمب ضرألا تبثت له : هل ليق

 ؟ ةرجألا نم لخنلا

 . فالتخالا كلذ ىف مدقت دق : لاف

 هبشي وهف ص اهيف دسافلا لوخدب ضقتنت تاقفصلا نإ : لوةي نم لوق ىلوف

 . 7 دمسانلا

 نع عيرلا دنسم ىنو . رمع نبا نع هجام نباو ىقهيبلاو سنأ نع ىراخياا هجرخأ )١)

 ةنبازملاف . ةلقاحلاو ةنبازملا نع ملسؤ هيلع ةنا ىلص "ةنا لوسر ىهن : ظفلب ىردخلا ديعس يبأ

 . ها . ىهتنا . ضرألا ءارك ةلقاحلاو . لخنلا سوءر ىلع رمتلاب رمتلا عي



 س _ ١٨٢

 تبثي وهف ، هيف داسف ال ام تبثيو ، كلذ نم دسافلا دسني نم لوق ىلعو
 ؛ كاردلا لبق اهميب زرجم ال ذإ ؛لخنلا ةرثث لطبيو ء ةرجألا نم ةميقلاب ضرألا

 . لودملا ران ىق هيلع فقويو 0 ةميقلاب ىرحتي ناكاذإ اذهو .ررغلا نم كلذ نأل

 . ميجلا دسف هيلع لدتسي مل نإو

 فمدانملا ىلع ةكردم ىهو ث اهداصح لبق هتعارز ىف فصان لجر ىف ليقو

 . رثك أ وأ { لفقأ وأ ، فصن وأ { 7 هل ناك قب ام لخادللو . ةرفنأ ةرشع

 ىقب ام ىلع اقفتي نأ الإ « هلثم رجأ رخآلو . ةلطاب ةرجألاو لوألا ىلع ةاكرااق

 ! . امهيلإ كلذف ةيانعب ةعارزلا نم

 ىعسم بح ةرمثلا عيب هنأل ؛ لطاب اضيأ كلذف ء ةكردم ريغ ةرمثلا تناك نإ و

 .هلام رجأ لاح لك ىلع رخ اللو . زوجحم ال هلككالذف . ةلومحم ةرجأو اهكآرد لبق

 . كلذ ىف فلتخا دقف . ةكردم ةرمل هل ةرجأ ث ةيرجأ ةرشع هل لعج نإ و

 .ةعارزلا كلتىف هانع ىذلا هئانع لجأل ٬ةرشعلابهل نمض اذإ زثاج كلذ : لوق

 ىلع ةاكرااو . لو" الل لمعلا نوكيو . هلثم رجأ هل نوكيو . زوجي ال : لوقو
 دق ةرمتلاو . هوجولا نم هجوب ةفصانملا تتبث اذإ ى لاح لك ىلع لمعلا هل ىذلا

 . هيلإ كلذف . ةعارزلا نع رخآلا كلذ ىدؤي نأ الإ ،لوألاىلع ةاكلاف . تكردأ

 .عرازلاىلعةاكلاف كايرج اذكو اذكباضرأ ,لجرنم ىرتكا اذإ كلذكو

 . ةمات هترجأ ضرألا بحاصلو

 . رثك أ وأ ، لقأ وأ { عبر وأ ڵ سدس « ةعارزلا نم ءزج اضرأ عرذ نإو

 . قيفوتلا هبو ۔ ملع أ هللاو . عيملا ىلع ةاكرلاق

» ©
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 سمالا لوقلا

 هريغو نطقلاو لاتملاو زوملاو تقلا لع ىف

 ىذلا لمالا ق ك هللا همحرا[}إڵ ىنايسبلل نسملا ؟ أ نب ىلع ن دمحم نع ليقو

 فلتخم . هسه وه جرخأ وأ > لاملا بحاص هجرخأو . راجشألاو عرزلا لهي

 لمع نيذلا كلذ ىف هءانع لماعال لعجو « ثالذ ىف ةلماعملا زح مل نم ءاهقفلا نهف

 .هريغ ال

 . كلذ ىف ةلاهجلاب لاق نم مهنمو

 .مت كلذ ىلع اومماةت نإ و . هؤاغع لماعللف ء لاملا بحاص وأ لماعلا عجر اذإو

 ك ةمحر اهدحأل نكي ‘ فورعم ءرحم هلم.. انورعم ناك اذإ : نورخآ لاقو

 . ةذما ىضقتت ىح

 جرخم الو ةصحلا هل تتبث رضح اذإف . رضحب ملام هؤانع هل : نورخآ لاقو

 . لمملا مامم ىلإ

 . ةغفس لماملا هلك أي يتح لصبلاو لتبلا وأ لظملاو تقلا ىف : نورخآ لاقو

 ٠ هجارخإ لال برل م"

 . وننلاو راكبألا لك أي ىتح زوللا ىفو

. هئافع ردق لماملا هغم ذخأي يتح نامرلاو جرتألاو
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 ۔ةئافع ردق لك أيىتح هكرتي وأ «هؤاغع لماعلل هلكاذه ى امإ :نورخآ لاقو

 . ريثك اذه ق فالتخالاو

 مت . تانبلاو تاهمألا وأ نيتنس وأ ةنس هلك أ اذإ زوملا ىف لماعلا ىف ليقو

 خبطلل حلصي الو { جعضني هنأ الإ ءىش هنم حرط دةو . لاملا بحاص هجرخ أ

 هلالل بحاص ه حرخأ ش تانرلاو تاهمألا لك أ اذإ ؤ نيكسملا راثآ ىف درجم ااف

 .هل ال۔اف ناك اذإ كلذو . ءىش هل نكي مل

 حرطيل رصق دق ىذلاو . “>حراطلا لماعلل نولعجي مهنأ ةنسلا هيلع ام امأو

 . ريثك اذه ق فالتخالاو

 ليبس ىلع لماعلا هلسف اذإ . جرتألاو نامرلاو مركلا ىق لوقلا كلذكو

 ( . لمدلا

 هلو . كلذ ناك هجارخإ لاملا بر دارأو « هثافع ردقب لماعلا هنم لنقسا اذإ

 5 . 1ةميق ىطعي اعرطقتم رجشلا نم 4٨4:ه>ح

 4 رايلا لال برل ناك هثانع ردنب هنم باصأ دق لماعلا نكمي نإو

 ز .اش نإ و اع و_طقم رجشلا نه هتصح ةميقو هانع هاطعأ و هجرخأ ءاد نإ

 . هثاذع ردنب هنم بيصي ىتح هدي ى

 .. لوألا ةرملا ريغ ةنس لك و ىت> هنم جرحم الف تنلا لماع امأو

 )١( :هترع۔جرخت ملو هقاروأ رصق ىذلا : رصقملاو : هترمث تجرخ ىذلا : حراطلا .
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 ۔ امئاق بشخلا نم هبيصن هلو ،روقلا لك أي ىتح جرخم الف نطقلا لماع امأو

 « لاملا برو وه هملق ىلع اوقفتي نأ الإ « لاملا بر ضرأ نم هبلقي نرأ.هيلعو

 . اعوطةم بشخلا نم هتصح هل نوكتف

 . هتصح علقي نأ لماعلا ىلعف . هضرأ ىف هتصح كرتي نأ لاملا بر بغر نإو

 «هضرأ ىف نانقلا بشخ ىقسي نأ دارأ اذإ ع لاملا برا نوكي نأ بحأ انأو :-

 . هيلع ررضلا فوخ بشخلا نم هتصح ةميق لمالا ىطعي نأ

 . ضقلاو روقلا ناطقلا نم لماعلل : لرقو

 اهترمن سنن ةرجشلا تسيب اذإ ء نطقلا كارد دح : لوقو

 . ةنس ىلوألا ةرجلا دعب هترمث هل : ليق ملعلا لماعو

 .نم ىلوألا ةرجلا د_ب ةنسلا تلاح نإف . هثافع ردقب هنم لغتسا اذإ : لرةو

 . كاردلا لبق ةزج هيف تراص دقو . ملانعلاو تنلا

 .ىتح ةلم هل ناك ث لاملا بر ىأرم ةنسلا دعب ةرغلا هذه ىف لخد ناك نإف

 . ةرجلا ىضقنت

 .ىنبجتأ ء كلذ ملعي وهو ، لاملا بر ههني ملو ، لاملا بر ىأر ريغب هاقس نإ و

 . هضرأ ىف ران ام لاملا برلو ، هؤانع هل نوكي نأ

 . دلبلا لهأ ةنس ىلإ هيف عجريف 2 ملانعلاو تقلا روذج امأو

 : لاق.ءاش نإ ، ضرألا برل رايخلاو كلذك كلذف « ةصح لماعال ناك نإف

٠ كلذ ةميق هاطعأ ءاش نإ و . هتصح علةي لماعلل
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 . ضرألا برل وهف راذنلا امأو

 لثم وه : لوقو . ءانعلا هل ة لوقف لاملا بر هجرخأ اذإ ركسلل لمالا امأو
 .زوملا

 هذخأيو ي هيلع بجو دق ىذلا هلمعب مايقلا نع هزجعب رذمي الف لماعلا امأو

 . ملعأ هللاو . ةرملا ىضقنت نأ ىلإ لاملا بر هيلع عفر اذإ ث كلذب ك الا

هبو التو٬يق ٠
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 سداسلا لوقلا

 لمملاو ةعارزلا ىف ةكرشلا ىف

 ةليقث ىسنن : لاق . ةرملا فصن هل نأ ىلع هضرأ لجرل رذبي نميف شاه لاق

 . 6 رذايملا هذه نمح

 .ةلوهجم اهلك ةعارزلا طورش نأل ؛الوهجم ناك نإ و . زئاج كلذ نإ : لوقو

 . رذبلا نم هيلع ام امهنم دحاو لك رضحأف ةعارز ىف نالجر كرتشا اذإو

 ءاهذحأ بح تبنن . هاطلخي نأ ريغ نم ، ضرملا نم ابناج رذب امهنم دحاو لكو

 . امهنيبف تباي امو . امهنيب وهف تبن اش . ةتباث ةكرشل اف . رخآلا بج تبني ملو.

 ةنس ىف « فورصم مسب ةفورعم ضرأ ىلع نيكراشةملا ىف ء ديعس وبأ لاقو

 رذبلاو . فصنلا رذبلا نم هيلع امهنمدحاو لك نأ ىلع .ةفورعم ةرم ىلع ، ةفورعم

 ، كلذ ىلع لمملا عقو اذإ ك اذم ىلع ةكراشملا تتبث اذكه ناك نإف . فورعم

 . ىدع اهدحأل ضقت ال لوقلا رثك أ ىف . ةعارزلا ترضح ىتح ، هاضقانتي ملو

 . فالتخالا نم ىرعتقي الو.

 ىهو ع رجزت ضرأ ىف اكرتشا نيلجر ىف « نامثع نب دمحأ نب نسحلا ىبأ نعو

 .ضرألا هذه رجزلا ربلا رخآلا ىلعو « رذبلا ضرألا بحاص ىلع نأ ىلعامهدحألا
 افلتخاف .راضن ةعارزاا كلت لوصأ نم ىتأ مث . اهادصحو ث ةعارز اعرز امهنإ م

. ةكراملا لصأ ىلع امهنيب هنإ : لاقف . هيف
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 اهدحأ ءال ڵةحيحص ةكرش ىوطةعارز ىف اكرادت نيلجر ىف ليق كلذكو

 هرذب و - رذبلا نم همزلي امم 7 ١ ‘ رذبلا رم همزلي امع رخآلا .ىح لو ٠ اذه ىئب و

 عرزلا كردأ نأ ىلإ رجزي عرازلا . :

 ناك امىلع عرزو ،هتجح عطقي ملو «هكبرش ىلع جتحمل اذإ رذابلا نإ : ليقف
 ةعارزلا نم مكحلا ىف هتصح كي رشللف ى ةكراال نم امهنيب .

 هكراشملا ليبس ىلت امهب وم 7 . ةعا رزلا نم هقن ؤمو هانع رذابللو .

 هل ءىش الف ، هتجح عطقو هيلع جما نإو .

 أامهحم د_>او لك ىلع نأ ىلع ي رب ىف ةرذ ةعارز ىف اكرتشا نيلجر ىف ليقو

 نأ بلطف . ربلا لمعي ماقو « ارةب اهدحأ ىرتشا نأ ىلإ نورجزي اوناكو . روث

 هلو هيملع مكح هز ا . هرب مزرت نأ اذه فاخو . راهنلا فصن ىلإ لوللا رخآ رجز

 ۔ كالذريغ وأ[أ٤ةرذوأ رب نم ،كلت امهتعارز لامىف ،هيف اه ىذلا عض وملاثلذ رجز

 ةكرشلا ىف ررضلا امهيلع لمحمالو ٠

 ريسغ كيرشلا ىلع سيلف ى فورمم رقبلا نم ءىهىلع ةكراشملا تناك نإو
 ةكراش هيلع تمقرام مامتب مايقلا . :

 موقينأ ء اكرثلا نم ذحاو لك يلف ‘ ةفورخم رةبريغ ىلع ةكراشملا تناك نإو

 م اهريغ راضحإ هيلعف 2 هتباد تفعض نإف . هيلع امب

 امهيلع ؤهف © ةعارزلا ىلع ناطلسلا هبلطي امكهنأ : ناكيرشلا طراشت نإو :

اهدحأ ىلإ وأ امهيإ ناطلسلا بلط ث امهيلع تباث كلذف .
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 ...: اهو ,ذب انم . فزت وأ رقب ىلع اهنوعرزي ضرأ ىف اكرتشا ةعامج ىف ليقو

 هيلع اوكرتشا ام ىلع ةمات ةكراشللف . مهنم لجر ءامب اهوةس ، اهوعرزو .

 . هؤانط هل ناك« هرمأ رينب هئامب اوقس اوناك نإ و

 ،ىناعملا نم ىنعمل الو ء ضرفالو ءامط ببس رينب ، هرمأب هب اوتس اوناك نإ و

 ةتباث ةك راشااو . ءانط هل نيلغ

 اودصح ىتح عجري ملو دحأ هماقم مقي 77 اكرشلا دسحأ باغ نإ ه

 هيلت اوتنا وأ ، هيلع اورجنأي .0 اودصح ىتح كلذنم اليلق الإ مهغم لهعيإاو

 ١ . هرمأ ريغي

 ةرملا نم هتصح هل تناك ةكراشملا تتبث اذإف

 ىف ، هيلع ةجحلا مايق ىلع نوردقي مصوم ىف ناكو ى رذعل هتبيغ تناك نإف

 . مكحلا ىف هيلع ةرجألا تبات مل ،اورجأتساو هيلع اوجتح لف « هلمعب مايا

 فاصنإلاو مكحلا مهمدعو ،هيلع ةيبلا ىلع نوردتي ال عن وم ىف ناك نإ و

 ىأرب هيلع اورجأتسا اونوكي نأ الإ ص كلذ ىف لدعلاب ةرجألا هيلع تتبث ڵ هنم

 « هيلع كلذ تبث ةجحلا دعب وأ « ةجحلا مدع دنع «نيدسملا نم ةعامج وأ ے احلا

 ءامهلاوز هب تبثي مكح اهليزي نأ الإء اهلاحب ةصحلا هلو . ةعاجلا وأ مكاحلا مكحنم

 . هوجولا نم هجو وأ

 . ةرملا نم .زجم لماعلا كيرشلا ىف لوقلا كلذكو

 نأ : هبحاص ىلع اهدحأ طرتشا ث عرز ىف نيكب رش ىف شيرق نب ديعس لاقو
. لطاب طرش كلذ نإ . فلعلا ىف هل ءىش ال
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 طرش كلذ نإ ع فلعلا ىف هل ءىش ال نأ ىلع مهارد هل عفد نإ كلذكو

 لطاب .

 هتصح هكرشل سق اهذصح اذإف . اهلكض رألا عرزب نأ بئاغلا كيرشلو

 "ىلإ بحأ لوألا لونلاو . هل اصلاخ هعرز هل نوكيو ، ضرألا نم .

 .تبثيال اذه نإ ، هيف عرزو هذخأف ء هجارخ لاملا اذه ذخ : هريفل لاق نمو

 لوألل لاملاو .

 هدبع وأ هدلو ءاكرشلا دحأ رمأف ء دجي اف ًاراديب ءاكرشلا دحأ بلط اذإو

 ةصحلاب هعرزب نأ ىص وأ غلاب وهو .

 مهيل-تيامث كلذ نإ : ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نع ليقن .

% «
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 عباسلا لوقلا

 كلذ مكحو ةكرتشملا ضرألا ةعارز ىف

 رخآ الجر هتصح دعتي نأ دارأ 4 لجأر-ضرأ ىف ةكرش هل لجر ىف ليقو

 . كلذب رمؤي ال ابئاغ هكيرش ناكو أ ، هكيرش ريغ

 همساقي نأ ى هكبرش ىلع مكاحلا هب هل مكحب ىذلاف . هكيرش ةجح مدع نإ و

 .دحاو لك ىلعو . ةرملا امل نوكيو ، ضرألا عرزي وأ { مسقني ناكنإ ‘ لصألا

 ٠ هز ؤملا نم 42صمح ايهنم

 عيبلا سيلو . مك الا هب هل مكح ام« هسفنل هب مكحم ام رثكأف مدع اذإف

 . ةرملا ذخأ ديري امنإ اذهو . لصألا ةلازإ ميبلا نأل ! ةدا.ةلاك

 :هنم لخدي ال هنأ. ع ةنانئمطلالا ىف ان.ومأم هبيصن هدعقي ىذلا ناك اذإ امأو"

 ء ةرمتلا ىف كلذي هل موكحم هنأل ؛ زاوجلا نم كلذ دعبي اله ، كيرشلا ىلع ررضلا

 . هكيرش رضح ول نإ اهيف هل ىذلا ردب اهنم هتصح ذخأي نأ

 .كيرسمثلا :.فالتخالا نه انيب اككيرمثلا هتصح قلوقلان ءدعتقملا عرز ادإف٠

 . عنز اذإ

 .بسحو « ميجلا ةعارز هل زاج ى ابتي ضرألا ىف كيرشلا ناك نإ كلذكو

 . عضوملا كلذ نم نيضرألا لهأ ةغسك ث ضرألا ءارك نم هبيصن يلل

 . لمعلاو ةنؤملا جارخإ ذهل ( عرزلا نم هتصخ عذيللا : نورخآ لاقو

نم مكحم عرز كيرشلا نكي ملو 2 تافآلا:نم ءىشب ةعارزلا تبهذ نإ و
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 ؛ ةعارزلا كلت ريغ متيلا لام نم انعو مرغام ىفوتسي نأ هل سيلف ء لدع مكاح

 . ةجح ريذب لام قفنأ هنأل

 | .{ { .. ميقيلا ريغ كيرشلا ىف لوتلا كلذكو
 ٠ . ةعارزلا تفلت مث دمزلي ام رادقم ميلا لام نم قفنأ ناك نإو

 | . نامض هيلع نك مكاح نم مكف 7 , ثالذ ناك نإ

 نامضلا ق ناك متيال ات احالص كلذ ق اجرو : مكح دا ريغب كلذ ناك نإو 3

 . فالتخا هيلع

٠ ٠ 

 لصف
 ٠ .. /, ۔ م

 ىقبو برغو « امهدحأ ةضح رئاجلا ناطلسلاب ضغ لام ىف نيكيرش ىف ليقو
 ., هفصن وه هلو . هصن ناطلسال نأ ىلع « لاملا لمغب. ناطلسلا هذخأف ء رخآلا

 ء:كلذ نم عونمم سيلا ء:هلعؤ لاملا ةرامع ىلع زدق اذإ رضاحلا كيرشلاف

 ىذلا نبسلا هب دصق اذإ ء لاملا ىف هلوخدو هكبرمث ةصح ناطلسلا بصغام لجأل

 ةنوءم دصقي مل اذإ ، لاملا ىف بصتغملا ةلزنمب نوكب .الو ، هيلع قيضيال « هيف هل

 { لالا ةرامح نم هل بحمو . مكلا ىف هعسي ام ىلإ هدصق امنإو هبصغ ىف ملاظلا

 . هعرازب نأ هكيرش ىلع بجو [ كاذفيح

 هكيرش ىلع ةحح هيف سيل هج وب هعنتماو ث هيلع ردقر لو ئ هكيرش مدع اذإف

 مكحلاو ص هفنا راصتنالا ىدنع 4 ناكو . رضاحلا ةجح كلذ لزي مل « رضاحلا

 :... كلذ ىلع ردق ول نإ . هب هل مكاحلا مكح .هل بحم امب ال
7
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 رخآلا ىنبو .«{© ءاكرشلا ضعب برهو «{© هلك لاملا ناطلسلا بصغ نإ و >

 كيرشلا نذاب لاما ادسكلذ نوكي له .هتصح ىف لمعلا لايل رضاحلا اذه زاجأ

 ؟ ال مأ

 غولب ىلإ كلذب دصق اس:إو . بايغألا ىلع ةليح نكي مل ام كلذ نأ ىمف
 نم اثش كردي هلمعو . هيف هتحح تابو لاملا نم ةحمح ةايحل و( لاملا نم هتصح

 بصانلل ةناعإ ال هداقتعا اذهل نوكيف ، هترمث .

 نهو ك تايجنلا نه تايتنلاو . ىون ام ةيلعو . ىون ام ءىرما لكل :ليقو

 ردق ىلع ۔اكرشلا نيب وه « )رتشألا بوصغملا لا نه لصح امو . تاكلملا

 قيفوتلا و ۔ ملعأ هللاو . عيجلا ىلع ناطلسلا هغلتأ امو مهابصنأ .

« : © 

( ٦٢٣ - تيبااطلا جهنم / ٦٧٢)



 نماثلا لوقلا

 ... ؟ ثينلا ءىجمو رجزلا ىلع ةكراشلا ىف

 < رهش رجز امهنم دحاو لك ىلع نأ ىلع ي ةعارز ىف اكراشت نيلجر ىف ليقو ::

 ..ياشلا ىضقنا ىتح ثينال باصأت « ىانلا رهشلا ءاج مش . آ.مش اهدحأ رجزف

 ج الاق انوكنأ الإ ءامهنيب ثينلاو ،رهش رجز ,امهنم دحاو لك ىلع ظفللا اذه ىنف
 < رهش ىف رجز اهدحأ أدبن ‘ ىمسم فورعم رهش رجز امهنم دحاو لك ىلع

 ......اذه ريغ ىأر هينو . هل ثينلا نإ :لوقن ثهنلا باصأف

 هاقسف « ىنتسي نأ ىلإ اعرز هل ىقسي ًاريجأ رجأتسا نميف ديمس وبأ لاقو

 ريجأللو ث ةلوهجم ةر __+أ هذهف . ىنذتسا نأ ىلإ ةبرش ثيغلا هاقسو . ةبرش
 . انعام ردق

 هاج مث . عرزلا نم ةصحب «ضرأ ىتسا ادبع وأ اروث ىرتك ا نم كلذكو

 ه اثيش ضرألا ىف رجزي مل ولو ةصحلا هل نإ « ترمثأ ىتح ضرألا ىقسف ، ثيغلا

 موي لكوأ ، رهش لك عرزلا اذه هل ىقسي هرجأتسا نا : ىراولا وبأ لاقو

 . ةمات ةراجالاو ء روثلا بحاصل ثيذنلاف . اذكو اذكب

 4ذه :لقي لو ، اذكو اذكب رهش لكوأ ڵموي لك هيلع رجزي هرجأتسا نإ و

 . ر>ز ام ةراجإ هل امنإف ڵثيفلا باصأف . عرزلا

. آريجأ رجأتسا نم كلذ كو



 .٦٩١٦ه

 روث ىلع امهنم دحاو لك رجزي © ايف نيرومث ىلع اكرتشا نيكيرش ىف ليقو

 هنإف . ائيش ىاثلا رجزب لف ثينلا باص أ مث . نيرهش اهدحأ رجزف رجزلا فصن

 رجز ىذلا ىلع رجزي مل ىذلا دري مث . نيرهشلا روثلا كلذ ةراجإ لثم ىلإ رافني

 . كلذب ةفرعلا لهأ نم 0 لودعلا هارم ام ىلع ء كالذ نم فصقلا ةراجإ

 ، ليلق وأ ريثكب لمدلا ىف اولخد اذإف .ةعارزلا نم هزجح اولمع اذإ لاهعلا امأو .

 . لمداب ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع ، اهنم مهتصح مهلف ، ثيغلا باصأف

 ء فيدلا ىلإ ابح اكوكم نيسمخ اروث رجأم۔ا نميفو :فنصملا باتك ىفو

 . عرزلا دصح نأ ىلإ ثينلا ءاج مث . نيرهش رجزف

 . ةفورعم ضرأ الو ‘ ةمولعم رهشأ ريغ نمه فيصلا ىلإ ةرجألا تن اكنإن

 . هؤافع الإ روثلل سيلف

 ثينلا باصأن ء مواعم تقو ىلإ ةدودحم ضرأ ىقسل ةراجإلا تناك نإ و

 ٠ روثلا بحادهل وهف . تقولا ثفالذ ف

 ، رثك أ وأ لتأ وأ ، رهشأ ةسمخ هيلع رجزي نأ ىلع هنم هذخأ ناك نإو

 . كلذ هنم بلط ام ىتم ص رهشألا كلت رجز هيلعف

 نم دودحم رهش ىف تناك اذإ ةراجإلا نإ : هللا همحر حور نب دمحم لاقو

 كلذ تبث هريغ رأ بححم ) ةراجإلانم ىحم ءىش ةعارزلا هذه رجزل ل تاقوألا

. اهذصحم نأ ىلإ ةعارزلا هذه رجزي نأ ىلع تناك ولغ



_ ١٩٦ 

 اذكو اذك رجزت اهنإ ،ريجألاو رجأتسملامم افورعم اهدامحتقو ناك نإف

 ٠ ةتبام اضيأ ةراجالاف ك ارهش

 عض وملا كلذ ىف تاعا زلاب ةفرعملا لهأ دنعو اهدنع الوهجم كلذ ناك نإ و

 . لودعلا ىأرب .انملا ةميق ريجألل ناك

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هالح ولو تبامث وه ء تاعا رزلا لهأ دنع افورعم ناك نإو

٠ قيفوتلا هبو



 ۔ _ ١٤٩٧

 عساتلا لوقلا

 رجزلا ةلآو رقبلاو لاملا ةرجأ ق

 « هيلع نامض الن ،فلتن الماع وأ ةباد وأ آروجتم لجر ىرتكا اذإ : ليقو

 . هلمع ىف هتقاط قوف لمح هن أ حصي ام

 . هاعدا ام حصي ىتح نماض وهف 2 كلذ قرت : لاق نإ و

 . امايأ هيلع اورجزف « هيلع نورجزي ًاروجنم اورتكا رثب لهأ ىق ليقو

 ءاح تح ةبحاص ا ومي و ( هريغ اوذخأو هوكرتو ‘ رسكف روجنملا حاط ح

 هيلع رجزت و ك رسك : اولاف ٠ هءاركو هر وجذم بلطي 4.حاأص ءاجو ئ فيصلا

 هل مهيلعف الإ و . رجزلا ق رسك هن أ لدع ىدهاش مهيلع نإ 2 اثالث وأ نيمولإ الإ

 . هايإ هن واععي 6 روجقم ءارك

 . ءاركلا ذخأي نم ىلع مرفلا امنإ و ب ءاركلا ىدؤي نم ىلع مرغ ال : ليقو

 رجزتو مويلا كرون ىلع رجزا : هبحاصل ةعارزلا ىف نيكيرشلا دحأ لاق اذإ و

 . مايأ ةثالث ىرو»؛ ىلع تن أ

 اذه امنإ و ٠عويبلانم سيل اذه نآل . زوج : ليقو .زوجي ال اذه نإ :ليقف

 . لامحألا نم

 . الطاب نكي مل ء ةلاهجلا هلخدت ال فورعم ءىش ىلع اقفتا اذإف

 دح ةرجالل نكي مل نإف ۔ تمزر مث ٠ ةرمت اهيلع رجزي ةرقب رجأتسا نمو

. ةفيعض كلذ ىف ةرجألاف . مايأ وأ رهشلا نم فورعم
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 . لودعلا ىأرب اهلثم ةرجأ اهترجأ تناك« تمزر مث ث ةرقبلا ترجز نإف

 ةكراشملا جرخ جرخي اذهف . ةفورع. ة _لا نم ةصح ةرجألا تناك نإ و

٠ ٠ 4 

 . هضقةني ضعبو . كلذ تبثي ضعبف . ةرجالا ال ٠

 . اهداصح ىلإ ةرملا زجزب مايقلا ةرقبلا بر ىلع لمجي « هزيجي نم لوق ىلصف

 . هنص۔ هلو

 . لودعلا ىأرب تلع امف ى اهلثم ةرجأ ةرةبلل لعجي كلذ ضقني ىقلا امأو

 رج زمل فورع بحم ٤ ةف و رءم ارهشأ ةرةب لجر نم لجر رجأتسا اذإ :ليقو

 .رجزلا ك هفرعي وأ « اهايإ هفرع الو « اهرجزي ىتلا ضرألا ىلع هفقوي ملو « اهيلع

 > ةعارز اهملع رجي وه اذإف . رظنف ةرذبلا بحاص ءاج ش . هلا ءاش ام اهيلع رجز»

 . اهرجز نع ةرقبلا زجم

 ٠ ةرجألا تدبث فورعم ءىشب > مولعم بح ةفورعم امايأ ةرجألا تا اكنإن

 عضوملا كلذ لهأ ف رامت ىف رةبلانم اهلثم هلمتحت ارجز اهيلع رجزي نأ رجأتسمللو

 . رجزلا نم

 ك ٥ و كلد برقو « اهيلع هرج ىذللا رجزلا هفرع ىتح ةرجألا تبلنال .لوقو

 لسيالا نود راهنلا ق وأ ء راهنلا نود لمالا ىفو . راهنلا ىفو . اهدب و رثملا برقو

 , . تاعارزلا نم كلذ ريغ وأ ي ةرذ وأ رب ىقسل . اذه هابشأو

 نم ترجز \. ردم اهبحاصل ناك ثم زر 7 . اذ_ه ىلع ةرقبلا ترجز ناف

. ةرجألا هلح نم لوذملا ىأرم ٤ ةرجألا نم قحةسب ١ م > نامزلا
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 ۔ ةرجألا كلتب همم رجزي نأ هيلع طرشو 0 ةرقب الجر رج أ.لجد ف ليقو .. .

 .ةعارزلا كارد لإ ءروهشلانم ترجزام هل بسح تفعض و٬تنزر م ترجز اذإ

 ٣ ; كلذ ريغ هيلع سيل و

 مايألا ىف ةفورعملا ةرجألا نم ترجزام ردقب هلو « تباث اذ_ه نإ : ليقو . .:

 « هب مايقلا ىلع ردقي ال بلغ وأ ضرم نم « هللا لبق نم رمألا ءاج اذإ ى ةفورعلل

 _ . مايق الو معط ىف رصتي ملو

 لجر ىف«مهجلا نب مشاه ىلإ «نابلسنب دمعو ةفيذحىفأنيا ءالعلاباوج ىو ` آ
 دبعلا رذ مث . نامزلا نم فصنلا لمعف «فيصلا ىلإ ةرذلل كوكم ةئامب ادبع رجأتسم

 . ىلاولا ىلإ رجأتسملا عفرف ث رجأتسملا هيف ىذلا دلبلا ريغ دلبب هالومو

 { عرزلاب ةيلع جاجتحالا رضي ال ثيح نم 0 ابيرق ىلوملا عضوم ناكنإن

 ٠ . ةراجإلا لبق هيلع جبحا

 . كلذب هلعأو ىلوملا ىلع جتحاو « هيلع ةراجإلاب ىلاولا رمأ اديعب ناكنإ و.

 . هيلع هب رج رتسا ام هيلعو ء هلمع هل ناك لماعي ىفاو نإف

 . ةراجإلا هيلع تناك ‘ لماعب فاوي مل نإ و

 ع هنم بيرق ىلوملاو ث هيأرب رجأتساو دبعلا باهذ ىلع لجرلا دهشأ نإو

 . كلذب ىلوأ ةالولاو . ىلاوملا نم اببرق ناك اذإ ع زوجي ال كلذخ

 بحاص لاق . ءام ىلإ جاتحا عرزلا ربك املف . ىوط ىف اريجأ رجأتسا نمو .

. ليللا رجزا : ىوطلا



 ۔_ .٢.٠

 ۔لمالا دمع طرشمهنيب نكي ملو .راهنلارجزي امنإ و .ليلا رجزتال:ريجألا لاقو

 :۔ راهنلاب حمرب نأ الإ ع كلذ هرك اذإ ى ليالا لمع ريجألا ىلع لعج نأ هل سيلف

 . اسأب ثالذب رن مل ء راهنلا ىف هتحار ردقب ليالا ىف لمع نإ

 ليل رجز نم « رجزلا له أ نم البلا لهأ ةنس لاملا ىلع : ديعس وب أ لاقو

 . راهن وأ

 له . اهدحأ باغ ةعارز ا۔مب نيكيرش نع ‘ هللا 4حر ليعس وبأ لسو

 ةرجأ اهكلمهتساولو .اهلك ةعارزلا ذخأمكسحلا هجو ىلع ء ةعارزلاب امهنم ممال

 ؟ بانلا ةص>

 هبشيام وأ { مكحلا ىف هيملع دب موكحم كلذ نأل ؟ كلذك هنأ ىعم : لاق

 . مكحلا ملع دنع زئاجلا

 ۔ هلام ىف هيلع ناك« هتصح غارف دعب ةرجألا نم ءىش بئانلا ىلع لضف نإو

 « ءاوس ذاكو . مكلا ىنعم ىف ىضمام ىلع مكلا ىف هل ام . زئاجلا ىف كلذكو

 . ذخأ رضح دق ناكاذإ

 ۔ ريجألا ةلزنمب هلعجيو ، ةكراشملاب لمعلا تبثيال نم لوق ىهف « لماملا امأو

 ٠ كالذ هل ىرس ٣

 . كيرشلا لثم ىدنع وهف ( ةكراشملا ىلع لمعلا تبثي نم لوق ىلع امأو
 دسي ىف نوكي له . هتصح نم ءىش هتمزل ىتلا ةرجألا دعب بئاغلل لضف نإف

 دق هنأ ىم ؟ نامض هياع نكي مل ء هنم عيمضت ريغب تعاض نإ . ةنامأ كالذب مئاقلا

. لدملاب ةمساقملا نكت مل اذإ 2 نامض ناك اذإ ص كلذ ليق
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 هلام ةلمج ىف هكيرم: ةصح نم ذخأ ام نماض هنإ : ليق دقو .

 .ضعبل ادب مث . رثك أ وأ لقأ وأ ع ةنس لنم لاملا نم هعرز ىلع عطاق نمو
 لهلا عيمجب موقي نأ مهضعبل ادبو . لمملا عدي نأ لاملا .

 ىلوألا مهتقفن الإ مهل سيلن { ةقفن طرش مهل ناكاذإ ةقفنلا امأف .

 .ةصحو مهتصح مهلف ، لءدكلافف ميجلا ماقم اوماق اذإ ء عرزلا نم مهتصح امأو

 ۔ ملعأ هللاو . طرشلا نم ءىث نع اورصقي مل اذإ ث ةرملا نم لمملا كرت نم

هبو التقو٬يق ٠



 كلذ زاوجو ءاملاو ضرألا ةداق ق

 لذخع ديدشت كلذ قفو . ءامالو رجأ ضرألل ذخ وي نأ هركي هز أ : راثآلا ىفو

 .كلذب اولمعو ضرألا ةدام زاجأو . مهحهزصخر نم كاذف صخر دقو . ءاميةفلا:

 ١ ! . .ءاملا ءانط كلذكو

 . ةكراشملا 4حو لغ نوكي نأ : انيبا 1 بحأو

 . ةثمسن وأ لغب مهاردلاو بلا ضرألاو ءاملا ءارك ضع زاجأو

 . هاككالذ زوحمنال : ضعب لاقو

 , ضرألا ف زوح الو > ءالا ف روحم :لاق صمد و

 . مهاردلاب زوجي الو 4 بحلاب ضرألا ىف زوجي : لاق ضمبو

 نم ةكراشملاب الو ، بحلاب الو مهاردلاب ضرألا ءارك زوجي ال : ضعب لاقو

 . اهعرزب نم اهحنم وأ ك اهبرل الإ اهتعارز زوجالو ٠ اهتعا رز-

 ص لع وأ رذبب هضرأ هل عرزي ىذلا ضرألا بر ناعأ نإ : ضب لاقو

 اذ_ه ىف ىفاوصلاو . هتكراش. ةزئاجف ، ةنوعملا مكح هيف هل تبثي ىنعم وأ

 .اهريغك

 دمحمو زرحم نب ديس هرمأف ء ىوزن ىفاوص ىلع ايلاو ةفيذح فأ نب دخ ناكو

. ةن ؤملاو رذبلا نم ائيش اهنولمعي نيذلا ىطعي نأ : بوبحم نا.
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 : فارشألا باتك ىفو

 ريبج نم ديعس ناكف مامطلاب ضرألا راجئتسا ف اوفلتخاو : ركب وب 1 لاق

 هركو . مللا هيف زوجيو .امولعم نوكي نأ دمب ،اسأب هب نوريال ىبفاشلاو ةمركعو
 . ' . كالام كلذ

 ضعبف . كلذ ىف انباحصأ بهذم ىف لوقلا جرخم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 كلذ تبث اذإ هنأل ؛ ىلوأ ثالذ ةحصو .هلطبأ ضعبو ، ههرك ضعب و ع كلذ زاجأ

 ةدم ىلإ مولعم مايطب ناك اذإ ث امهنيب كلذ ىف قر الف مهاردلا و ريناندلا

 . ةمولعم"

 هلخدتو. اضيأ فالتخا كلذ ىقن «ضرألا هجرخت امجح وأ اهنممهسب امأو

 . رافنلا ىف هبشأ كلذ لاطبإ و ، تالاهجلا نم لاعلا

 عرزلاو ةدملا ىنقنتف ءةحيحص ةرجأضرألا رجأتسيلجرلا ىف اضيأ اوفلتخاو

 ضرألا برا نوكيو ؛ ي ىتح كرتي نكلو 2 هملق ىرب ال كلام ناكف 4 اق

 ٠ هضرأ لثم ءارك

 ضرألا بر ءاشي نأ الإ { هض رأ نع هلتني نأ هيلع نأ وهو . ناث لوق هيفو

 . ازئاج لصألا ىف ءاركلا ناكاذإ ى دب وأ كلذ برق ڵ هكرت

 . ببسب عرز كلذنأل ؛ حصأ لوألا لوقلاو زئاج كلذ لك : ديعسوبأ لاق

 كريناند وأ مهرد ةئامب نينسرشع ضرألا لجرلا ىرتك ا اذإ :ىيناشلا لاقو

. ريناندلا وأ مهاردلا نم امولعم اثيش ةمس لكل ىعسي ىتح زحت غ



 ٠٢ع

 . هللا ءاش نإ زئاج لوألاو . لاق اك ى مم وهو : هللا هحر ديعس ويأ لاق

 .اهؤاركف {ةطنح اهعرز نإ هنأىلع ءلجرنم ةنس اضرأ لجر ىرتكا اذإ و

 . دساق ءاركللاف ريناند ةينامث اهاركف اريمش اهعرز نإ و . ريناند ةرشع

 . ةراجإلا خف لبق عرزلا كردأ اذإ لنملا ءارك هل : ىماشلا لاقو

 . لاق ام نسح : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 . قفنأ امو هؤافع عرازالو ضرألا بحاصل ةعارزلا نإ : رخآ لوق اهينو

 :ة نالوق اهيفن ، هل اعرز اهنم ىقسي « ةفس ارثب لجر نم لجر ىرتك ا اذإ و

 . كلام لوق وهو . هعرز اهنم ىقسي نأ هلو . زئاج ٠اركلا نأ : امهدحأ

 .لوق لوقلاف . هيفدح ىلع فقويال لوهجم هنإ : لئاق لوقي نأ لمتحيو

 . ىرتكملا

 .زاج اهدحأ : نالوق هيف جرخ انباحصأ دنع را ءارك : ديعس وبأ لاق

 . هعيب و ءاملا ءارش قيرط رم ث زوجال رخآلاو

 .زهجم نم لوق ىلع ثلذ زاج س هلام نمه رقبلا قرطو ءاملا قرط هارك أ نإف

 . ضرألا ءارك

 .ىرتكلل اهيف ىعريل ص ةمولعم ةنس ىعارم لجر نم لجر ىرتكا اذإو

 زوجمالو . ىعري نألبو اهيعارم باط اذإ 6هب سأبال كلام لوق ىفن . هل باود

. هدح ىلع فتوي ال لوهجم هنأل ؛ ىماشلا لوق ىف كلذ
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 قيراط نم ،ثالام لوق زوجنو .حصأ ىمفاشلا لرق : هللا همحر ديدس ربأ لاقو

 . ىرتكملا رم اهب عفتنم ةفوقوم اهنأل ؛ ضرألا ءارك

 لخاد كلاذنأل ؛الكلا ةرجأ قيرط نم زوجال كلذ نإ :ثلاث لوق اهينو

 . ذاكلا عيب نع تلل ىنلا ىهن ىف

 » اهنع باغ ش . اهلمعو اهعرز ق لخد ش . ةحيحص ةدا.ة اضرأ دهتئا نمو

 . ةلماك همزلت ضرأل ١ ةرج أ ن و تبهذ ىتح ةع ١ رزلا )رتو

 نم عيضام تقو ىف ، كلذ نم عيضام همزل ى اهعيضف ةكراشمب كلذ ناك نإ و

 . ضرألا بحاص كيرشلا ةصح نم ث كلذ ةميق نم ةرضحلا

 ىلعةرجألاب ضرألا ذخأ ناك نإف . ءادلا نم ةفآ عرزلل ضرع اذإ كلذكو

 . ةعارزرلا

 . . ه۔اع ةرجألا تبحو ذو اهعرز اذ ف

 . هيلع ءىش الف ، ةفآ اهتعارز نيه و هنبي لاح نإ و

 . ىلاعت هللا لبق نم رمألا ءاج اذإ ع هيلع ءىش الف ةكراش كلذ ناك نإ و

 لطعو جرخف 6 فوخ هل ضرع 7 . احيحص ءانط ءام ىبط أ نم كلذكو

 تبهذ وأ ،ةعارزلا لطعف كرمأ هل ضرع مث ةحيحص ةرجأ ةرةب رجتثا وأ ث ةعارزلا

 . مولعم تقو ىلإ ناك اذإ ، تباث هنإف ءاملا ءامطإ امأف .ءاد وأ ةفآب ةعارزلا

 . ىنطلملا لس ةمأ نم ق ناك ام امأو :

. ءاملا ةميق هغع لطبت الف ى فوخ هل ضرع نإ كلذكو
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 رجذيل ةنورعم ارهشأ وأ {ةفورمم ةنس اهرجأتسا ناك اذإف .ةرقبلا ةراجإ امأو

 نأ الإ ، هيلع ةتباث ةرجألاف اهيلع ر>زيل افورعم اعضوم هيلع طرتشي ملو ى اهبلع

 . ىرقلا نم

 .ىف هل فرعي رذع لزنو « افورعم اعضوم اهيلع رجزي نأ طرش ناك اذإ امأو

 .نم اهلمعتسا ام ردتب ةرجألا نم هيلع ناك ث كالذ ىف اهلمعتسا دق ناك ص ثالذ

 . نامزلا

 ةرجألا نم هلأ ،ةعارز مسا هيلع عتيالأ داف ةآ وأ ءادبةعارزلا تدسف نإو

 ةرقبلاهذه ىلع رجزي نأ هيلعطرش اذإ كلذو . ةرجألا نمةصحلاب تقولا كلذ ىلإ

 . ةفورعملا ةرمثلا هذه

 ةفورعم امايأ وأ ء ارهشأ وأ ةغس اهيلع ضرألا هذه رجزي نأ طرش نإ امأو

 ةنآب الإ ع كلذ هف هل رذع الو . ءاضيبلا ضرألا ىف ولو كلذ مامت اهيلع رجزيلف
 .تقولا ىلإ ةرجألا نم ةصحلا هلف «كل تفصو ايك ةرقبلا ىلع رجزلا نيبو هنيب لوح

 . ةفآلا 4.١ .7 ىذلا

 اهلع لخدو ك ضرألا ساه اذإ دعتنملا نأ : دمحأ 7 نسحلا ىلع فأ نعو

 . لوةلا ضعب ىلع ةحيحص ةمولعم تناك اذإ ڵ ةداعتلا تقيث

 دمعتملا ناكو . ةداهقلا تضقتنا ، اهدحأ عجرو « ةلوهجم ةداعقلا تن انإ و

 > ضرألا ف مرغ م عيمح هلعقأ نم ىلع اضيأ عجريو © ةداعقلا نم ةرجألا ملس ام

7 .. قفنأو حلصأو اهيف ىنعو
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 « دصحي ىتح هعرز نل عرزلف « دمتتملا ريغل اهعاب مش . هريذل هضرأ دعقأ نمو
 عرزلا ةدم ردقب دصح نأ ىلإ ىرتشا موي زم ،ضرألل ةرجألا نم ىرتشملل و
 .رثكأ رأ 4 لفأ وأ ، فصن رأ ، ثا! نم هداصح لإ عدر موي نم

 .عرازلا ذد ه نم ضرألا ضبق هل نكي ىرتشملا نأل ؟ تبثيال عيبلا نإ :ليقو

 .> عرازلا ىرتدملا امخم نوكي ةداعتلا نإ :لوقلانم انىبام لف عرا ألا اهارتشا نإو

 . هداصح ناوأ ىلإ ى عرزلا ةدم نم قب ام ردقب

 اهحلصأو اهمضر نإ و . هريغ اهيركي نأ هل زئاج اهعرزيل اضرأ ىرتكأا نمو
 . دادزا ام اهترجأ ىف دادزي نأ هل زاجف ، هريغ وأ دامنب

 . ةدايرلا هل بحم الف ، ائيش اهيف لمعي لو اهحل هي نإو

 .«رب اخ ءاركلا نم قفنأ هنع عفرب و( اهف ىبي نأ ىلع اضرأ ىرتكا نمو

 .< شحاف رم أ راخنلا ق جرح نأ الإ هيملد ة هنيب الو . فيك 7 قفنأ يذ قدصم و٭و

 . هلثم مرغ دق نوكي نأ نكال

 ,كتينط ة دعتملا لاق . انطق دعتنملا اهعرز ان . اهعرزي نمل هضرأ ا نمو

 نم 7 ام مسي ١ ذإ ٤ ةضقتنم ةداهق هذرف . . نطقلا ريمع ١ ريمش وأ ك ارم اهعرز

 .عرزلا ناكو . هتنؤم ذخا ءاش نإ ك ضرألا بحاص ىلع رايخلا لو حةملل و . راملا

 . ضرألا 7 ىلع هل ةنؤم الو . هعرز علق ءاش نإو ٠ ضرألا بحامل
٦٠ . . ` \ 

.. ةضقتنم ةداعقلا نإ : لوقف . خو اهعرز { ةرذ اهعرزيل اهدء.تقأ نإو
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 ،ةفورعم ارهشأ اهدعةينأ الإ ءانخد هضرأ ةداعف لثم ضرألا بحاصل : لوقو

 . دارأ ام عرزي نأ ىلح

 .رثك أ وأ ةنس دعتقملا امعرزف«مولعم ءىشب ةنس لك ةمولعم اضرأ دمقأ نمو

 . لمعتسا ام ةرجأ هيلعو . لبقتس ايف ءىش همزلي مل « اهكرت هل ادب م

 ةغسلا تلاخ . اناجنذاب وأ ث املظع وأ ،ازوم اهيف عرزو . ةنسل اهدمقأ نإو

 . زوملا لمحي نأ لبق

 ءاضقنا دعب هل ءىش الف نإو . كلد هل ناك هعرز ملتي نأ عرازلا بعر نإف

 ( : . ةنسلا

 نيعطاقملا دحأ عجر اذإو ةلوهجم اهلكن داعالو ةبراضملاو ةداعتلا نإ : ليقو

 . ةمج رلا هلذ لمعلا ىف لوخدلا لبق

 . الوهجم ناك نإ و طرشلا هيلع عقو ام هيلع زاج « لمعلا ىف لخد اذإو

 دارجلا لك أ اهعرز ادف . اهعرزي اضرأ رجأتسا لجر ىف « رثألا ىف دجويو

 هيلع تبثي اهزاوجن لوقي ن . ًانالتخا اهزاوجو ةرجألا توبث ىف نإ . هعرز

 . ةمات ةرجأ

 اهنم كرتف ث اهيقس نع ءاملا يلع رصق اهعرز املف ؟ اهعرزيل ايوط دعتقا نمو

 لوق ىلع «ضرألا رجأتسا ناك نإ . عرزلا فلت ىتح ضعب بو ، اهريغنم اضعب

 رفح نأ انفرعف 2 ءاملا صقن مث .ضرألاو ةيكرلا رجأتسا اذإ « اهنرجأ همزلي نم
: ملعأ هللاو . رجأتسلل ىلع ال « اهبحاص ىلع كرلا
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 لصف

 اذكو اذكو أ « امهرد اذكب ضرألا كلت كترجأ دق :لوقي ةرجاؤملا ظفل

 ص عرزلا نم ديرتام اهعرزت . اذكو اذك ةدم ىلإ س ايرج وأ ث اكوك

 . اهريغو ىقاوصلا كلذكو . كاذ م رجأتدملا لب اذإف . اذكو اذك ةدن ىلإ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللا ود

٠ . 

۔.۔ ( ١٢ /.نيبلاطلا جهنم ن ) ١٤



 رشع ىداجلا لوقلا

 بر هل سيل امو ب :انناو ةيلا ضرأ ةدامق ىف

 ةمهنإف ، اهنعارزل اجاتحاو ى ميا ةصح اهن 4 ضرأ ايل نيلجر ىف ليقو

 لصويو ضرألا ممسهب رمأي و & اليكو عقيل مقب ىتح 4 ك احلا ىلإ امهرمأ ناعفرب

 . لدعملاب ضرألا نم هتصح لإ اهنم الك

 لاملا سأر نم ةنؤملا تناكو ، ةكرتشم تعرز ، كلذ ىف ةجحلا اومدع نإف

 قحمنام دعب ةرملا ن. هتصح امهنم دحاو لكل ناكو . ةكرشلا ردق ىلع

 ٠ ةنؤم نم هيع

 اوموقي نأ مل زاح الإ و 4 كلذب عياا نع مون نم ءاكرشلا ذجحو نإف

 نأ ىلإ ث ةنامأ مهيديأ ىف عقيلا قح نوكيو ث لدعلا هبجوي ام هجو ىلع ثالذب

 . لدملا هبجوي ام ىلع ء هلام حلاصم وأ ، هحلاصم ليبس ىف هوريصي

 ةتصح امهدعنأن ء هوجولا نم هجوب ح رظنلا ؤ مقيلل رفوأ ةداعتلا تناكنإ و
1 

 ىلإ ادصق ى هل امهدحأ و ء بستحم بسة>ا وأ ء تاقثلا نم دحأ ضرألا نم

 . كلذ زاج رهسلا نم لدعب رخآلا امهدحأ دهقأو . عادخ الو شغ رينب هملاصم

 داقتعا ىلع ايف اعرزو ى دلبلا رعس ىلع انل كلذ اذخأو ى كالذ المي . نإو

 « كلذ مسي هنأ وجرأو . كلذ ىف فلتخين 2 ميقيل ةحلصم كللذ ناكو . ةدامقلا

. ايف كلذب موتي نم مدع دع
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 هل ليكولا رمأ ريني اهعرزو 4 ميل ضرأ ىلع عقوت نم : ءاهقفلا ضعب لاقو

 لداملا ناطمللا نم وأ ميال ىلو وأ 3 ةيلا ىبأ نم ىصو وأ ، نيسلا نم .

 ` اب۔ةحح وأ ايصو وأ > اليكو كللذ ق نذأحي نأ الإ ، كللذ هل بح امه

 اهتعارزو ضرألا ةعارز نع زجاع ميلا ناكو . ءالؤه نم دحأ نكي مل نإف

 ضرألا هذه عدزأ ىأ : ةنيب هسقن ىلع دهمثي اهعرز ىذلا اذه نإف . منيلل حلصأ

 ىتح « هيلع انبد ةصحلا كلت نوكست مث . اذكو اذك ةكرش اهيف متيل نأ ىلع

 . اهايإ هيطميو غلبي وأ ، ةضيرفب هلوعي نم ىلإ اهملسي وأ هيمع اهةففي

 كالذ ناكو . هل نذأن تيلا رمأب موقي ىذلا نذأتسا عرز ىذلا ناكنإ و

 . زناخ هضرأ ةعارز نع زجاع مزيلاو ع تيل حملصأ

 ‘ اهلك اهعرزو « ةمولعم ةرجأب ء ةعاشم متيال ةصح اهيف اضرأ رج تسا نمو

 . ليكو هل سياو . ثالذ متيلا ىلع قن أو . رجأتسا اك هتصح عقيلل بسحو

 هل زوجيف « دلبلا رعس نم طسولا ليجس ىلع ناك اذإ ى زئاج كلذ نإ : ليقف

 . هريغ ع هل بستحي امك ‘ هسفنل كلذ ىف لخديو ث متيال بستحي نأ

 ؛باستحالا ىلع هريذل كالذ لفي نأ هل زوجاك‘دسفنل كالذ هل زوجب ال :ليقو

 ٠ ةسفنل هلعف ريغ هريغل هلعف نأل

 ةضيرفب هلوت ةدلاو متيال تناكو . عرزو ثالذ زاجأ نه لوقب ذخأ نإف

 نمم مكحلا ىف تبثت ةضيرفلا تناك اذإ ى كالذ زاج ةموا.م مايأل هقحتسي ام ىلع

. هكح تبثي
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 نوكت ىتح ، لذ زوجت ال : ليق دقف " وه هلع" قيرط نم ناك اذإ امأو

 .. قحلا هجو ىلع هب ترمأ اذإ 2 هحلاصم عضوم ى هلعجت اهنأ ى كلذ ىلع ةنو۔أم

 « هلزوج ام لام لماعلل زاج تيلا ضرأ ةعارز ىف لوخذلا دعتقدل زاج اذإ و

 . ملعأ هلا و . هلع هنع باغ امم { هيو هلخدب ام ىلع نومأم ة ناكو ‘ هملمك ملع اذإ

 لصف

 . هتخأ وأ 2 همأ وأ ‘ هتأرما دنع نم .. بئثافل اضرأ دعتقا لجر ف ليقو

 كالذ ناك اذإ ،دعتملاو دعتلل ةتباث ةدعف هذهف . ببسب وه نم وأ ،هل۔اع وأ

 ١ . بفاغال احالص

 . هيف الخدام ىلع كلذ ته" « ةداعقلا متأو بئانلا مدق نإف

 انعم كاذ ىق لوقلاف ء كاذ ىف لوقلا هجو باطو ،همتي ملو كلذ ركنأ نإ و

 . هل تباث بيسب هلخدأ هنأل ؟ دعقمل دعقملا ىلع ةداعتلا نأ

 ..ه \: رك ذ ام عضول ‘ ضرأا بر ىلع كلذب بسلا هل د .ةل نإ : لوقن و

 ص هثاذعو هتن ؤمو دعتقملا رذب ردقب « ضرألا عرز نم دعنملا ذخأي نأ بحت و.. .

 . هل هعفديو

 ةعبت الو . هتح كلذف ء دعتملا ىلع دعتقملا قحتسي ام رادقم كلذ ناكنإف

 . دعقتسملا ىلع دعةملل

ع لاملا اذه هدعفأ هنأك‘ هلام نم كلذ مات هيلع ناكو ، كلذ نع زجع نإف
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 نأ املف . سدسلا لاملا برلو ع هسادسأ ةسمخ لاملا اذه ةرمث نم دعقتسملل نأ ىلع

 امإف ء لاملا ةرمت صادسأ ةعبرأ كالذب هتحتسا ام دعتتملا ذخأو ، لاملا بر ريغ

 . دعنملا ىلع لاملا سدس هل قب

 سادسأ ةسمخ هئانعو هتنؤمو دعتتسملا رذب نم دعتملا هقحتسا ام غلب نإ و

 . ةقح ىفوتسا دقو ث دعتتسملل دعتملا ىلع ةعبت الف ء لاملا ةر

 لاملا برل : ليق . افصنو ةرملا صادسأ ةسمخ ببسلاب قحتسا ام ناك نإ و

 فمهنب لخديف ، هيلع ريني وأ ، ناصقنلا نم ءىش هيلع لخدي ث اليل ةداعق" متي
 . ةأ رهلل سدسلا

 . تلعنام اهيلع هضتن عضوم مكحلا ىف ذخأت نأ امهل سيلو

 ضقني ن٠لوق ىلع اذهو . هل ةنماض اهنأل ، كاذ اه ناك اهملع ضقن نإ

 عارزلا رذب لهل نه ىب ام ىلإ لاملا بحاص عجرو ٤ 7 كس اذيف ٠. كاذ

 ةعارزلا ف ضرألا ررص نوكي نأ الإ > هضرأ بسل هذخأي ا هثانعو هتنا وهو

 هنأل ؛ نينحلا لضفأ هل نإف . ةرملا ةيقب رم هل ىقب دق امم رثك أ تعرز قلا

 ء هضرأ صتخيام رادقمب عرازلا قحليو ك ىقب ام ذخأيف ، هضرأ ىف هيلع ررض ال

 . ةعارزلا نه قحتسا أم رادقم نم

 . هل كو الو ةلام.ر ) لاملا ق هل بس ال نه مزع نه ضرألا دعتنا ناكنإو

 ءهل ءانع ال هنأ انفرع دقف « ان ركذ نم دحأ وأ ، محر الو « ةجوز لثم هل دي الو

. ن ؤم نم هل ء ىش ال و



 س ٢١٤

 نوكتو . ةر وةلا الإ هل ةعبت الو ٠ هذهقأ ن٥ ىلع هل داعتلا هذه لقعذت الو

 هل نوكي نأ عضولملا اذه ىف بحت و . بصتنا ةازنمب اذهو . لاملا برل ةعارزلا

 . هرذب

 2 كلذ انبجعب ان أ الإ ٠ لييقامب قيتح وهو 2 بهتنمال رذب ال : ليقو

 . ناودعلاو ملاذلا هتداع نمم « مههابشأو ةرهاقلا نيطالسلا لثم ىف

 هل نوكيو ) هتل اه روذعم ربع وهف { إ اهلاب ءايشألا ف لخد نم امأو

 ٠ ملعأ هللاو . انعم هرذو

 لصف

 ،عرزلا غلب مث .اهعرز ىتح لجر ضرأب طلغنم : هللا ةمحر ىراولاوبأ لاق

 باحص ًااف؛مهريغ وأ ىماتيل ضرألا نأ هل نابةما مث.هل ضرألا نأ عرازلا نظو

 . ةعارزلا اوذخأو ث هتن ؤهو هانع عرازلا ىلع اودر اوءاش نإ . رايلا ضرألا

 : ةعارزلا ىف مهضرأ ءارك م مهل ناكو . اهيف امب ةعارزلا هيلإ اودس اوءاش نإ و

 . قيفوتلا هو ( ملعأ هلراو . رك 1 وأ لقأ وأ ‘ عير وأ ك سدس

% ح %



 س ٥ ١ ٢

 رثع ىناثلا لوقلا

 ةداعتلاو روذلاو ةحذللا ق

 . ترظن مث . اهادصحف ةعارز ىف اكراشت نيلجر ىف « هللا دبع ىبأ نعو

 . نبكبرش اناكاذإ امهنيب راظنلاغ

 ؛ روذجلا نم هتصح هل امإو . ءىش راظنلا ىف هل سيلف هديب لماعلا امأو

 نم راظنلا رظن ى ةرثلا تذضتنا املف . هثانعو هلمب لمعلا قحتسا امنإ لماعلا نأل

 هتجح عطق نكي مل اذإ 2 ةكراشملا لصأب قحتسيف « لمملا ريغب كيرشلا امأو

 . هضرأ نه هروذج جارخإ هخم بلط الو . اهنيعب ةرمث ةيم۔ةب ‘ لاملا بر نم

 هنه نكي ولو . اهنم ءاج امو هل روذ۔_جلا كلتف . ةجح عطق الو مكح ناكالو

 بابسأ نم وه راظنلا اذه نألو . لح كالذ ىف هيلع سبل هنأل ؛ لمملا كلذ ىق

 . هيلع اكراثت دقو ۔ لوألا عرزلا ىف ةكراشملا لصأ

 عرزي نأ ىلع ث كللذ ع ةكراغللا تناكو . 33 ةك اشلا دنع اذخأ ولو

 ةم هل ناكو . > ضضم راظنلا ىف كي رشلل ناك ال ، اهريغ وأ ةرد ضرألا هذه

 ٠ امهندب قرفلا مهناق - هروذج

 قلا ةرملا راظن نم هتصح باطو > ضرألا بحاص هجرخأ اذإ لماعلا امأو

. روذلا ىم هممح هل نكل و 0 راظنلا 7 هأ ءىش اله ك اهلمعي ناك
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 ترظن اذإ اهعلق هل سيلو .اهتميق هلف ے ترظن دق تناك نإ .

 للف ۔ اهايإ 4حعذم وأ ئ ةضرأ الحر دعقأ لجر ىم ىوايسالا نسحلا ىأ نعو

 . عرزلا تمطح ةفآ اهيلع تتأ بحلا اهيف راصو اهعرز

 نركي 4نز 5 . اعرز راصو ئ ضرألا ق بلا تسن { ةلبقملا ةنسلا تناكادن

 ذخأ نم لوألا عرازلا عنم و . ضرألا ق ةلي عرزلا نأل ؟ ضرألا بحاصل

 . هيع هغلتأ الو . هضرأ نه هبح

 ةميق روذ_+لا بحاصلو . اضيأ ضرألا بحاصل وهف ةرذ راظن ناكاذإو

 . روذجلا

 كاذ بجوي اد صحأ لعل . ملعأ هللاف . ىتس ريغ نم ناديملا ترمتأ اذإو
 . عرزلا بحاصل

 «ىذقتنيو دصح امم كالذ ريغ وأ ، ارب وأ ةرذ اهعرزي ،الجر هضرأ حنم نمو

 ٠ . ةعارزلا ةرمتلا كلت ءاضقنا ىلإ هيلع هل ةمجر الف

 ۔ تبثي امم ، اذه هابشأ وأ ى انامر وأ ، ازوم وأ ث ءانق وأ ء القب عرز نإو

 ك انعو اهيف مرغ ام ردقب لك أ لجرلا ناك نإف . رانن هضرأ ىف ةعجرلا دارأ مش

 أزري الؤ ء لجرلا ضرأ ىف ىتلا علق ماش نإ ع رايملا ىف وه مث . هضرأ هيلإ ملس
 . اثيش اهبارت نم

. هناكم ابارت هادبأ اهبارت نم ذحأ نإو



_ ٢٧٧ - 

 هيلع دري نأ ضرألا بحاص ىلع مكحو . ةميق موقو رجشلا كرت ءاش نإ و

 . رجشلا ةميق

 <قننأ ام ةميق هيلع د ضرألا بحاصل :ليق .قفنأ ام ردقب اهن.لك أي نإو

 . كذرأ كسمأو مرغو

 . هكرتأ الو ىرجش جرخأ انأ : حفتمملا لاق نإف

 . ءانع الو ة.ارغ كال سيلو . كال كالذف : هل ليق

 :ضرألا بحاص لتي ف . اضرأ حنتما لجر ىف هللا همحر ىرا وجلا وبأ لاقو

 حنةملا طرتشي لو .رثكأ وأ ‘ لنأ وأ ں ةرمت وأ ، ةنس ضرألا هذ_۔ه عرزأ

 . تقو ىلإ

 . اهعرزي ىتح ضرألا هذه ىنحنما : ضرألا بحاصل بلاطلا لاق اذإ : لاق

 هل مسي و . اهايإ كتحنم دق : ضرألا بحاص هل لاقف . راملا نم ءىشب - لو

 اهعزتني ىتح س ايح حال مادام اهعرزي نأ حنملل . ةعارزلا نم ءىشالو ، تقول

 اك وهف ، ءىشب هل سب لو ، ضرألا هذه كتحنم دق : هل لاق نإ كلذكو

 . كل تفصو

 هل ركذي و . تدرأ ام ىلام وأ ، ىضرأ ىف عرزا : لجرل لجر لاق نإ و

. ةداعق الو ةحنم الو . ةبه الو امهس
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 ٤ ةحنموأ ك ةيه نهم كهلأسا۔ ىم ىلع كلذ جرخ هلام ق عرز جرخ اذإ : لاق

 . ىطعملا نم همجرب ةجح هيلع مقي ملام ، كلذ ريغ وأ

 . كلذ نم عقو ام ينعم ىلع وهف . راشملا وأ ةداعتلا ىنهم ىلع ناك نإو

 . رهاظلا ركح ىاعم ىف ' ببسب عراز وهف ، ناكهجو ىأ ىلع فرعي مل نإف

 ٠ لاملا برل وهف ىب امو . مز ؤمو هؤاذع بدسل اب عرازملاو .

 . كالذ نم فراعتلا ىف رلبلا لهأ نم ةكراشملا ىف هقحتسي ام هل : ليقو

 ةثرولا بلطف .حنتماا عرزام دب حمامل كله مش . ضرأ ةعطق الجر حنم نمو

 ىف اهعرز دق ىتلا ةرمتلا هل نإف . هتايح ىف تعرزو ىنحقم دق اذه : لاقو . مهضرأ

 لثم ، ةعارزلا لمح نم هىش ىف لخد دق ناك اذإ 2 اهدامح ىلإ حال ةايح

 وأ ك اهبف سلا حرط وأ ء ضرألا ضر لثم ك هيطعلاب زارحالا ىف ةجح نوكي ام.

 . كلذ هابشأو ضرألا نم ةرذلا روذج جارخإ وأ رجشلا داجيإ

 كهححصو ةنايحىم اضرأ لجر هاطعأ لجر ى ‘ هللا همحر ىراولا فأ نعو

 . راجشألا ن. كلاذ هابشأ وأ ، ءانق وأ ، التب وأ ، انطق اهعرزف . هسفنل اهعرزي

 . ناجنذابلاو لجفلا لثم

 ىلإ نطقلاو . فيصي نأ ىلإ ءاثقلا هل نإ 2 ةحنم اهايإ هاطعأ امنإ ناك اذإف

 . ناجذابلا كلذكو . ةفسلا لوح

. هيلإ ىهتني تقو هلف ء لجفلا امأو
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 فيصي نأ ىلإ كلذ مامت هل ناك“ هتايح ىف ةميضقلا دعب نم نطقلا ىنتس نإ و

 لقملا كلذكو . ىلوألا ةزجلا دعب نم ةنسلا لوح ىلإ تقلاو صقلا .

 هعديلف هتقو ىلإ ىتا اذإف . هيلإ ىهتني تقو هل : لقبلا ىف اولاق دقو .

 ناك نإن نامرلا امأو تانبلاو تاه.ألا لكأي نأ ىلإ كلذ هلف زوملا امأو

 باصأ ١7 هعلق هل نكي مل ‘ مرغام لثم ٠

 همرعو هرانع نوكي ىلا ةرغلا 3 هلر . هانع هلو 0 ءىش ه. مرغ نكي نإ و

 .اهف

 . ملعأ هللاو . هلام هتثرولف حفتمملا تام نإ و

 ىفكي نأ روحو .. ةزئاح ري۔غ هتحنم ‘ ,لجرل ةيفاص ناطلسلا حم نإو

 . ةيفاصلا ىف ريقفلا ضراعي الثل ء لاملا نم ءىش وأ « لوقب ناطلسلا رش

 ىطعلا تام مث . ىطعملا اهعرزف ، الظع اهعرزيل هضرأ الجر ىطعأ نمو

 . ىلوألا ةرجلا دعب ةمس ضرألا هذ_ه لمعتسي نأ ىطعمالف . ماتيأ قلخو

 كلذف . ةر.اع هياإ اهعندي نأ طرشو . اراد وأ اضرأ هاخأ حةم نم : ليقو

 . كلذب سأب الف طرش ريغ نم حنتمللا ىنعأ ةرماع هيلإ اهعفد نإ و . هل هركي

 . ةحنملا لبس ىلع هسةنل اهعرزب ) اضرأ الجر ىطعأ لجر ٢ ليعس وبأ لاقو

 . ءاملا ىتسي نأ لبق « هيلع عجر مث . رذبلا حرط مث . ةفورعم ةعارز هل ىمسي الو

. زارحإلاو ضبقلا ةلزنمب رذبلا حرط نإ : لوقلا ىنعم ىف جرخ هنأ ىع
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 « ةمجرلا ضرألا برلن . رذبلا حرطي ملو ، اهاكرو اهمضرو اهحاطأ اذإ امأو

 «ىذقنيامم ءسالا عرزيامم بلغألا هيلعام اهعرز اذإ اذهو كلذ ىف هؤانع رخالل و

 ٠ ةفورعم ةرمن سي اذإ

 . ريعشلاو نطتلاو ةرذلاو ربلا ةعارزلا نم فوجلا ق ىدخنع بلغألاو

 .نم ءاش ام ىدنع اهعرزي نأ ىدنع هلف « رذلا حرط ىتح هيلع عجري اذإ و

 لمامال نأ : لوقلا ضعب ىلع جرخي و . ةروكذملا فافصألاو ، ةروكذملا هذه راغلا

 . يضقلا

 حنتمملا سين . ةميضتلاو رولا الإ لماسمال سيل نإ : لوقي نم لوق ىلعو

 كلذ الإ

 هريغ اهاطعأ ث ةفورعم ةرمن اهعرزي ، ةحنم اضرأ الجر ىطعأ لجرف : تلق

 ؟ كلذ ايهف زوجي ل» . هسةال اهعرزي

 . هسفنل هاطعأ امبإ هنأل ؛ لاملا بر ىأرب الإ كلذ ايه زوج ال : لاق

 كلذ نأ نظ . هاطعأ ىذلا لالا بر ةيطمب ىناثلا ىنملا ملع نإف : هل تلق

 ؟ ةعارزلا نمل . ثلاثلا ىلعملا اهعرزذ ىطعأ دق وأ 2 هعسي

 ةعارزلاو . همرغو هؤانع ببسب لخادللو.ببسب لخادلاك اذه نأ ىعم : لاق

 . لونلا ضعب ىلع ضرألا برل

 ؟ ةعارزلا هل نم ىلع ةاكرلاف : هل تاق

. مهن : لاق
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 مهل ناكو . مهي -ةنأل حفتمملا ىأرب اهوعرزم ث ةعامج اوناك نإف :. هل تلق

 صلختي ولو4 هتصحنم صلختي نأ هب رحن 2 صدالللا مهدحأ دارأ نإ ببسلا

 ؟ نوقابلا

 هناكرش ىلإ اهمفهو ةرغلا ضبق ىلع ناعأ نكي مل نإ : ليق هنأ ىدقع ة لاق

 هدحو هتصح نم صلختلا یىدختع هارجأ .

 -.. ىممم هناض همرل ىذلا بجب ا نم صلختي ن أ هيأمف ء كلذ ىلع ناع أ ناكنإ و

 ضبقلا ٠

 ؟اضبق اذه نركسيأ اهسودو اهليك ىلع اونواعت دق اوناك نإف : هل تاق

 : ضبق ىنعم اده نوكي نأ .هبشي ىدنع اذكه : لاق .

 تدرأ ام ىضرأ ىف عرزا : لجرل لاق .,ناطلسلانم فيلخ لجر ىف : ليقو .

 اذه ىلع بجحي امف . ضرألا بر لجرلا اذ_ه تامر . رمتو هضرأ ىف لجرلا عرزغ

 أ ىلع عرز الو . افورعم اهنم طرتشب و . كالاملا اذ_ء ةثرول عرزلا  4٨بحاصل

 تام ىتح قح هذه هتعارز ق ضرألا .

 هدةع جرخي ام هلام ىف عرز اذإف ٠ ةحنم وأ ، ةبه هنأ« هاطعأ و هلآسام ىنعم ىلع

 ةنانثمطالا ىنعم ليزت مكحلا ق ةحح هيلع معت ام 0 زاملا ىنهم ىلع جراخ وخ

 نمم اهمف هل تبثي ةجح ك ىطعملا نم ةعجر نم ٠.

 كلذ نم عقو ام ىنعم ىلع وهف ‘ ةكراشملا وأ ةداعقلا ىنعم ىلع ناكنإو .

؟ كالذ ناك هجو ىأ ىلع فرعي ناكنإ >



 س ٢٢٢

 .نم بهسب كالذ ناكاذإ رهاظلا مكح ىنام ىف ببسب عرز ناكاذإ هنأ ىمف

 _ لف ام ٣ هجولا اذه ىلع عرازللف . عرازلا هانعم فرعي ال { لالا بر

 . ضرالا برا ىدنع ةعارزلا نم ىقب امو . هتنؤم و هؤانع

 <7 ه . _ 8 . .

 راشملا ‘ لالا 4.حتمسإ ام لاملا و | ك ضرالا برل نوكي : لهف \ه ضعب ىفو

 . كلذ ىف فراعتلا دابلا لهأ نيب

 .هنآل ؛ همزلت ةرجألا نإف .اهعرزي ملف اهعرزيل لجر نم اضرأ ىرتأ نمو

 . ايلطعو اهبحاص نع اهمسي>

 4 ةمولمم ةرمع الو ةفورعم ةدم لإ نركت 7 ‘ اهعرزيل اهحنتما نإ امأو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو .هنم اهعزنني ىت> ئ ايح حالا ماد ام اهعرزي نأ حجنت الب

» « «»



_ ٢٢٣ 

 رشع فلاثلا لوقلا

 تاراجإلا نم تاهوركلملاو تالوجلا ىف

 . اها ركو اه هيب هوركم ءايشأ ةرشع : ر ؤلا وبأ لاق

 لمي امجحاص نركي نأ الإ لايكملا ءاركو ى نازيملا ءاركو ، لحفلا ءارك

 . سأب الن ڵ هئانع لجأل رجألا ذخأيف « امهب

 . رانلا ص ق - و

 . سأب الل رانلا هيف ىذلا بطخلاو ماخسلا عاب نإ امأو

 اهنم نوقتسيو سانلا ىنأيق . رهن وأ رثب لجرال نوكي هنأ كلذو . ءاملا عيبو

 . 4هم: روحم ال كلذن ٠ مهباودلو برشلل

 . سأب الف عابو اذه ىتتسا نإ امأو

 دامسلاو بارتلا عم تطلتخا نإو . ةصلاخلا ةرذلا عيبو ى "الك_)ا عيبو

 . كلذب سأب ال

 . نآرقلا ملعت ىلع طرتشللا ملدلا ءاركو ، ةرجافلا ءاركو ، ةحانلا ءارك و

 ۔ طرشريغ نم هيلإ هودهأ ايف ث هيلع سأي الن . اثيش طرتشي ملو ملاب دعق نإو

 اودرب ىتح ء مه ةبوت الن ى رجألا ةرجافلاو ةحمأانلاو ملعال طرتشا اذإ : لاقو

.اوذخأ ام رجأ



- ٢٢٤ 

 . اهئارشب سأب الو . اهضرعو اهتباتك رجأو فحاصلا عي هركيو

 . ك ساطرتلا عئابلا دصق اذإ : ليقو

 . ضرعلا كلذكو عئاضلا نم هنأل ؛ سأي ال ءاركلاب اهخسن كلذكو

 : ليقو . اباس> موقلل بسح نم رجأو . ضرألا نرهسغي نيذلا رجأ هركبو |

 ١ كلذب سأب ال

 . ضئارفلا ىف ىوتفلا ىلع رجألا زوجت ال : رثألا .اجو

 . لمع هنأل بابسلا ىلع رجألا ذخأ زوحي و

 . كلذ ىلع رجألا ذخأ زوجمال : لوقو

 ردجلا ءارك ىلإ دصق اذإ «كلذ زاجأ نم زاجأو . ةكم تويب ءارك ز وجمالو

 . ةععمال ال اهلعج قلا با ربألاو اهاتب لز

 . كلذ هابشأو نيصلاو ةرزنلاو ةفحسملاو ةاحسملاو بيهلا ءاركب سأب الو .

 نصختينمل «كالذ هابشأو سرتلاو حمرلاو فيسلا لام حالسلا رجأب سأب الو

 م نيمولظملا هب رصني وأ غاب ودع نع هه

 . بايثلا ةرجأ زوجو . فالتخا اهبف جلا ةرجأو .

 كلذ لعف نمو ۔سيحلا ىق هريغ ناكم دعةيل هسةن رجؤي نأ لجرلل زوجيالو ..

٠ ةيصعملا نم هن ل . هل ةرح ] الخ



_ ٢٢٥ 

 سأب الو { ملالا هسفنب عقوأ هنأل 7 ةيدالف ء سبلا ىف ريجألا تام نإ و

 . ارجأ ماجحلا ىطعأو مجتحا تلط "ا>ينلا نأل ؛ ماجحلا ةرجأ

 ءىشالو ٬تاشردنملا الو تاب وصغللنم ءىش لمع ىلعةرجألا ذخأ زوجمالو

 . زوميالامعيجو ء لطابلاو وهللا ىعم نم
 .هدريلف طرشب ارجأ هنم ءىش وأ كلذ ىلع ذخأ نف

 . هثامسأ و هللا باتكب ىقري ناكاذإ ء ىقرلا ىلع لمجلا ذخأ اوهركو

 قرلا دنع ةيفاعلاو ةحصلا طرش زوجمالو ع سأب الف هثانع رجأ طرتشا نإ و

 ىذلا كلذكو . ىرديال هنأل « بيغ همأل ؛ ردقلاو ررغلا نم كلذ نأل ؛ بطلاو

 ري وأ دجسم ى ةالملاو ناذألا ىلع ةرجألا ذخأ زوج الو . ةقرسلا جرخ

 . هوركم هنإ : لوقن . هيف أرقب نل فحصملا ةراجإ ىف فلتخاو

 . زاج نيتفدلاو قرولا هرجاو نإ : لوقو

 «هيملع نامض الف ء الحتسم ناك ن إن . هيلع ذخأف ء ناطلسلا لح ىف لخد نمو

 . نامنلا هيلعن امرحم ناك نرإ و . ةبوتلا دارأ اذإ

 ك هيلع سأب الف ءةرجأب اعاتم وأاماعط هل ظفحم ، الجر رجأتسا لجر ىف لوقو

 . هنم دبال ىذلا مونلا تاقوأ ىف مان نإ

 )١( سنأ نع ىذمزتلاو ملبملو . سابع نيا نع دواد وبأو ىراخبلا هجرخأ .

 ) ١٥ _ تيبلاط"" جهنم / ١٢ (



 س ٢٢٦

 ةرجأ موي لك هل هياو الإ و . ذعم له. نأ ىلع . امايأ لجر م لمع نمو

 . ءارك الب ه۔. لم هنإ : رخآلا لوقيو . مهرد

 هلمعتسا هنأ لمعتسملا رفأو . ةرجألاب لمعي نمم ء ل ىذلا لجرلا ناكنإف

 . ةفصلا هذه ىلع

 رقأولو . اذه ف طرشلا نأل ؛ هلثم رجأ هل ناكالإو . ءىش ىلع ايض ارت نإ

 . ةي وذنم هرف نأل 7 هن أ ه

 . هذيب ل هنأل ؛ زاحف لج أ ىلإ هريذل اغ وص ل نمو

 لك ى هلف 2 اههوي نإو 0 هرد نيتسب رهشأ ةتس ًاريجأ رجأتسا نم : ليقو

 . هلخم رجأ هل اذهف . مهرد 7 لمحم رمش

 سيلف ك هب هل فوي 7 > مامطلا نم همشد ام ريج أ رجأتسانم : بوبحم ل و

 . هنذإب الإ م,ثيام ردق ، هماعط نم ذخأي نأ ريج الل

 . هلثم رجأ هل اذهو . مهاردلاب الإ ةراجإلا زوج الو

 كلو ،نالن لام ءارث ىف وأ ى ةنالف جوزت ىف ىل لا :لجرل لجر لاق نإو

 . تاراجالاو ٠ اركلا نص اذهو ٠ ار زاجف اذك ىلع

 . ةراجإلا ملسي نأ 4ل زاج هلم.ةسا نإف

 اذكو ١ ذك ىلع كل و ىمالغ ل صاخ : لجرلا لاقف . مالغ هل سإح نمو

 . ءارك هل ري مل ضبو © ثانعلا همزلي مهضعي . فالتخا هل ءاركسا ىنف . امهرد

 . هصالخ ىلع ردق نمل ء ارك الف ك > رغ ىلع سبح نإ : هريغ لاق

. كلذ انيب دقو تاراجإلا اهيلع زوجتال تاعاطلا لامفأو



 س _ ٢٢٧

 ، اهيف لملاو اهمامتإ زوج ال س اهنع ىہنلا درو ىتلا ةدسافلا تاراجإلاو

 . نهاكلا ناولحو ؟ونبلا رهم لنم 0 اهب ىقارتلا الو

 وتف ونان" َرَضْرأ نإف »:ىلامتهلوق اهزاوجو ةرجألاتوبث ىلعليلدلا و

 . مولعم رجأب الإ ةرجألا حصتالو . « نهر وجأ

 . ةمألا قافتاب لثملا رجأ هل ناك ث الو,حم رمألا ناكنإ و

 ، لوهجم تقولاو 2مولمم لمع ىلع دقعنت ةراجإ اهنم : هوجو ىلع تاراجإلاو

 . هلاثمأ و ءانبلا ىلع ةرجألاك

 رارحألا نم ناويحلا راجئتساك ةلوهجم عنافملاو .مولعم تقو ىلع عقت ةراجإ و

 . ةلرهجم عفانملاو مولعم تقولاف . باودلاو ديبءلاو

 اثيش لمحت ةنيفسلاو . ةبادلا وحم ، مول۔. لعو مولم. تقو ىلع عقت ةراجإ و

 . مومهم ءا ركب ٤ مولعم عض طضوم ىلإ امراعم

 اذه ادع امو . اهتزاجإ ىلع ملدلا لهأ قافتاب ء ةزئاج تاراجإلا هذد لكو

 . رظنلا هيقف ، سانلا لمحو ، قافتالا هيلع امم ، هوح و

 بحاصل سيلو . ناكمإلا تقو لوأ ىفلعءء'اب ىتأي نأ لماعلا ىلع بجاوو

 . قيفوتلا هب و ملعأ لاو . هيلع ةردقلا دنع هعنم لمعلا

» ٥ »



- ٧٢٢٨ 

 رشع عبارلا لوقلا

 هيلإ ةرجألا ملستو هتمطامتمو ريجألا ىف

 لمعتستال :لاق :لط ىنلا نأ ثيدحلا ىف ةلإ عفر : هللا هحر رت ؤااوبأ لاق

 هرجأ هل عطقت ىتح ريجأا ,

 . . . . , ۔ ٠ ء, - . . )٤١
 . هقرع فجي نآ ليق هرجا ريجالا "ىطعي : ضعب لاقو

 ٠ رز ع نم غرفي ىتح هرجأ ريجألا ىطويال : ليقو

 هاطعأ ام ,د تسا اهكف اذكو اذكب موي لك ىف لهعي نأ ىلع عطوق نإ و

 هت جح أ

 ىلعأ ارهش لع املكف . اذكو اذكب رهش لك ىلع ىضوف نإ كلذكو

 . هب رج ١

 ىذلا لمدلا متتسي وأ ك هل هتقو ىذلا تقولا لكتسي ىتح هرجأ ىطعي الو

 ه۔اع عطوق

 ريغ 0 ًبَح الو اضورع هطي نأ هل سيلف ڵ بحم لص ىل رجأتسا نمو

 . بحلا نع مهاردلا ذخأ زوحمو . ةرجألا هيلع تعقو ام

 . باودلا وأ ضوردلا نم ءاشي ام اهب ذخأي نأ هلف ے مهاردب رجأتسا نإو

 ةماىلص ىنلا نع ء ةريره ىبأ نع هدنم ىف ىلعي وبأو رمح نيا نع هجام نيا هجرخأ )١(

 . ملسو هيلع



 ۔ ٢٢٨٩

 ، مولعم ءاركب امولعم المع ذل لمعي نأ ىلع ث الجر لجر ىرتكا اذإو

 . هسفنب لمعي نأ ىلع طرشلا ناك اذإ ، هريغ هيف لمعتسي الف

 هريغ لمعك لمي نأ ريجألا ىلعو ث هل رجأ الف ، هريغ هعم ل نإ

 . ةفايح الب

 . هرجأتسا نم ىأر كالذ نوكيف { ىحذلا عكري نأ ريجألا بحأ نإ و

 .افلس ه۔ةن ىلع ةرجألا بسحو ًاريجأ رجأتسي نأ دحأل زوح الو

 ةرجأ امطةي نأ لبق ، اهدحأ تامو 0 هرجأتسا نم عم ريجألا لع نإو

 { هتثرو وأ ريحألا ىلإ ص لغلل ةرجأ لست { هتثرو وأ هل لومعملا ىلعف . ةمولعم

 ٠ لا.علا دخع لمملا ةميق ىف لودعلا رظنب

 هرجؤي الن . رثك أ وأ ، لقأ وأ ، ارهش وأ 2 ةغسل ادبع رجأتسا نمو

 ديد_لحلا وأ ء تالآلا نم ءىشب هناعأ نوكي نأ الإ 4 هرجأتسا امم رثك أر

 . كلذ ريغ وأ ، لاعنلا وأ

 . كاذ هابشأو نفسلاو نيك اكدلاو لزانملاو باودلا ةرجأ كلذكو

 هيلعو . كلذ نم لضفلا هلو . کالذ رجؤي نأ هل نإ : لوقلا ضعب ىف ليقو

 . نعي مل وأ ناعأ ، ناصقنلا

 . لضف هل نكيم ء نعي نإ و . لضفلا هلف ناعأ نإ ىنبجعيو

 : لاملا بحاص لوقيف . هلام بهذيف 2 رحبلا ىف هتنيفس رسكت نميف ليقو

 عجرف . هلام نم ش دحأ جرختسا مث . هل وه اتيش ىلام نم جرختسا نم

. لوألا هبحاصل لاماو . هلثم رجأ جرختسمللف . هلام بلطي لاملا بحاص



 ۔_ ٢٣٣٠

 طرش ام هلعف ك هها ر وأ 41 وأ هقمصذ ذأف { اثش 4٥ جرختسا نم : لاق نإف

 . مهارد ةرشع كللذ ةرجأ ىلع اقفتاو 0 همل.هيل لمع هيل ١ عفد ‘ غئاص ىف ليقو

 هيلإ عفد ام لع غئاصلل قفتي ف . هل لزعملا دنع نم « ابح مهاردلاب غئاصلا مدقتف

 مهارد هياإ عفدي نأ هللرمعملا دارأو . هلثم وأ هنيعب بلا عفدي نأ غئاصلا دارأو

 . بلا نم نع هعطاق ك

 هل سيلف ث هيلع قفتم نمثب ابح هل لومعملا نم ضبق غئاصلا ناكنإن : ليق

 . هيلع اقفتا ىذلا نملا الإ

 4۔ا.ف . هلرع ء ارك نم هنأ ىلع ك مول.م ن ىلع بلا هاطعأ ناكنإ : ليقو

 . هنيعب در هيلعف . هقحتسي مل ءىش ىلع بحلا ذخأ هنأل ؛ بحلا در

 امب ذ . اركلا نم هن أ همع طرتش. لو ك اي> مهارد ةرمعب هاطعأ ناك نإ و

 . مهارد ةرشع بلا نمم هيطب نأ هلع

 ، نالف لمج اذه : لاقو ۔ ءاركلا بلطو ىركلا ريغ عاتملا ىنأ اذإ : ليقو

 ناك ولو . ةحصلاب الإ هارك أ ىذلا الإ ىطع سبيلف . هءارك هل ذخآ نأ ىرمأ

 - .هلح دق ارك أ ىذلا لمج هنأ فرعي

 تقولا ىف هطع لو ، مهرد ىلع اقفتاو ، لوهجم لمع ىف الجر لمعتسا نمو

 ..الف اضورع هب هيطعي نأ دارأو . اقرتفا ىتح

. زاج هثانهب اضورع هاطعأ نإ امأو



_ ٢٣٦١ _ 

 .اهذخأ هيلع مرحم الف ء لمهي نأ لبق ةترجأ ريجأاىطعأ اذإ :بوبحم لاقو

 . لمعي مث اهذخايو

 الإ اهعلطأ ال : لاق . ىل اهتدج ةلخنلا هذه عنطا : لجرل لاق لجر ىف ليقو

 . لاملا ةرجأ كل : لاق . اهدج املف . علطا : لاق . فصنلا

 هنكمت و ( هريغ لع ردا وهو هاطعأف ، هنع ىنذتسيو هريغ دحم ناكنإ :ليقو

 . هيلع عط وق ام ريجأأللف 2 كلذب

 . لثملا ةرجأ الإ ريجألل سيلف ى هريغ دجم ال كلذ نيح ىف ناك نإ و

 . هعلطف هب ام كلو تبلا اذه علطا : لاق نإف

 . هيلإ هتفاو ام هل ناك ث هيلإ رطضاو ةجاح هل ناك نإ : لاق

 . هانع ريغ هل همزان الف ك وهللا ليبس ىلع الإ ةجاح هل نكس مل نإو
 راطلا دح ىلع ناك نإف .رانيد كالف ةلق ىسأرنم تجرخأ نإ : هل لاق نإ و

 . . راطلا نم اذهف ةلق هسأر ىف سيل نمأ

 نه لجر هر ىتأف . مهرد ةثام هلف هر ىنانأ نم : لاقف . ديبع هل بره نمو

 . هنم بيرق وأ دلبلا ىف هنأ لبق نم س هب افراع نوكي نأ الإ ع كلذ هلف بيرق

 . هلمم ءانع الإ )٨ سبلخ

 الإ ، كلذ همزلي امنإف . ريثك ءاركب هلج ىلع لجر عطاقف فوخ ءاج نإو ..

 ىذلا دلبلا ءارك ردقب ءاركلا نم هيلءة؛كالهلا هسفن ىلع فاخ دعق اذإ نوكي نآ

 عأ هللاو . هلثم وهف © هانعم ىف الخادو اذه لثم ناك امو 0 هيلإ هاج

 ٠ قيةوتلا هبو

= ٭%“



 س ٢٨٣٢

 رشع سم اخا ١ ل وقلا

 هيف ةرجأ ال امو ةرجألا هيف امف

 هام ءارك هيهف روجخللا امأ ٠ 4ل..تساو ٠ هرذل ابش وأ آروجنم ذخأ نمو

 . هلاي.تسا ىف

 . ءاركب لح.ةسي الام هنف . هيناع. فلتختف بشلا امأو

 ۔ فات نإ بشخلا ىف ىدعتملا ىلع نامذلا ناك ص ءارك هل سيل امم ناك نإف

 . هدرو ملس نإ ةميقلا ناصقنو

 فلت نإ هنامضو . هل_:ه ةرجأ هيلعف ، ةرجألاب لمعتسي بشلا نم ناك امو

 . هيذهتب

 . هريغو ديدلا تالآ كلذكو

 . زئاجغ ى ديصلا ىف مهسب ديلل اكبش ىطعأ نم امأو

 . اثيش امهيف فردن ملف « بلكلاو رقصلا امأو

 فلغ فلحتساف . هايإ هدحجف ث هل هلمعي ائيش الجر ىطعأ لجر ىق ليقو

 . اطرا كر ام ىلع ة.ح رلا هل نإف . ال ومعم ه 1 هدر ش ‘ ءىش هل هذنعام

 هنأ امل ء هيلع هدريو © هل هلهعي الأ هيلع مدقت ناكن إ : حبسملا نب دمحم لاق

. قح ملاظلا قرعل سيل هنأل ؟ هل لعج الف 2 هايإ هدحج



_ ٢٣٣ _ 

 ليزي امم لماعلا نادحج سيلف ‘ تباث ءىش ىلع امهنيب ةعطاقملا تناك نإ و

 طرشلا ناك اذإ ء هل لو۔ءال مدتتب كلذ هنع ليزي الو ث هلمع لطبي الو ، طرشلا

 . هيلع اقفتا ىذلا لمعلا لمعيو « ىلاعت هللا ىلإ بوتي نكلو . اتباث

 مزلي مل ، هل هل۔م.ف ى هل هلمعي الإ يلع مدقتو س ةتباث ريغ ةعطاقملا تناك نإ و

 . ةتباث ريغ ةمطامالو . ةمذقتلا دعب هيأرب هل.ع هنأل ؛ ؤىش لماعلل هل لولا

 هنحتمي فسري فأ ىلإ بتك ةفينح ابأ نأ : فنصملا باتك ىف تدجوو

 .باجأ نإ و . أطخأ هيأرب فسوي وبأ اهبف باجأ نإ : ةفيثح وبأ لاقف . ةلأسم ىف

 هل هرهتيل ‘ اي وث لجر 4 ١ مهد راصقق لوقت ام : هيل !بتكم . بادأ هنفح اهبف

 بوتي و هير ىلإ در هل اد٫ ح ةلم 7 بوثل بصع ل راصقلا عمج ا ح ر7 الا, .اب هك ٠ , ٥ ح , )ا ح , اع ٠ أ 7 ؟ ,

 ؟ال مأ رجأ بوثلا بر ىلع هل نوكي له . ةدسانلا هتين نم

 ؟ اهيف تنأ لوقت ام : هل اولاقف

 ىونيو بوتي نأ ل,ق ، هبصغ ىون ام دعب بوثلا لمع ناك ن إ : لاقف

 .لهملا هلف 0 هب مغ ىلع رمعم ريغ وهو { هلع ناك نإو . هل ةرجأ ال { هدر

 . ءاركللاو

 .هلمعي ابوث اجاسن ىطعأ لجر ىف « دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نع دجويو

 .ىدنع وهو « كل هتلمح دق كبو :بوثلا بحاصل جادنلا لاقو . الخ ام الغ . هل

 ؟ ال مأ ةرجأ لجرلا ىلع بجتأ . بوثلا فلت ىعدا مش . هذخو ةرجألا ىنطعأ

. اثيش نمدي و . ةرج أ هل نكت ك عييضتلا نم همعل ام حص نإ : لاق



_ ٢٣٤ 

 هنأ ةحصب الإ ةرجألا هل سيلو مرنلا هيلع ناك" هلوةب الإ كلذ حصي مل نإ>

 . لمح دف٠

 ىنطعأو هذخ كبو اذه :لاقو .هبحاص لإ هزع ا! ب وشل اب جاسنلا أ نإو

 نامض الن 2 فلتن جاسنلا بهذف . كعم هكرتا : بوثلا بحاص لاقف . ءاركلا

 ك جاسنلا نه عييصتب فلت نوكي نأ الإ ك رجألا هل ) . بوللا ف جاسنلا ىلع

 . ةنامألا ىف لوقلا نم جرخ ام ىلع ، هظفح نم ريصقت وأ

 - ٠ ٠. ء . ح 2 . . , - ٠ ٠

 { هب وصغم صرا ىش اريجا مدختسا نهي» ء شب رف نب ديمس نب نسحلا نعو

 .قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . فالتخا هل ةرجألا زاوج ىنف . اهمصخ ملسي ريجألاوب

 د -

© » 2
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 رشع سد اسل ١ 9 وقل ١

 مزلي ال امو نامضلا هيف همزلي امو عئابلا ةرجأ ىف

 ناك نإن . هعيب ىلع ردق لو ء اعامتم هل عب ا آريجأ رجأتسا لجر ق 17

 . هرجأ هلف ، هنم رتشي ملف دهتجا

 . هئاغع رجأ هلق ىناوت نإ و

 ىسي ام رجأ الإ هل سيلف « علطتسي ملف ؛لجر نم انيد هل ىضاقتي هرجأتسا نإ و

 . ىضاقتلا نم هيا

 هيلعف « ةمساح بوثلا بهذ : لاتذ . هعيهي نأ ابوث لجر هاطعأ اذإ ىدانملاو
 . نامضلا الإ و . ةنيبلاب كلذ ةحص

 . هلوق لوقلاف ، ةحاج نه نلا فلت : لاقو ةعاب نإف

 كلذف ء كل وما داز امو . مهارد ةرمشهل هع) : لاقو . او لجرل عفد نمدو

 . هوركم

 . اذكو اذك فلأ لك نم هل نإ ،عاتملا بر ىلع لالدلا طرش ءاهقفلا هركو

 . زئاج اذكو اذكب موي ةرجأ طرش امأو

. زسال ريثك وأ ليلق نم ءىشب هأواك ن ‘ ىرتشا وأ ك هل عاب نإ »



- ٢٣٦ _ 

 < مهرد فلأ هلام عيج» هرجأ وأ هلام عيب ق الحر لكو نم : لذديعس وب أ لاقو

 . تباث وهف « اميج لاملاب ناملاع اهو . اذكو اذك عضوم نم

 ةرجأ هل سيلف 2 ريجألا وأ ليكولا عيجد نأ لبق « لالا بحاص عجر نإف

 . قويفرتلا هب و . ملعأ هللاو . هرل ١ كالذن > لاملا بر ءاشد نأ الإ

وج وج



 كلذ هبشأ امو نويدلا ىضاقت ىلع ةرجألا ىف

 كلو اهاضاقت : لجرل لاقف . سانلا ىلع نويد هل ناك نم : رثؤملا وبأ لاق

 . زاح كلذف . رثكأ وأ ‘ لقأ وأ ء هع٫ر 5 ك اهنم جرخ ام سدس

 . زئاج كلذن . هل هامس ك امهرد اذكو اذكب ىنيد ىل ضاقت : لاق نإ و

 . ماةيألا و دجاسملا ىضانةي نم ىطعي كلذكو

 خايشأ كلذ لمف دقف . زنا امهرد اذكو اذكب ىنيد ىل ضاقت : لاق نإ و

 ٠ نيملسملا نم

 مامإلا رجأتساف ٠ ةلودلا ريغل لام ىصوأ دزملا لهأ نم الجر نأ ىورو

 عمجل . ءانعلا هل نأ خايشألا ,رم معز نم معزف . هصنب هيتأي نم ديمح نب كلملا دبع

 ٠ فصنلا وهو . هاطعأ ام هل اوأرف . كلذ ىف محرراشو ‘ ءاهقفلا كلألا دبع

 لصح نإ :هل لاقو .هل هاضامت الحر رمأف ند هل ناك نم : رمألا ف ذحويو

 ىتح( ءامرغلا لجرلا بلاطف . فصنلا 4.0 ثاو « كيدر ىلع جرخو ندلا اذح

 . هب ر لإ ةلسو ك هلك ن دلا لصح

 . هناسل قدصي نأ نسحو . كالذ هلذ « نيدلا بحاص هل عأ نإ : لاق

. قلا ءافيتساو ءامرفلا بلط ىف انع ام رجأ هلف ع هيلع ضقن نإ و



_ ٢٣٨ 

 هركي اذهف .اذكو انك فلأ لك نم كلو ء ىنيد ىل ضاقت :لاق نإ امأو

 اهذخأ وأ ‘ مهاردلا ذخأ « ىمسم رجأب الإ .

 كلذ امهلف . هفم ةصحب اهقح امهل جرختسي نأ الجر ترمأ ةأرما ىف ليقو

 امهننب مدقت لصأ ىلع هتطعأ امنإ تناك اذإ .

 دلب نم مهارد هل ىضاقتي الجر ثعب لجر ى 0 هللا دبع فأ نع دحوي اممو

 عاض مش . مهرد فاأ هل ىضاقتف « رجأ ريغب وأ « رجأب .

 ءىش لوسرلا مزلي مهاردلا هذه ف ىرأ ال : لاق .

 "ادمعتم اهفلتأ الو ; مهاردلا هذه ىف هناخ ام هنأ : هلاب نيملا هلف همهتا نان

 اهفلتل .

 ىح ف ك ةعزاذم ق الحر :7 ) ةأرما ق ليقو ٨\ ءاركب ك جوز ىلع -

 ةلاكولا حسفت نأ تدارأ { ةأردل ےلسةلاو قحلا ةيطعب جوزلا ناد املف . فورعم

 ةتباث ةرجألاف . عزامف .فورعم رجأب امه عزاني نأ هترجأمسا اذإف . ليكولا نم ..

 ةعزانملاب ةرجألا قحتسي ام دعب { ةعجر امل سيلو .

 كلذ لثم ىف ء هلنم ةرجأ هلف 2 ةامسم ةرجأ هل عطتي مل نإو .

 .ىخضاتتلاب هرمأ نم ذخأ قحلاب ع؛ر املف . لعجي سانلل ىضاقتي لج ر ىق ليقو

 قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو . هلعج هل : لاق . مكلاب .

« ؟ »



_ ٢٣٨٩ 

 لاملاو لاجلا نامض ىف

 نامذلا هيلع نمو هيالع ناض ال نمو

 ثعبف .مهارد دلب ىف هل لجر ىف 4 هللا امهمحر حبسمو عشاه نعدجوي اممو

 ع تعاض دق مهاردلا اذإف . دلبلا ىلإ لجرلا لصو املف . رجأب اهب هيتآي الجر
 ردق هنع حرطيو . امات هرجأ لومرللف . لوسرلا مودق لبق ڵ هيلإ اهب ثعب دق وأ

 . حبسم ىأرب ..قيرطلا ىف مهاردلا كلت لمح

 . مهاردلاب ءىحم , اذإ ٠ لسرلا نه هلذم رجأ هل نإ : هيأرب مشاه لاقو

 رجأب اهلمح ناك نإف .قيرطلا ىن تعاضف . لجرلا ىلإ اهب لبقأو ك اهلح نإ و

 .ليس وأ بلاس صا نم « هعندىلع ردقي ال غىش ءاج نوكي نأ الإ نماض اهل وهف

 . هراع سانلا رذعي امم س رمأ وأ ، بلاغ

 هعوجرو هبوهذب رجألا نم هل ناك ث ةيلع سانلا رذعي امم ءىشب تبهذ نإف

 . عاتملا ةيف بهذ ىذلا عضوملا ىلإ

 رصمل ىف :رسكناف هلمحل ) رو-كلانم ىش لجح ىلع ٤ الحر ىرتمكا نمو

 . هذيب لمامل ك وه سبل و .٠ لح ام ردقو ءاركلا نهم هاف { قيرطلا

 . لمح ام ءارك ذخأو عيض ام مرغ عيض ناك نإو

رذع هل حصي ىتح « ءاركلاب هلح ناكاذإ ء رسكنا امب ذوخأم هنإ : لوقو



 ۔ ٢ و ٠

 ،كوريلادن- و أ ك قيرأةلا ق اهجحازت دةع باودلا ةمداصملنم نامضلا نم هب رذءي

 . رذعلا نم اده هابشأ وأ 4 ضوبللا وأ

 ناكو ٠ ابشخ هل لحيل ص الجر رجتثا لجر ىف ي ةيواعم ىب أ نع دجويو

 ء لجرلا باب ىلع هحرط ىتح « بدلا له رحبلا دمف . رحبلا لحاس ىلع بحلا

 . ءاركللا نم ٠ىش هل سيله بشخلا بحاص

 .بنشلا بحاص لزنم ىلإ هغلب ىتحهرجي لعجو ثرحبلا ىف وه هحرط نإ امأو

 رحبلا ىف هتحرط تنأو . هلمع نأ ىلع كترجتنا امإ : بشلا بحاص لاقف

 مرغريجألا ىلعف . بشخلاب رضي ءاملا نوكي نأ الإ . مات رجألا : هل لاق . هتررجو

 . مات هرجأ هلو هصقنام

 . لويسلاو راهنألا ىف كلذكو

 ىح عضولل لإ هد رو تاش نإ : بشلا بحاصل لامي : ىراولا وبأ لاقو

 . ةرجألا هلف هرج ىذلا امأو . ه۔ارك هطعأف تثش نإ و . اذه هلمح

 لجر اهب ىتأف .مهرد هلف ءاهب ىنأ نم :لاقف . ةباد هل تبهذ نميف فلتخاو

 نركتي نأ الإ ةبادلا بحاص ىلع مهردلا كلذ نإ : لوقأف . هل لءج ام باطو

 ٠ هانع ردق هل ل٥جيف > بي رف نم اهب هات أ

 ٠ لإ بحأ لوقلا اذهو ٠ الوهجم هلعج ملو )٨ ٠ لهج ام )٨ نإ : لوقو

 كل اهب ىنتيتأ وأ . اذكو اذك ك انف ، ىنبادب ىنتيتأ اذإ : لاف اذإ : لوقو

 اذه ىف سيلو ۔ ءاتيإلا ىلع عقو رجأ وهف . اذك هلف٬ !هب ىنأ نم وأ . اذكو اذك

. ةلاهج



 ۔ ٢٤١

 لوهجم اذهف هتبادب هيتأي جرخم نأ ىلع وأ « هتباد بلط ىف هرجأتسا اذإ و

 . فورعم عضوم ىلإ نوكي نأ الإ ث هلثم رجأ هلو

 راهب لثم هنامر ل فورعم ءىش ىلع « هل لومحملاو لماحلا قافتا ىف فلتخاو

 امطاقت اذإ ، فورعم عاتملا نم ءىش وأ ي رمت بارج وأ ، بح ئ رَج وأ رسب

 . فورعم عضوم ىلإ فورعم ءارك ىلع

 . لح ام لماحلا ىر ىتح تبثيال هنإ : ضعب لاقف ١

 . تبثي هنإ : ضع لاقو

 ليكلا نم اقورع. اثيش هل ىمس اذإ تبثي هنإ : لوقي ىراومحلا وأ ناكو

 نزولا وأ:

 . هناخ ام نيمي هياهذ { اصقان هب لصوف ، هريذل عاتم لمح نمو

 هل لو۔لا عضوف . رخآ دلب ىلإ هلمحي امم ع فصنلاب امامط ناسنإل لمح نمو

 . اهبحاص هركو « اهفصن ىف بلاط ملع املف . لماحلا اهب ملعي لو ، ماعطلا ىف رينان>

 ىلع ، هؤارك هلو ' لوهجم اذهف ، رضاح سيل اثيش لمحم نأ ىلع طرشلا ناك نإغ
 . هيف ىتلا ةرصلاو لح ىذلا بلا ىف ، لودعلا لوقي ام

 ك طرش اهفصن : هطرش هلف «فورعم رضاح بح لح ىلع طرشلا ناك نإف
 . مدقت دق فالتخالا و . اهئارك نم هل لودلا هاري ام ىلع هيف ىتلا ةرصلا ءارك و

 لماحلا غلبف .نامع ىلإ اهريغ وأ نيرحبلا نم جاحلا لمحي ىذلا ىف ےشاه لاقو
 نأ هيلعف . اهريغ ىف لجرلا لزغ ناكو . نامح هذه :لاقن ۔ اهريغ وأ ماوت ىلإ

 . فوجلا ىصقأب ناكولو . هدلب ىلإ هلمحم
( ١٢ / نيبلاطلا جهنم - ) ١٦
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 6 هلزنم هنل نأ ٣ . لخد ثيح هحرط نأ دارأف ‘ نابرتلا ىلإ لح ناو

 . نابرقلا نم ناك ثيح

 . ركلا هغم ذخو « نالف ىلإ همذدا : هل لاقو . دلب ىلإ اماعط الاح لمح نمو

 - ايثاغأ هدجو و أ ] ءا ركلا هيل ١ عفدي و ا ماهلا هنم ذخأ اد نا أ هرك هيملع مدقو اهف

 .دحأل هيلع نامض ال وأ . دحأ نيدلل ةعاج وأ ىلا وملا هعد وتسي نأ بحن

 . نيترم ءاركلا هنم ذخأيو « هبحاص ىلإ هدريل : ىلع نب رهزأ لاقو

 .:ندع ىلإ نامع نم « هتنيفس ىف هلمحي نأ ىلع ث الجر عطاق لجر ىف ليقو

 هلحب نأ هيملف اهحلصأت عجرف ث هتنيفس ترسكنا « قيرطلا ضعب ىف ناك املف

 هنالمحب هيلع مكحم الن .اهنيب ةنيفسل هؤاركإ نوكب نأ الإ . ندع ىلإ لصويو

 ٠ ندع ىلإ قر راعلا نهم " \ام ردقب 6 هثارك نم هيع درب نأ ه۔اعو . اهريغ ف

 ؛نامذلا هيلع : ليتف . لاملا عاضف عصوم ن لامب هيتاي الجر رجات۔ا نمو ٠ . / ع 9 . ا اضف ص ه ,2 :ا اتا ث,م

 . لاملا هنم بهد ىذلا عضولل ىلإ هارك هلو

 هل ءارك الو هيلع نامض الف ء هعفد ىلع ردقيال ءىش هءاج نإ : ليقو

 ةرصبلا ىلإ هل لصي نأ ىلع ع فورعم ءاركب الجر جرسخي لجر ىف ليقو

 - عضوملا كاذ ىلإ باهذلا نع رمأ هقاع ے قيرطلا ضب ىلإ لصو اهلف . اهريغ وأ
 7 ء

 ٠ تام وا عجح رو

١٨



 _ _ ٢٤٣

 عاطقنا وأ سباح فوخ وأ ساح ضرم نم هللا لبق نم رذع هب لزن نإف

 . قيرطلا ردق ىلع انعام رجأ هل اذهف 2 ليبسلا

 ٠ ثلذ باسح ىلع ةبوسحم تناك« عرجرلاو جورخلا ىلع ةرجألا تناك نإف

 ةرجألاىف كلذباس> ىلع نوكب ثنذكسف «بوهذنا ىلع ىرتكا ناكنإ و
 . بهذلا ىف

 دارأو ص هسفن لبق ن. تارايتخالا اهيف عقي ىتلا رومألا نم كلذ ناك نإ و

 لعب ناقرعي ال هل رجأتسملاو رجأتسملا نرزكي نأ الإ ء هل ءارك الن ‘ عوجرلا وه

 هل نوكيو ث ضقنلا كلذ نإف . اهدحأ وأ كلذب نالغاج وأ ، هبرق الو مض وملا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذ ىف ةرجألا ليبس ىلع سيل « هلثم رجأ كلذ ىف

»« « «



 س ٢٤٤

 رمشع عساتلا لوقلا

 هماكحأو جاسنلا رجأ ىف

 لودعلا نإف . اثيدر جرخف ابوث هل هلمعي ، الزغ كايح ىطعأ نميف ليقو

 عم بوثلا برل هملسيو 2 جادلا هدسفأ ام ةميق نوراندي « بايثلاب ةفرعلا لهأ نم

 . بوثلا

 جاسنلا 7 ك هب وه ذخأ هاش نإ ٤ رايخل اب بوثلا بحاص نإ : ليقو

 . ةعنصلا تلت لهأ نم مأب . لودعلا ةميقب ، بوثلا اذه _رم صقن ام ةميقب

 لثم لزرغب هيتأر نآ جاسنلا فلكو . بوثلا كللذ جاسنلا ىلع در ءاش نإ و

 ` . هيلع هذخأ ىذلا ءاركلاو « هلزغ

 بجي ام هيلع دريو « بوثلا عيبي ام ردقب ء كلذ ىف لجألا جاسنلا بلط نإ

 . مامأ ةرشع ىلإ مالأ ةسمخ نم ديمب ريغ الجأ كلذ ىف جاسنلا لجأ « هيلع

 . همرغي ىذلا لزنلا ءارش نم رذع جاسخال نكي مل ع لجألا ضقنا اذإ و

 لاحل لجألا هل نوكي امنإو . هيلع بج امب فأي ىتح « نجسلا نم حربي الو

 . ك احلا دنع بلاطي ام

 لمعه ةدحاو ةادس ىف نيتقش هل هلمعيل { ال رغ جاسن لإ حرط لجر ى ليقو

 نأ بوثلا بحاص ىبأو . ىلوألا رخآ ىلإ ىهتنا ام ' ىرخألا كرت دارأو ةقش

. ىرخألا نود ةذحاو لم هنم لبمعي
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 نك ملا كلذ ىلعلمدلا ىف لخدو .ادحاو ءاركلاو {ةدحاو ةعطاقملا تناك نإف

 . مامتلا نود كرت هل

 كلذ ىق هلثم رجأ هل نإ ، شحاف نبغ وأ ةلاهج كلذ ىف تناك نإ : ليقو

 . لمدلا هيلعو

 .لودعلا راننىف هلثم رجأ هلف هلمع امف ، الوهجم ناك اذإ هنإ : لوقلا ض ىفو

 ةرضم ثكالذ ىف ناك اذإ ، ىلوألا ةقشلا عطقي نأ هل سيلو . تبام ل هيلع سيلو

 . ىرخألاب

 ىلعداسنف اهعطق ىف ناك اذإ ، لوألا 0اركلاب ىرخألا ةقشلا لمع هيلع : ليقو

 . الوهجم ناكو لو هلمم ىف لخد وأ ث هنم لم اذإ : لزغلا بحاص

 لومعملا لاقو مهرد ةثامب هةلءع : لماعلا لاقف . هل لومعملاو لماعلا فاة>ا اذإ و

 م . ھارد ةرشعب هتلمع : هل

 . ىعديام ىلع ةنيبلا لماملا ىلعو . لاملا بحاص لوق لوقلا : ناورم وبأ لاق

 . تاعانصلا لهأ ميمج كلذكو

٠ 

 َ ءلمعلا وأ بوثلا بحاص ىلع :ناورم وبأ لاق . كترمأ امم لفأ ءاح ذو . اذكو

 ٠ لماعلا لوق لوقلاو ٠ طرشلا نم ىعدا ام ىلع ةندبلا

 لاقو . ايمامخ هل.دأ نأ ىنتر.أ كنإ : هل لومعمال لماعلا لوق ىف فلتخاو

 . ايسادس هلم.ت نأ : كنيبو ىنيب طرشلا : هل لومملا

اذك هضرعو هلوط عضت نأ كترمأ ىإ : لمع ال بوثلا بحاص لاق نإف
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 . عناصلا لوق اذه ىف لوقلا نإ : لوقف

 . بوثلا :بر لوق اذه ف لوقلا نإ : لوقو

 . عناصلا لوق لوقناف . ةادس هياإ ملس هن أ رقأ نإ : لوقو

 . بوثلا بحاص لوق لرقناف ‘ ال رغ هلس نإ و

 ةك لجر 5 ١ ملسف . : اركل اب بايثلا سانال لمهي نهيف ديعس ىل أ نعو

 لزغو هل رغ عرب ثم> «هناريج دنع اه»هر» ‘ فور.م . اركب 2 ةح هل المي ‘ لزغ

 لهم ٠ ةيكلا هذ_هو هلزغ اوبهو . مهوب هناريج ىلع ناطلسلا عقو 2 سانلا

 ؟ 4ز ١ ربج كذع هعفر دقو ك سانلا لزغ نم نالما هلا ه. ايف مرغ هيلع

 ذخأ 77 . هيلع نمأي .77 لزنلا اذ__ه لعج اذاف . تفصو ام ىلعف

 : ليق هنأل ؛ كلا ىف نامض هيلع سيلف . نيرهاقلا نم مهريسغ وأ ث هل ناطلسلا

 . ذخأ هيلع ىعدا ىذلا كلذ نأ عناصلا ىعداو ، بهنلاو قرملا بابسأ رهظ اذإ

 . هنيما ءىشلا ذخأ حصب 1 ولو . هنيع عم هل وق لوقلا ناكذخأ ام

 . نامض هيلع نوكي ل نأ ىلدأ ناك ك هنيعل ءىشلا ذخأ حص اذ ه

 ناكو . سانلا لاومأ ذخأب فرعي ىذلا ناطلسااىلإ لزغلا اذه لمح اذإ ا.أو

 نماض هنأ ىدنف . رهق ريغب وأ رهقب ، نامسلا ىلإ هل لصوملاو « كلذل لعاذلا وه

 راصو ك کالذ نم ملس امو . هريذكو ٹکالذ ليلق نه ئ کالذ هلج بوس نه ‘ فلأت آ

. فت ول همزل نأ ملع 4 نامضلا نم ها هملس ل ةف { هلهأ لإ
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 بحاص لوقيف . بوث لع ىلع 6 ةموا_م جاسن نيب و هنر عني ىذلا ش ليقو

 لف ى مهارد ةثالثب ةلمعأ : جاسنلا لاقف . هلمعاف نيمهردب هلمعت تنش نإ : بوثلا"

 . ةفصلا هخ» ىلع بوثلا لءع جاسنلا نإ م . الف ىلإ بوثلا بحاص هبج

 4۔ف اضقات نإ و . بيسلا اذه ىلع هلح نإ { هلخم ءا رك هل اذه نإ : ليةه

 ٠ ضقتنا لمدلا لبق

 داز و . نيب وم ق جاسنلا هلع>ف ) اب و هل 7 ال رغ جحاسن ىلإ عفد ىذلا ىفو

 ض ءا ركلا ف هر زب نأ بوثلا بحاص ىلإ بلط . هذزع ن٥ ال رغ جاسنلا 4

 نيب وثلالء٭ع ىف هلزغ ىف هلخ دأ ىذلا هلزغ لثم الزغ هنم بلطف ث نيب وث هل هلمع وأ

 . هياإ هعفد ىذلا لزغلا بحاص كلذ هركذ

 ن٥ه ٨ أ ام د رو ئ ب وذلا بحابدل هأ رغ لش لزغ همزلي جاسنلا نإ : ليف

 رايا هلو . لمع امف هلثم ءاركو ،هداز ىذلا هلزغ نمث هاطعأ ءاش نإ و . ء!ركلا

 . ةحملار الإ جاسنلا لوق لبقي الو . کالذ ف

 . ةعبرأ وأ ةثالث لمعف . نيب وث هل لمعي : هل لاق نإ لوقلا كلذكو

 لرةلاف . جاسنلا دي ىف وهو « هيلع ارراقت اناكا. نع دئاز لزغلا دجو نإ و

 . انفصو \۔ ىلع رايخا لزنلا بحاصل و . هنيع عم ةدا,زلا ق هل وغ

 لوطأ ، هلمع فورعم عارذب هطراشي ث ابوث هل لههيل هيلإ عفد نإ كلذكو

دحاو هيف لوقلاف ۔ هدنع نم الزغ هيف داز هنإ : لاقو . عارزلا ىف داز ، كلذ نم.
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 لهأ ةداع ىف « كللذ لام رعتني و ديزب ال ام ناك اذإ © ناصتن:ااو ةدارزلا نم

 . ةعانصلا كلت

 : لزغلا بحاص لاقف . اي اب وم هل لمي 1 الرغ لج ر هيا إ ملس جاسن ق ليقو

 نإف . كلذ دهب الو... ج'دنلا هب هاتأ مث . ىلزغ ىنطعأ . كلع بحأ ال ىإ

 . هانع هل

 ح هيو قرس هنإ : كاذ لعل لوقي ش ٠ هطسل أ اذغ : جاسنلا هل لاق نإ امأو

 . قرسلا

 ۔ هيوث بوثلا بحاص باط مث . لصألا ىف ةتباث ةعطاةم امهنيب ناك نإف

 . لزغلا مرغ همزلي هنإف ك بلطلا دعب هيلع هسبح ش

 > اب و هل 7 نأ ىللع ‘ ال رغ لجر نم ذخأ جاسن ف ‘ ىراوجلا ىمل أ نعو

 هل دمتعي مل هد_جو ، بشلا لزغلا جاسنلا لخدأ الف . ديجلا لمعلا هيلع طرشو

 ٠ هلت فعض وأ 2 هتئاثرل 2 لمدلل

 نإف . هلزغ فعضب هلميو 2 لزنلا بحاص ىلع جتحي نأ جاسنلا ىلع : لاق

 . روذعم جاسنلا ناك > امنيمض بوثلا جرخو ‘ ةحمللا لهو هلد نأ هرمأ

 .بحاصلو .اروذع. نكي ملا طرشام ريغىلع بوثلا جرخو ،هيلع جتحم مل نإ و

 « بوثلا ذخأ ءاش نإ و . هلزغ لثم الزغ جاسنلا نم ذخأ ءاش نإ ى رايخلا لزنلا

 . بوثلا داسف ناصقنب جاسنلا قحلو

. غابصلاو عانصلا كلذكو
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 .نأ ربجن جاسنلا نإف . تباث ءىش ىلع ‘ جسنلا ىف ةمطاتملا تناكاذ¡ : لوقو

 . هيلع لمع الف « هل لمي ال لزغلا كلذ نإ : لودعلا لوقي نأ الإ هل لهي

 جاسن ىلإ هحرطن ء جاسنلا ىلإ اه هحرطيل الزغ الجر تطعأ ةأرما ىف ليقو

 حراطلا مزلي له ، لركلاب جاسنلا ترفو { اهلهأ ريغ نم رهو . هل رقلا ق نك اس

 ؟ ال مأ نامض

 ۔ اهرمأ فلاف ث هنيعب اجاسن لجرلا اذه تس ةأرملا هذه تناك نإ : ليقن

 . لزذلل نماض لجرلا نإف . هل تمس نم ريغ ىلإ لزغلا حرطف

 حرط اذإ ، لجرلا ىلع نامض الن « هنيعب اجاسن هل تعس ةأرالا نكت مل نإو

 . ةيرةلا ىف نك اس جاسن لجر ىلإ لزغلا

 و ةأرملا تجكسن ‘ هف ردت جاسن ىلإ هحرط هنأ : ةأ رملا ملعأ لجرلا ناكناو

 نم لجرلا ءىربمب اهتوكم سيلف ث امهزنب هتبلاط جاسقلا ترذ املف . كلذ ركت

 . نامضلا

 . رملا هل تعفد دق تناك نإ ".رلا كلذكو

 . ىرورم عرز ىلع ) بوثلا بحاصو جاسنلا ني ةمطانملا تحص اذإ : ليقو

 .فورعم رجأب «فورع. لوطو ‘فورعم ضرعو «فورمم نزوو «‘فورء. طقسو

 > بولثل اب .جاسنلا ءىحح ىتح 0 رجألا نم اثيش ىدؤي نأ لزغلا بحاص ىلع سيلف

 ٠ ةعطانملا هيلع توقو ام ىلع ال وهم

 )١) ةرحألا : زللا ٠



 » ۔ه ٠ ٥ ٢ _

 ٠ ايلك هتر ح أ ىطعي نيحلا ثفالذ ف ايلك لط هو رشلا ىلع اًكات هب ه .اح نإ و

 جاسنلا ىلع نومضم وهف ' لحلا نم هغارف لبق ى ةرجألا نم اثيش هاطعأ نإف

 . لهملا مامت لإ

 لذضف اهدحأل ق ناكنإ ء لضفلا ا دارتو . اهرا.ةو ابمصاقت لمعلا ح اذإف

 . ايعابس هل_هعت نأ ىلع « كيلإ هتحرط : بوثلا بحاص لاقن افلتخا نإ و

 . جاسنلا لوق اذه ىف لوقلا نإ : لف . ايسادس هلمعأ نأ ىلع : جاسنلا لاقو

 . بوثلا بحاص لارق لوقلا : ليقو

 نه ه ىعدا نأل ؛ همحاح ىبع 4.ةخأ لعفلا ىعد نم اهم ىعدللا نإ : لوقو

 . ةدايز ةسفن ىلإ هب رتل ڵ ائيش هسفنل عدي

 . هللا :اش نإ ملاس وهف «قحال هدصق ىلع نيهاسملا لاوقأ نم لرقب ذخأ نمو

 ابر عرذأ ةرشع هغمل جسنا :هل لاقو .الزغ كئاح ىلإ عفد لجر ىف ليقو

 ىلع ا رجألا نم كيطعأ انأف ة شولا نع داز نإ و ٠3 رجألا نم اذكو اذك كالو

 ٠ ةرشدلا باسح

 . زاج اذه نإ : ليقف

 ٠ هلذم رجأ هل ةرش _مال ىلع داز ام : : لقو

 قدصم وهف ڵ بشخلا رجأتسا هنإ : لاقو . كيرش هل ناك اذإ جاسذلاو

. دالبلا ىف بشخلا كلذ لنه ةميق ردق ىلإ



 س ١ ٢٥

 ذق امهإ : الاق اذإ جاسملاو غثاصلا ق 3 شيرق نت .77 س نسحل ١ نعو

 لمةيال هنإ ‘ثلذ ريغ وأ ى بهذا وأ ، ةضفلا وأ ءلزفلا نم ى اثيش لمعلا ىف اداز

 . هتميق وأ طبضي ناك اذإ ، هلذم ايهل نوكيف ك كلذ حصو نأ الإ { كللذ ىف ايل

 ولو جاسننل ةيصقلا نازيجي ال اناك ث ردقتملا دبعو ديلولا ابأ نإ : ليقو

 . هل اهطرسش !, +.

 ناعتلا ىعداو : هل هحاو ) ال رغ جاسن ىلإ حرط لجر ف ك ليع وب أ ل:ةو

 وهو ٠ ىدب ال هنا : هل ض رتسا 4نأ ىعداف . لع ض رقتسا ع هز لاقف . لال

 . نيميلا بوثلا بحاص هيلإ درب نأ الإ ع نيمي هل سيل و . كلذ ىف عدم

 لآ حرطف . هيلع نوصحم رت عص وم ق همشخ م > جاسن لجر ق ليو

 4ءطاقن ٠ ةياع نرصححم ريخ همد ود ىأر دقو ٠ هل ه .هد ال رغ سانلا ن٥ حرط نم:

 ىلع نم هقرمسف ، بولا ىلع قراس قوف . بوثلا لمح ىف ذخأو . ءاركللا ىلع

 ا ٠. حصو فكالذ رحو ) بشخلا ب رذب سان جاسنلاو . عضوملا كلذ نم . بشخلا

 عضوملا كلذ ىف ، بونلا لءءي جاسنلا نأ ملعدق ' بوثلا بحاص ناك نإف

 7 4 رس حصو . هزع ىلع ههطاتو ‘ هيأع حرط كالذ ىلعو . هيلع نصح ال ىذلا

 . جاسنلا ىلع مرغ ااو ح ةلداع

 ىلع 4 هنغ مم جاسنلا لوق لرقلان . قرسلاب ةرهشلا تحص نإ فال ذكو

 ع. جادنلا لوق لرتلاف . ارهاش ثد_لا حص اذإ هنإ : راثآلا ضعب ىق اندجو ام

. ةةىي نك اذإ 2 هةي٤
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 مراغ وهف ى قرسلا ىلع لدع ةنيب جاسنلل حصت مل اذإف . مكحلا ةلمج ام أو

 . مكلا ف

 حتف وأ { رادج نم ٬ اذه نم بيس مقو اذإ هنإ : لوألا لوتلا بحت نحتو
 . قرس 4 أ ثد_الا ىلع هب لدتسي بس و خ اعوطقم بوللا حبصي وأ ك باي

 ٣ هنع عم عناصلا لوق لوقل ٠ مرغ فلحم نإف ٠ ةنيبلا رجهي نأ مهد فالذو ٠

 ۔ حاربلا عضوملا كلذ ىف هل_هعي هن أ ' برثلا بحاص ملي مل جاسنلا ناكنإو
 هياعف . عاض ىتح نصح ريغ ىف وه هطسبن ، نصح ىف هل هلهميل هياإ هحرط امإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذب ه.حاص لهي ملو . فلتال هضرع هنأل ؟ مرذلا

» » +
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 نورشعلا لوقلا

 لازغلاو طانيخلاو غابصلاو غئاصلا ةرجأ ىف

 ءاضيب ةضف امهرد نيعبرأو ىدحإ غئاص لجر لإ ملسهنأ ىعدا لجر ىف ليقو

 نيلاخلخا اي عجر { ةدم ذعب ناك الف . امهمضبق و «هل اميغاصف ء نيلاخلخ هل غوص

 ك اهرد نيم رأ ٠ ادحاو هيلع درب نأ بلط و ءاد وس ةض٬ هذه : لاقف . غثاصلا لإ

 . ءاركلا نم هيلإ ملس امو

 ىلعف . ىنتيطعأ ىتلا ةضفلا هذه : وه لاقو ةضفلا ركنأ غئاصلا ناك نإ

 . ةنيبلا نبلاخلخي٠ا بحاص

 اهس ىتلا هتضف هذه نأ : نيهلا هيلهف ، غئاصلا نيمي بلطف 2 اهزجعأ نإف

 . اهيف هناخ امو « هيلإ

 ىعدا امع ىضتيف ء نيلاخلخلا لهب ةضف هيلع درب نأ : غئاصلا ةباجأ نإذ

 ٠ امممحاص

 . الف مكلا امأو . زئاج امهنم ضارت نع « امهسفنأ تاذ نم اقفتا نإف

 درب نأ : كلذ ىف لوةلاف . ةنياب هيلع تحصو « ةنايخلاب غئاصلا رقأ نإف

 . غئاصلل غوصلاو ث هلام سأر هيلع

 هل سياف ، غوصلا ناصقنو ، اذه هغوص نم سيل ام ةرجأ غئاصلا بلط نإف

. ايضارتي نأ الإ ، هسبل نم هصتن ام ةميق ناصتن هل نكلاو . ةرجأ الو ءارك
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 ؛ ضب ف هضما طاخو ى اثيدر الينو ، اديج الين ىرتشا غابص ىف ليقو

 اٹيد ر لينلا ناك 2 غبصلا ديرجت هيلع امإ هنأل « كلذب سأب الف . سانلل هب مصو

 ديح أ ٠

 للا نأل ڵ ةرجألاب سانلل هب غبصي نأ هل بي سيلف 2 هغبص سجذت نم امأو

 هنم مرح اٹىش م رح اذإ .

 زئا لجأ ىلإ رجألاب اله لص ن.و .

 نأل زما لجأ ىلإ ‘ بهذلا وأ ء ةضذلا نم نزوب { ابهذ وأ ةضفو لع ولو

 .ابرلا هلخدي الو . لمع اذه

 ك غج+دلا ةدايز بلطو ‘ بوثلا بحاص هر ضر ف ‘ هريذل اي وم غبص نمو

 غبصلا لهأ نم تاقثلا لوق ىلإ نامجرب امهنإف . ثلذ غابصلا ىبأف . قتعي ىتح .

 مهلوقب ذخأ 2 ةدايز قحتسي سيل غبصلا كلذ نإ : اولاق نإ .

 مهلوتب ذخأ ك غبص ةدايز ىلإ جاتحي : اولاق نإو .

 هعونصم قرخ نم الاثم للحتي نأ عابصال ىمايو ٠ ىلع ةعطاقملا نوكتو

 لاثملا كلت .

 نر ناك اذإ 2 ةبشلا وأ ى صاصرلاب غوملا محلي نأ هل زوجي ال غئاصلاو

 عيبلا هب ديرم ال ي هلايعل وأ ، هسفخل هلمعب نوكي نأ الإ ع ةضف وأ بهذ .

 ةمولعم ةرجأ غوصلا نم سنج لكل عطق دقو ك ةرجألاب غوصي ىذلا امأو «

ضعب نم رثك أ ضب ىف ىنعي امبرو . نزولا ريثك وأ ى نزولا لياق ناك .



 ۔_ ٢٥٥

 اهطاقن امن . اذه نم ءىشب نياهاج ريغ « نيفراع هل لومعملاو ل.اعلا ناك نإف

 . مزال مات طرشلاة . هيلع

 ؛ هل نماض وهف ، همامخل دضع رسكناف ى ةمحلم هل غوصي غئاص ىلإ ءاج نمو

 . هرسكسيل ال هل همحلي نأ هرمأ هنأل

 لاس نإد ٠ رانلا هلخدأو هجلا ىنأ : غوملا بحاص ىلع غئاصلا طرتشا نإ و

 ترجام٬لحع قوف هب زواجتي نأ الإ هطرش هلف . رسكن ا اذإ "ىلع نامض الف الإ و

 . ةغاملا عم ةداملا ةب

 بر ىلع طرتتي نأ غثاصال ىنبنيذ . راغلا لخدأ اذإ صقني غودلا ناك اذإ و

 . هيلع نامض اله صتن نإف رانلا ءاخدي هنأ ةغيصلا

 .نودي نا الإ ٤ ه.لع نامض اه ء تصةن نإ . ةنرملا بر كلذب هل نذأ نإف

 . ةغاصلا ةداع ىف هلثم صتني ال امم ناصقنلا

 غوصل مولعم سايقو ،مول.ه رجأو « مولعم نزو ىلع غثاصو لجر عطاقت اذإ و

 . هصتن امهنم دحأل وأ ٨\ نكي لو . کالد تبث { مولعم

 .لمعيام ىلع هاه٬ف . ےسجلاو ضرعلا سايقم هري ملو " لوطلا سايقم هارأ نإ و
 .لثم ىف سانلا لع نم اجراخ نوكي نأ الإ . اضرأ ا۔هنيب كلذ تبث ع هلثم سانلا

 جرلمدلا لحي وأ . دساف اذه نإ : ةعنصلا كلت لهأ نم ث ةقثلا لهأ لوقيو . كلذ
 .أ هلم.تسا امم جرخ دق اذهف . آدواةم جادلاو ًاحاد رودلا وأ اج وامد ةرملاو ةرب

. نامضلا هيلعو
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 نأ هل زرحم الف راق اب اهاثحو « اهريغ وأ محلا غاص اذإ 4 مئاصلا ىف ليقو

 . شنلا نع ")ولت ىبنلا ىهن دقو . شنلا نم كلذ نأل ؟ اهعيجي

 قدصت « هيلإ هنم صلختيل س هل ىرتشملا فرعي و 2 هعابو انوص شغ نمو

 . هنم هيلإ صلخم ىرتشملا فرع نإ و ٠ ءارقفلا ىلع هتمج

 ٠ نزو هل ناك نإن . هل هكح دنع ءىش هنتم طقسو ‘ اغوص غاص ادإ غثاصلاو

 . هبرل غئاصلا ىلع نامذلا هيفف ةميق وأ

 ٠ ةميق هل نكي مل اذإ ‘ هييلع نامض الف « كلذب الإ ىوتسي ال ناك نإو

 لصف

 الزغ وأ ابوث هيلإ عندف ء لجر ءاج 4 ةرجألاب سانلل غبصي غابص ىف ليقو

 هعفدي نأ دارأالف . هدو۔وهلسغو ةضحرو هذخأف « ةرجألاب هل هدرسرل « کالذ ريغو

 . هيف ناكىتم هنأ ملعي ملو ك اقارخنا هيف دجو ث هبر ىلإ

 ناك‘ قرختلا نم ائيش هيف ري ملو ، لبق نم بوثلا بلق ناك نإ هنإ : ليقف

 بر لوةي نأ الإ ع ضحرلا لبق ةيف ناكهنأ حصي ىتح « اثداح هكح قرختلا

 . امدقتم لبق نم هيف ناك هنإ : بوثلا

 ىنلا نإ : ظغاب ةريره ىبأ نع ىراخبلا الإ 2 ةعامجلاو سابع نبا نع ميبرلا هجرخأ )١(

 انشثغ نم : لاقف . لولبم وه اذإف هيف هدي لخدأن ى اماعط عيج» لجرب رم ملسو هيلع هتنا ىلص

 . انم سيلخ
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 . نومضم سفنألاو لاومألا ى أطخلا نأل ، ةرجأ ريغب ناك نإ كلذكو

 عطتنيف 2 ةدالا هب ترج دق ىذلا ‘ فورعملا ضحرلا هطحرح لازنلا كلذكو

 . ءىش هنم

 عطقفيف ، ةداعلا هب تهدقت دق ىذلا ‘ فورعملا رصملا هرصع اذإ كلذكو

 . ءىش هنح

 . حيورتلا دنع كلذكو . ءىش ه. عطقني ف سدلا دخع كلذكو

 هيملع نايض الن ةداعلا ىف جرخمال ام ، هوجولا هذه دحأ دفع ءىش عطقنا اذإف

 . كلذ ىت

 . "ىلإ عفر ام ىلع « ناملا هيلع : لاق ايركز ىبأ ماكحأ ىفو

 اهلسني نأ هلزوجمأ . ةص ريغ وأ ةيص ىهو 0 ابايث هيلإ مفدي كلذكو

 ؟ طرق وأ عفش اهيف ثد> اذإ . اهل حلصأ ثكالذ ناك اذإ ى اهرسصعي وأ « اهضحري و

 . هبر ىأر الإ زوح الن ی هضحرو بوثلا لمع امأف

 ىضم دقف ، كلذب الإ هغبصب نأ ردقي ال ىذلا ،لزنلا عطقت نم ناك ام امأو

 . هيف با وجلا

 هتيرط ىف هب سفكتيف ث طيخو هنبصيل ، طايخ وأ ابوث غابص ىلإ عند نمو

 . كلذ هل زوح ال هن أ : تفرع ىذلاف . هب معي وأ ء تيبلا ىلإ هيضموب

) ١٧١ _ تيبلاطلا جهنم / ١٢ (



 س ٨ ٢٥ _

 هنبصيلابوث غابص ىلإ لسرألجر ف لوقتام :عرشلا نايب باتك ىف تدجوو

 هبوثلاب بلاطي لو ؛ ةرجألاب هياإ لسرأن . لوسرلا ريغ - هذننأ 7 هرصق ڵ هل

 ؟املاس نوكيأ

 ل ام 7 ةف ( هب ر ىلإ راص دق هنأ ىلع “ هسفن تكس اذإ هنإ : ىعم ىذلاف

 . هلاطي

 لصف

 أ ذإو . هنامض همزل ى> ئ هيحاص هرأ ام ري > بوثلا غبص اذإ غابدلا امأو

 ,ضيبأ موي بوئثلانإف اركلاغابصلاباط و .هب وثذخأينأ بوثلابحاص بلط

 . ه. غبصلا دازام بوثلا بحاص ىلع . اغنوبصمو

 ضيبأ بوثلا موةيو : هل نماض وهف ع هبر رسأ ريغب هغبص اذإ : ليقو

 , اغ وبصمو

 > كبوث ذل تش نإ :بوثلا _رحاصل لف ٠ اغ وبصم ةلف از هتميق ثٹثن ;اكن اف

 ٠ ض: لا كبوث ةميق هنه ذل تثش نإو . هغبص داز ام هيلع 5 درو

 «غابصال بوثلا عدف تئش نإ : هلليق .ضيبألا نع ةصقان هتميق تناك نإ و

 ةميق غابصلا ىلع ةرو . هتميق نم صقنامو هذخ تثش نإو . ضيبأ هتميق ذخو

 . كب وث ف هنأل ؛ هغص

 هجارخإ ىلع ردقام نيعلاو . نيب ريل رثأ هنأل ؛ غبصلل ءىش ال هنإ : ليقو

. قيفوتلا هب و . . ملعأ هللاو



 س ٢٥٨٩

 نورشعلاو ىداملا لوةلا

 ' بايثلا لسغو زبخلاو نيحطلا ةرجأ ىف

 . هثلث ذخأتو 2 هزبختو « هل 7 بح كوكم ةأرما ىطعأ ,لجر ىف ليقو

 ؛ كلذ اه زوجن الف ، لجرال هتزبخو « قبلا تفحطو . يحلا ثلث ةأرملا تذخأف

 لمملا لامكب الإ ثلثلا قحتستال اهنأل

 نحطي نأ هل ىنبنيف . سانلا وبح نحطي ، ءاملا احر ىلع دعق نم كلذكو

 . جاسنلا كلذكو . لوألاف لوألا

 . مهيلع ءىش الف ك هولخو ادحأ اودعي 7 ث اولعفي نإو

 . اودعو امب اوفيلف اودعو نإ و

 { اديدج بوللا كلذ ناكنإن . هقرغ هلسني ابومث لاسغ ىلإ عفد نم : ليقو

 . هاورش وأ همراغ لاسخلاف

 هيلعف ، بوثلا هيف كاله قرخ نوكي نأ الإ 2 هؤنر هيلعف 2 اةلخ ناك نإ و

 . هاور وأ هتميق

 غثاصلاو دادحلاو طايخلاو جاسفلا لام ءرجألاب لمي نميف نسحلا ىبأ نعو

 عاتم اذهلو 2 اذه عاتم اذهل اوماسو اوطلغو ث ةرجألاب لمهي نمم « مهريغو لاسنلاو

 . نامخلا مهيلعف . اذه

 ريغ كيلإ انماسو ث انأطخأ انإ : هل اولاقو . هل اوهس نم ىلإ اوعجر نإ و

. كثبش ذخو . كل انماس ام انيلع درف ، كل ىذلا
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 .ء

 دعب ثلرق لبقأ الو . ىلإ تملس امب ىل تررقأ كنإ : هيلإ ملس ىذلا لاقو

 . ةنيب عفادلا عم نكب ملو . كسفن ىلع كرارفإ

 ىعدي ام لبق نم « قح هل هلق هنأ ملي ام هنإ : هنيمي عم ضباقلا لوق لوقلاف

 . هل هرارقإ فالخب « ةيلإ
 لاقو . كثيش اذه : لاقو 2 اثيش دحأ ىلإ ةلملا ءالؤه دحأ ملس اذإ امأو

 . هريغ ىلو ىل اذه سيل : هل لومملا

 ۔قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو هئيش ىف هناخ ام : هللاب هنيم عم لماعلا لوق لوقلاف

ج ج ج



 ۔ ٢٦١

 نورشعلاو ف امإلا لوقلا

 بايثلاو ىناوألاو لزانلل ءارك ىف

 هملمد و اراد رجأتسا لجر ىف 4 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 ىنملعت ا : رجأتسملل لاق . رادلا بحاص لع اماف . باودلاو لايعلا نم هعم هنأ

 اريثك الايع كعم نأ ةفرعم ىلع ء ىراد كترّجأف ؟ كباود ك الو ؟ ثلايع ك

 . ىراد نم جرخا . ةريثك با ودو اريثك امدخو

 لايعلا نم 7 1 هملعد ‘ را دلأ هنم رجأتسملا ناكنإ : هللا ديع و؛ أ لاق

 . هجرخي نأ هلف ى هراد ىلع ةرمغملا دلوتت مهنكس ىفو . باودلاو مدخلاو

 دبال هنأل ؛ هجرخ نأ هل نكي مل ، ررمض مهنم هيلع نوكي ام هعم نكي مل نإ و
 نأل ؛ ررض هيف نوكسي ال ام اذهو . ةبادو مداخو دلوو هجوز لجرلل نوكسي نأ

 . هانولا اهيف ه.زاي ڵ فوصوم نكسو مولعم لمل تعقو اذإ ةرجاؤمل

 همزل ، اهادح ىتلا ةدملا دهب « دبعلا وأ ريجألا لم.ةسلا وأ نكاسلا دارأ نإف

 . رهشألا نه مدنت ام ىلع ك مكلا ق ءا ركلا نم

 . لذملا ءارك ةدايزلا نوكتت : ليقو

 لاقو . رهشأ ةثالث ىلإ اهتيرك أ : لاةف . ىرتكملاو ىركملا فاتخا نإ و

 . رهشأ ةتس ىلإ : ىرتكملا

.هب هل رقأ ام ىلع ةدايز ىعداو ، اهب هل رقأ هنأل ؛ رادلا بحاص لوق لوقلاف
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 : ىرتكملا لاقو . ريناند ةرشعب ةفص اهنيرك أ : رادلا بحاص لاق اذإ امأو

 ىركملا مزل دقو . امهنم رارفإ اذهف . ريناند ةرشعب رهشأ ةئالث كنم اهتيرتكا

 نإ : هل لاقيو . ريناند ةرشع لست ىركملا مزلو . ةنس ىرتكلال رادلا لست

 , رهشأ ةئالث الإ اهنكست نأ كل زوجي الف ى رهشأ ةثالث الإ هنم رتكت مل تفك

 . لطابب كلل رفأ هن أ ملع كنأل ؟ رارقالا اذه رينب هنم ىضر الا او

 : ىرتكملا لاقو . ريناند ةرشعب ةنس كل ترك : أ : را لاق نإ و

 ىلع ةذهمل ار امهنم داو لك ىع عد (( ريناند ةد ؛الثب رم ةنالث كنم اهنيرك أ

 . ىعدي ام

 ىلع ناكو . كلذ ىلع افلاحت ع هاوعد ىلع ةنيب امهنم دحاو لكر ضحم مل نإ

 . هب هل رقأ ام ىلع « رهشأ ةالثل ث ريناند ةثالث ملسي نأ ىرتكملا

 نكسلا ءارك نكاسلا ىلإ رادلا بحاص بلطن « هراد ىف الجر نكسأ نمو

 . ءاركب ىل لقت ملو ، ىنت,كسأ تنأ : نكاسلا لاقف

 هنكسأ هنأ : ةنيبلا نكاسلا ىلعف . هرجؤي هنأ افورعم رادلا بحاص ناك نإف

 . ءارك ريغب هايإ

 . رجأب هايإ هنكسأ هز أ : ةفدبلا هيل ) رادلا ءاركب فرعي ال ناكنإو

 . هلثم ةراجإ هلو

 ىلع ىعد ائثبش ه.فزل ىعدا امهيأف > ةراجإ ريسفذل الو ةراجإب فرمي نإ و

. حصي بلس الإ نامض تبش الو . ةغدبلاب كلاذ



- ٢٦٣ 

 . رادلا بحاص ىلعو . هنيمي عم هلوق لوقلاف . قنادي هتنكس :نكاسلا لاق نإف

 امهنيب ناميألاو . رثك أب هنأ ىعدا اذإ « رثك أب هنأ : ةنيبلا .

 عفريو ث اهيف ىنبي نأ ىلع ؟ مولعم ءاركب ث مولعم تقول اضرأ ىرتدك ا نمو
 زاج كالذف . هيلع ىذلا ء اركلا نم اهبف قفن أ ام هع ٠ ح قفن أ ايف قادصم وهو

 هيلع ةنيب الو . هنيمي .

 اذإ ص طسولا ةميق « انبلا ةميآ لودعلا موق 2 كلذ ىف اغاتحا اذإ : لوقو

 ططشلا دح ىلإ لودعلا دح نم جرخم امم قفنملا ىوعد ناك .

 ءاركللا هل نوكيو . كلذ ريغ وأ , افرغ ىتبي نأ هل نذأ اذإ كلذكو

 لوألا .

 هنذإب اهيف هيلع لوخدلا زوجب : لوقن . اهنكسي ةفرغ ىرتكي نهيف فلتخاو .

  : 7زوح ال .

 مهارد اهساع قفن أو ك رجأتسملا راحف
٠ 

 اري رح نأ هل نذأ اذإ كلذكو

 :لاقو . رئبلا هب رفح ام مرغ لزغملا بحاص ىلإ بلطف « جورملا دارأ مش ۔ ةريثك

 قفنأ ام رخآلا دارأو ۔ اهبف ىل ةجاح الو « كرتب نفداف تئش نإ .

 ءانعلا رجأ هيطعي هنإف . ةجرخم نأ الإ . اهنفدي : لاق .

 . كلذ هل ناك 2 هتقفن ىلع ةنيب هعم ناكن إ و

. هئانع ردق هل : كلذ ىف لودعلا ىأرف 2 ةندب هعم نكت نإو
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 « ىماةيلا ىنإ بلط مث . اثيش رجأتسملا باطي ملو ، لزنملا بحاص تام نإو

 . كالذ لثم مهيلعو ‘ ميبأل ام مهلف

 > اهرد نيسمخ اراد لجر نم رجأتسا لجر نع . هنا هجح ر ليعسو؛ 1 لشسو

 نم. اثيش رادلا ىف ل_خدأ رجأتسملا ناك نإ : لاقف . مهرد ةئامب رج تسا اهرج ق

 { احالص حلصأ وأ ث بابسألا نم ببس وأ ، باب وأ ، ءانب نم ميفانمل

 ٠ ةدا,زلا هاف

 هيلعو ةدايزلا هلف ڵ ةرجألا هل تتبث هنأل ؛ لاح ىلع ةدايزلا هل : ليقو

 ١ ناصقننل .

 ٠ د ١ ز ول و لاح ىلع كلذ هل سبل : لقو

 هل تناك ث احالص ح۔لصأ ناك نإ : انباحصأ لوق نم اندجو ام رثك أو

 لاوقألا طسوأ وهو . ةدايزلا ها نكت 1 ‘ حلصي نإ و 0 ةرجألا ٠ وم ةدايزلا

 . ملع أ هللاو

 لصف

 هلزن.ىلإ هلوحو 2 ًاسرخ لجرل رجأ لجر ىف ،عرشلا نايب باتك ىف دجويو

 هترسكسف سرخلا ىف تعقوف ةبشخ رسكي نأ دارأف 2 هلزنم ىف لجر هيلإ لخدف

 اذهل هنذإ ىف 0 رجأتسملا ل۔هتر هن أ كلذ حص اذإف ٠ هب رسكف رجح ىر وأ

 ۔ هيلع نامض الف ى هنذإ ريغب لزنملا لخد ناك وأ . سرخلا اذه هرسك ع لجرلا

. هنم نذإ ريغب وأ هنم نذ إ؛ لخد ناك 4 رساكلا ىلع نامضلاو 0 رجأتسملا ىنعأ
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 نكي لو ، هري۔غ نم ناكر سكلا نأ رجأتسملا ىعداو ، كلذ حصي نإو

 . نامذلا هيلع : ليق دقف . وه هلعف نم

 ثاذ ىف قدصم وهو . هلمف نم رسك نوكي نأ الإ ، هيلع نامض ال : ليقو

 . لوقلا رثك أ وهو . رجألا ذخأي نم فالخب رجأالل ىطعي نم نأل

 بحاص كلذ ركنأو . هسرخ ضبق ىلإ رجؤلل اعد ةنأ رجت ؤملا ىعدا نإ و

 كل تفصو ام ىلع مكلا ىف ضيق الو . نآربب كلذ سيلف ڵ سرخلا

 . فالتخالا نم

 اهليصوتو اهحذبق ىف رجؤللاو رجزلا فلتخاو ث ةرجألا ةدم تضقنا اذإ امأو

 ،اهلمح ىف هل نذأو هرجأ اذإ : ليقف . نيدلب ىف وأ دحاو دلب ىف اناك ع رجؤملا ىلإ

 . عضوملا كاذ ىف اهلمعتسي نأ

 & هسورخ ضبقي نأ سورلا بحاص ىلع ناك ةرجألا تذضتنا اذإ امأو

 . اهلمحم لماحال نذأ ثيح « نيدلب وأ دلب ىف اوناك ءاوس

 رجؤملا ىلع ناك « هلمح نيأ ىلإ ادح هلدحم ملو ث هيأرب لماحلا اهلح نإ و

 .ك هيأر ريغب اهلمح اذإ ءاهيلع ةرجألا تعقو ثي> نم ءاهبحاص ىلإ سورلا دري نأ

 . رجؤملا ىنعأ . هيلع اهلمحم ىذلا ، اهعض ومب ةناهجلا ىلع وأ

 امهبحاص دارأ دلبلا ىلإ راص الف . الج وأ ارامح هنم ىرتكا نإ كلذكو

 . سانلا نيب ةداعلا هب ترج ام ىلع كلذف . اهرجأ ثيح « امهضيقي نأ

 عجراذإ 2 ةفورعملا عضاوملا ىلإ رجؤملا نأ ،عضوملا كلذ ىف فورعلل ناكنإ

. كاذ ةيلع ناك رجؤملا ىلإ اهغالبإ هيلع ناك" ةبادلاب دلبلا ىلإ



_ ٢٦٦ 

 كالذ هيلع ناك رجؤملا ىلع كلذ ناكنإ و .

 ىذلا ءىشلاك سيل هنأل ، رجؤملا ىلع هنأ الإ ىل نبي مل ، كلذ هبتشا نإ و

 هلمح ىف رجألا ةيلعو . هتيدأت ىف رجألا هل نوكبو . هذفن لمحن الو لمح .

 ىضقنا اذإ ث اهبر ىلإ ةبادلا ىدؤي نأ رجؤالا ىلع نوكب نأ اذه ىف بحأو

 ملعأ هللاو . امهنيب ةرجألا لجأ .

 لصف

 ' ةمزلي له . بهذ بوثلا نأ جتحا مث . هسبلي ابوث لجر نم ىرتبكا نمو

 ؟ ٨_زع

 نهذضي امنإ : لوقأ هبو . ظفحم امنإو . بوثلل ىرتكملا نامض نع فقاو انأف

 ٠ ءاركلا ىطعي نم سبل ءاركلا ذخأي نم:

 سأب الف > المع اه لمع و 1 ك ةقفن اهملع قفن > 77 و ا ةر اد رجأتسا نهو

 لمهي و > اثب اهبف قفي نإ و . 4 اهرجأتسا قلا ةرج لا لم اهضعب رجؤي نأ

 . ةرجألا لضف هل هوركم ، ائيش اهيف

 ٠ قيفوقةلا هب و . ملعأ هلزاو . 4٫ م۔ةنقسا ام لذضفا اب هيلع سأب ال : ليقو

» » ٭



 س ٢٦٧ ۔_

 نورشعلاو ثلاثلا لوقا

 باودل ا ةرجأ ف

 نإ : لاق عجر املف . هيلع جرخو 4 هب رق ىلإ المج لجر نم ىرتكا نمو

 ةلداعلا ةنيبلاب الإ هلوق لبقي ال : لاق . هنود مزرو مضوملا كلذ ىلإ هغلبي ل لجلا

 . هعم جرخ لحلا بحاص نكي مل اذإ ، ىعدا اه ىلع

 ، هلج ىلع هادأ هنأ : ةنيبلا لجلا بحاص ىلمف ، لجلا بحاص هعم جرخ نإو

 .هيلإ هارتك ا ىنزلا عضوملا ىلإ إ

 : لاقف . رسكنا دق هب ءاج . ًاعاتم الامج لمح نميف ث هللا دبع ىبأ نعو

 . ىعداامب ةنيبلا هيلع : لاق . عزف وأ ضهن وأ ، لجلا كرب نيح رسكنا

 . مرغ الإ .

 . فلتن ءاركب ائيش لمح نم كالذكو

 ك لابحو ةلآ نم ،هياإ جاجح امب .ىرتكملا ىلإ هتباد راضحإ ىركلملا ىلعو

 ةبادلا كلت ةلحر حلصت ال هنأ سانلا دنع فرعي امم ، الذ ريغو « لودعو.

 . كلذب الإ

 لاقو . ءارك ريغب تلمح : لماحلا لاقف . هل لومحملاو لماحلا فلتخا اذإ و

 . ءاركب سانلل لمحم هنأ فرعي نم وهو ءاركب ىل تللح لب : هل لومحملا

. لمح ايف ؛۔أع ناممص الو 4 هنيمي مم لماحلا لوق لوقلاف



 س - ٢٦٨

 كمجلا ىلومل هيلع ارك الف ٨ ةلاغلا هل امم وهو . هدذبع 5 لجر ةناد س+> نهو

 ٠ ايامعقتسي ىتح ى ةبادلاو

 . ءا رك هيلع ىرأ الاف 4 لامعتسا ريغ نم سبجلاب ام أو

 . رثك أ لوآلا لوقلاو . سبهلاب ءاركلا هيلع : نورخآ لاقو

 دلب ىلإ دلب نم ‘ هلمح لجر نم ىرتك ا لجر ىفو : رثؤملا ىبأ باوج ىفو

 نأ ىأو © هح رط قراطلا ضعب ىف راص املف . رلب ىلإ دلب نم 7 لمحم وأ

 ٠ 4هءعاتم حرط وأ > هلخ

 .ناكملل ىلإ هغلبي ىتح هل ءارك الف ء هتباد فعضت نأ ريغنم هحرط نإ :لاق

 ٠ هل طرش ىذلا

 .نكي 7 . هانع لهب ز فعض الو رذع ريغ نم هحرطو ك لهفي نإف

 . ءىش هل

 هلح هلخم ءارك هاطعأ ك ةر ادلا كلت ىلع هاضاق ناكو تفعد 4ةباد تناك نإو

 .لو . اذكو اذك مض وم ىلإ هلمحم نأ ىلع « هاضاق ناكنإ { قرطلا باسح ىلع

 .نأ ه. . هم اد تمض 7 . قيرطلا ص ىلإ هلم ك ةفورعم ةراد ىلع هطراشر

 ٠ اه ح هلخ اهناكم ةباد هرضح

 . هلع جتتحيلف ‘ هحرطو اهيلع هلمح ةب اد هرضح نإ و

. كيلع ىرتك أ ىنإ : لقيلف . هيلع ةجحلا ههكمت عضوم ىف ناك نإف



_ ٢٦٩ 

 ىذزلل هيلع ىرأ الف . هلشم وأ هحرط ىقلا ءارك نم رثك أب ىرتكا نإف

 . اتيش هحرط
 نه لذف ام هحرط ىذلل عفد لوألا نم ىرتىك ا ام لقأب ىرتكا نإو

 لقأب ىرتكا نوكي نأ الإ ، رذع ن. هحرط ناك اذإ ، رخآلا ىركلا ءارك

 ردق الإ ء لوألا ى"ركسال سيلف لوألا ءارك نم ،قيرطلا نم ب امع ، هتصح نم

 . كلذ نع لذن امف ءارك هل سيل و . قيرطلا نم لمح ام

 ضعب ىف ناكاملف .فر رهم دلب ىلإ موطم ءارك ةباد لجر نم ىرتكا نإ و

 2عاقلا بحاص نإ مث .اهلكو أ ةلوجلا ضعب اوذخأف ڵ صوصللا مهيلع عقو قيرطلا

 ؛ثلذ هل:ليتف . قبرطلانم صقن ام ردق هنع طحم نأ « هلح ىذلا لالا ىلإ بلط
 ' .هريغ لمق نم ءاج رذع اذه نأل

 ىرتكملا باطن.دلبلا ىلإ اوعج روءقيرطلا فصن ىف ص وصالا مهس عقو نإو

 . ءاركلا فصن هيلع دري نأ لاجلا ىلإ

 . ءاركلا فصن در لاجلا ىلع ناك" ةمجرلا الإ ليبس مه سيل ناك نإف

 جرخم لاجلا : لاقف . كلذ نم نوعنمي الو ي ةعجرلا نع ليبس مه ناك نإو

 . اةيمج ءاركلا در هيلع ناك لاخلا ىنأ نإف . هيلإ هارتك ا ىذلا دلبلا ىلإ هب

 نومياطةسي ال لاح ىنأت نأ الإ « اثيش لامحلا هيلع دري ل ىرتكملا ىأ نإو

 . ءاركلا فصن در لاجلا ىلعف . دلبلا ىلإ زاوجلا

 لوهجم اذهف .اهفلع رجؤملا ىلع نأ ىلع.اموي اذكو اذك ةباد ىرتكا نمو

. هيلع اماةت ام ىلع وهف « ءىش ىلع امماتتي نأ الإ ، ةرجألا ضقتنتو



_ ٢٧٠ 

 ةرجألاو ةفورعم ةقفنلا نإف .ةقفنلا رجؤملا ىلع نأ ىلع٬آدبع وأ ة.أ رجتئا نإ و

 ٠ لوهجم اذه سالو ةمات

 قيلل صلختي نأ هنم هرجأتسا نم ىلعف ك ميتيل ةصح هيفو رامح هل ناك نمو

 . كلذ لع اذإ « ةرجألا نم هتصح نم

 -هيلع رذجزي نأ هل سيلف « ةفورعم رثب نم هيلع رجزي اروث رجأتسا نمو

 . . رئبلا كلت ريغ ىف

 ةراجإلاف . رثك أ وأ { أ وأ آ رهش ه اهبلحيل ةرةب أ ةاش رجأتسا نمو

 رخلا ءاج دقو . مطقني 1 .ىحي هنأ ىردي ال نبالاو . لوهجم اذه نأل ك ةدساف

 . رثألا مم رظنل ظح الو . ةمضرلا ةراجإ زاوج

 ءاجاملف . اهب ىضمو . هرخآ الإ راهنلا لوأ نم « ةباد لجر ىرتكا اذإو

 ۔.: ةعاسلا الإ اهتدجو امو . اهياع مدخ أ لو ، ىدنع نم تبهذ : لاقو . ءاج ليللا

 ١ . ال : اجحاص لاغ

 .قدصيالو.هدي ىف اهنأل؛هلك رجألا رجأتسملا ىلعو .ةبادلا بحاص لوق لونااف

 . بلطي اف
 ٠ ءىش هيملع سلف . اهبحاص ةفذلص وأ ك ةنيدب ءاح ناو

 ذم : لاقو . رهشلا ىضم امل هب ءاج مث . هضبقف آرهش دبعلا رجأتسا اذإ امأو

 سيلو . رجأتسملا لوق لوقلاف ۔ ضرملا رثأ هيلعو . مويلا ىلإ ضيرم وهو 2 هتذخأ
. ءىش ةرجألا نم هيلع



 .دبعلاىلوم لوق لوقلا نإف.دبعلا ىلوم هبذنكو ضرم رثأ دبعلا نكي مل نإ و
 . دبلا ضرم ىلع ةنينب رجؤملا ءىجي نأ الإ ث ةرجألا رجأتسملا ىلعو

 .. نماض ام وهف « تبهذو ترنفنف ٠ اهقثوي ملو اهطبري ملو ث ةياد رجأتسا نمو

 . هنم عييضت ريغ نم ترفنو « لابحلا تعطتف اهلثم قثوي اك اهقثوأ نإو

 . اهباذ اهبر ملعي نأ هيلعو . نامض هيلع سيلف

 ۔ هبرهب هديس ملعي نأ هرجأتسا ىذلا ىل . قبأ اذإ دبعلا ىف لوقلا كلذكو

 ۔اهرجأتسا ىزلل اهداس :زرحم نب ديعس لاق» .ةرختؤملا ةبادلا داسف اوفلتخاو

 .اهبحاصل اهداس : بوبحم نب دمحم لاقو

 فصنلا اهثارك نملو اهيلع رفسي ةياد الجر عدوأ لجر ىف ديس ىبأ نعو

 « رجألاب لماعلا ةلزنمب هنإ :لوقف : تباغ اهنأ ىعداف عجرو اهب جرف ، ثلنلا وأ

 . كلذ بابسأ نم هثربيام هل حصي نأ الإ 2 نامضلا هيلعو

 اهيلع ذخأي سيل هنأل ؛ ةنامألا ةلزن هدي ىف اهنأل ؛ نماضب سيل هنإ : لوقو

 . ىطعي وه امنإ و . ارجأ اهمسةنب ىهو

 .نيح ى اهتميق هيلع نوكي ' نامضلا هيلع نإ : لوقي نم لوق ىلعف : هل ليق
 . نامضلا همزل الإ و لجألا ىلإ اهب ىلأ نإف . الجأ كلاذ ىف لجؤي وأ { هاوعد

 ۔ اهلصوي ام ردقب لجأ كاذ ف دعي ث ةيح اهنأو 0 اهتجيغ ىعدا اذإ هنإ ىمف

 «ايناث الجأ بلطي نأ الإ « اهناضب هيلع كح الإ و ، لجألا ىلإ اهب ىأ نإف

: .اهمايح ىعديو



 ۔۔ ٢٧٢

 . هقلص نكميو « رذع هل نكمي مادام كلذ ىف لجؤي هنأ ىدنعف

 اهبر ىلإ اهلصوينأ همزليال هنإ : لوقي هيلع نامض ال : لوتينم لوق ىلعو

 . هيلع ردق ىتم ماستلا وه هيلعو . هتباد لوصو ىف ةبادلا بر _اتحيو

 فقوو . ةنيفسلا وأ راجلا وأ لجلا لجرلا ىرتكا اذإ :ىراوحلا وبأ لافو

 .ةيعوألا نم اههبشأ ام وأ { عافقلا وأ قلاوجلاىف وهو .عاتلاىلع ىرتكلاو ىركلا

 ليك ىلع ال « هنامري عاتم ىلع قافتالا ناكاذإ ،هاليكب ملو هيري مل ولو كلذ زماج

 . نزوالو

 نزولاب فورعم اثيش وأ « ارمت وأ ى ايرج اذك اذكهل لمحم نأ ىلع اقفتا نإ و

 ابح ناك اذإ ، هايري مل ولو تبثيو . ليكلا ؛أ نزولاب الإ زوجي الف ، ليكلاوأ

 . فورعم بوبحلا نم برض نح

 . هيلع افقي ملام ضتتنم : اضيأ ليقو

 . لقنلاو فلغ ا ىف فلتخت بوبحلا نأل ؛ تبثي ال : ليقو

 . ىرتكما ىلع هنإ : اولاق دقف . ليكلاو نزولا امأو

 ىلعف ڵ عاتملا نم ءىش رسك مث ، همالسب نءضي و ، لج رل اعاةم لمح نمو

 هجوب هكلامب مل امث هباصأ هنأ : لدع ىدهاش مق نأ الإ ، نامضلا لالا

 برضب ببس ريغ نم ،هب نوكب كرب وأ ماحز وأ ى راثع نم كرذعلا هب هل نوكي

 . هريغ وأ

 « وه هيلع هلمح نأ ريغ نم { آريعب وه محز وأ ، ريعب ةمحز وأ كرم اذإ امأ و

. هيف هملع نامضال كلذخ



 _ _ ٢٧٣

 لمالا 7 و ، راثء'اب افورع. اهردغ وأ راجلا وأ لجلا ناكناإن راثلا ا.أو

 .بيع وهف ث هل لومحلا

 . نماض هنإ : ليقو

 . همتكسيف كلذ نع هلأسي نأ الإ نمضيال : لوقو

 هيلع :ليقف ۔اذه ريغ طرش امهنيب نكي ملو {ةنورم ةيرق ىلإ الجر لمح نمو
 . هعاتم ىلعو « ةي رقلا كلت نم هينف هيلع نمأي عضوم لوأ ىلإ هغالبإ

 . هلزنم ىلإ هغالبإ هيلعف ث ةيرقلا لهأ نم لومحملا ناك نإ : ليقو

 . ةبرتلا قوس ىلإ هغالبإ هيلعف ث ةيرقلا لهأ ريغ ن ناك نإو

 . عماجلا دجسملا ىلإف ، قوس اهب نكي مل نإف

 تيبلا ىف عالا لاخدإ هيلع سياو .هلزنم ىلإ هلصوأ دلبلا لهأ نم ناك نإ و

 { مهنيب ةيراج ةتباث ةنسكلذ ىف ناكو أ {هعاتم ىلع هيفنمأيال عضوم نوكي نأ الإ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذ ىف ةبرقلا لهأ ةنس ىلعف . عضوملا كلذ ىف

 ث + ٩
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 نورشملاو عباراا لوقلا

 كلذ ريغو ديبملا ةرجأ ىف

 : دمحم ىأ عماج نمو

 نأ هل زحي مل « ةرجألا تضقناو « مولعم رهش ىلإ ادبع لسجر رجأتسا اذإ و
 . .٠٠ ةلبقتسم ةرجأ وأ ناث دقعب نوكب نأ الإ ى كلذ دمب هلمعتسي

 تقو ىلإ ى هلام ةرجأ هديسل نمضو . ديعلا فلت نإ نمض هلمعتسا نإ و

 . كلذ ف نذأي نأ الإ « هديس لإ لس نإ هب ثبي الو هنمضيو ، كالهام
 .كله هنأل ؟ هنك هديس ىلإ لصي نأ لبق كالهف هنذإ ريغب هلسرأ نإف

 . هيلع هيدعت ىق

 .ليبس هليبس ناك“ هل هاذفح لاح ىف ، هدي ىف ةرجألا ءاضقنا دعب كله نإو

 . افماض نكي ملو هدنع ةنامألا

 ةرهش وأ ، ةغس هراد وأ ، هرو وأ ، هراح وأ « هدبع الجر رجأ لجر نعو

 ردقب هيطعيو 2 هكرتي مث ءاش ام هلععتسي نأ هرجتثا ىذلل له . اهرد اذكو اذكب

 " ` ٠ ` . هديس كلذ هرك اذإ « هنم لمعام

 ةغس هارتكا نإف . هرجتئا ىذلا ثالذ هركف ث هدنع هذخأي نأ دارأ نإو

 ۔ هثارك نم ائيش هصقني نأ هل سيلف ، فورءع. لجأو 2 فورعم لع ىلع ارهش وأ

 4ذخه ضقن دبعلا اذه ديسل الو هل سيلو ۔ هس ن ىلعهلعج اك ءاركلا اذه همزليو

. ًاميمج امهنم ضارت نع الإ ى طرشلا



 _ _ ٢٧٥

 . رهشل وأ ةل.اك ةفسا هثارك ةلج هيلف « هلمعتسي نأ ىرتكملا هرك نإف

 دارأو .اهرد اذكو اذك رهش لكل وأ ، ةمش لكل ىرتكا اذإ امأو

 ردتب ، ءاركلا كلذ نم ذخأيو . كلذ هلف رهشلا مامت لبق هذخأي نأ دبعلا ديس

 ١ . ةفسلا وأ رهشلا نم هدنع لعام

 . كال تفصؤ ام ىلع هل كلذف 2 دبلا كرتي نأ ىرتكسلا دارأ نإ كلذكو

 اذكب ةنس لك ءارتك ا اذإ : لاتف . تاراجإلا ىف فالتخالاب ضب لد _

 ىتح 4 « نيميجلا ىلع تبثي ى :ط رشلاو ءاركللا !ذه ىلع ، لمدلا ىف لخدو . ا

 . ءاركلا مامتب رهشلا مامت ىفوتسي

 . اذه يلف مود وأ ةنس لك كلذكو

 . مويلا وأ رهشلا وأ ةنسلا ري>ألا ي ام { اذه ىف ضتنلاب لاق ضعبو

 لق نم امهدحأ ضتن نإف الا { و ٠0 . اطراشن \ه ىلع هر رج أ هل ناك 4 كلذ ح نإف (

 ردقب ) لمدلا نم لصح \٥ه ردغب . رجألا ن نه تبثيو . كالد هل ناك طرشلا مامت

 هيف تقو ىذلا مويلا نم تاعاسلاو ةنسلا نم رهشألاو رهشلا نم مامألا ةرجأ

 . اهياع ةرجألا

 . انيلإ بحأ كلذ ضقن ىري نم لوقو

 دحم 7 . فورعم لع ىف ى ةنخس وأ .ء ارهش وأ ‘ ام وي هرجأ نإ كلذكو

. دو زرحم فورم مومل.م تقوب ڵ ةمسلا الو رهشلا الو مويلا



_ ٢٣٧٦ - 

 نإو ضتنلا امهنم دحاو لكلف ء لمعلا ىف ريجألا لخدي مل ام اصقن نإف

 هيفف ، ضقنلا امهدحأ دارأ مش . ةرجألا هذه ليبس ىلع " لمهلا ىف ريجألا لخد

 ةرجألا ةيلع تعقو ام - ل ام ‘ ضقنلا امهنم دحاو لكل نأ : امهدحأ نالوق

 اذه ىلع اهدحأل ضقن ال هنأ : رخآلاو كلذ باسح ردق ىلع ةرجألا نم تبثيو

 . اغيلإ بحأ لوقلا اذهو . لمملا متي ىتح

 هل ےسي ملو ص ةفورس. ةنس وأ 2 افورعم ارهش وأ 0 افورعم اموي هارتكا ادإ و

 ۔ ةرجألا ىف ةلاهج لمعلا لهج نأ : اهدحأ :نالوق هيقف هب هلمعتسا ىذلا لمملا

 . هيف هلمعتسا ىذلا لمعلا ىسي ملام ةرجألا ضقتنتو

 هلمعتسي نأ هلو . هل ثالذ تيث ث ةفورسم ةرجأب افورعم اتقو ناك اذإ :لوقو

 . هتيطي امم ڵ هلثم هب هلمعتسي ام لثمب

 . لمعلا لخدي مل ام . انيلإ بحأ كلذ ضقن ىري نم لوقو

 ضقن هل سيلو . ريجألا ىلع ةرجألا تتبث ، ثالذ ىلع لمعلا ىف لخد اذإف

 هاضرب هف لخد ىذلا كلذ ريغ لمح لإ هلوح نأ لإ كلذ

 لحام هلو . كل تفصو اك فالتخا اضيأ كلذ ىفذ ، هريغ ىلإ هلوح نإف

 . كلذ باسح نم قحتسي ام ردقب ص تقولا نم

 . هلثم رجأتسءالف ريج الل ضقذلا هيف ناكامو

 ل ىف « ةفورعم ةنس وأ 0 افورعم ارهش وأ م !فورعم اموي هرجأتسا اذإ امأو

 لمملا ىق لخد ء افالتخا كلذ ىف لعن الو « اميمج امهيلع كلذ تبث . فورعم
. لخدي مل وأ



 ىردي ال ضرأ ةعاد لثم . ةلاهلا هلخديو ، افورعم الع ناك اذإ امأو

 . ةن وعو وأ 6 ةلوهس نم ك هيلع جرخ أم

 . كلذ هابشأو راهنألاو ىوطألا رفح كلذكو

 . ىأر ام ريغ جرخ مل ام ، كلذ هيلع تبث كلذ نم جرخ ام فرع اذإف

 ىرقنم هبلطي هنم بره دق ، امداخ هل بلطي « الجز رجأتسا لجر ىف ليقو

 نإف . لوألا عجرو . هدجو دقو ريجألا ءاجف . ةراجإب رخآ الجر لسرأ من . ىتش

 ديلع طرش هنأل ؟ هؤانع لطبي الو . ىرقلا ىف انع ام ردقي ث ءانعلا لوألل هيلع
 م

 . اهيلإ لصب ةفورعم ىرف

 ، ىرقلا ىلإ هءانع ركذي ملو هب ىن۔ةنج نإ اذكو اذك كل : هل لاق نإ و

 ٠ ى هل نكي

 هذنع صانن ٠. صوخال اهرد نيسمخ ادبع رجأتسا نم : هللا ذليع وبأ لاقو

 دسقن رجأو .دبملا تلفأف ء املهأ قرفتو ، ترسك ةنيفسلا نإ مش . هللا ءاش ام

 الام ىوست ةؤلؤل هرجأتسا نم عم دبملا باصأف . مولع . رجأب ، نيرخآ موق نم
 لمص بلطن . کالذ ق ذ٨۔بدلا باطو الوأ دبعلا رجتا ىذلا لجزلا عجرو . اياغع

 ىركت نمل . رخآ هرجأتساو الوأ هرجأتسا نم نود ث هسفنل ةؤلؤللا دبملا
 ؟ ة ؤل ؤالا هذه

. ديعلا دنيل : لاق



- ٢٧٨ 

 اذك هلذ « هب هاتأ نإ هن !ىلع . هدبع هل بلطي «.الجر رجأتسا لجر ىف ليقو

 هدج ملف هبلطن . اذكو .

 هب ىتأي نأ الإ ءىش هل سيل : لاق .

 ؟ د .علا هنم تلنأ { ةي رذلا نم ابيرق ناك اذإ ىتح هب ىنأ نإو

 رجأتسا لجر لثم هري ملو . رجأتسا ىلع نامض الو . ءىش هل سيل : لاق

 نأ الإ , نامضلا هيل.ذ . لجرلا نم عاتملا عاضف . عضوم نه 0 عامب | هيتأي { الجر

 ءاج اذإف . ةنيب كلذ ىلع ةيو . ةرباكم وأ 4 ليس وأ ى صوصل نم « رذعب أي

 هيلع نامض الف 2 كلذب ٠

 ىذلا ناكسلا ىلإ لهجلا نم هلو . نامضلا هيلعف رذملاب ةنيبب تأي مل نإو

 عاتملا هيف بهذ .

 ءاركلا نم قيرطلا ردقب هلو . هيلع نامض الف ء رذعلا هل حص نإ : ليقو .

 ةصاخ لاجلا ىق اذهو .

 :  7ةرجألا نم اذكو اذك لع كلذ ءاذمكو اذكب ىنتيتأ اذإ : رخآل لاق .

 ةيلع طرش ثيح ىلإ كلذب ىأب ىتح هل ةرجأ الف .

 نإن ". اذكو اذك ىل ل۔حا وأ ء اذكو اذكب ىنتئاف يفنا : هل لاق نإو

 ةرجألا هلف ء هب ىتأ نإ اذهف . اذكو اذك لف } هب ىنتيتأ .

 ذلام رجأ هلف ، رذعل هب تأي مل نإ و .

. هتعحرو هب وهد رجأ هل : ليقو



 س ٢٧٩ س

 ٠ لوهجم وم > اذكو اذكب هذبع هل باطي ‘ الجر رجأتسا نم كل ذكو

 ٠ قور .. اعضوم هيملع طرتشي نأ الإ > ضقنلا هيفو

 ءىش ىلع اقغتي نأ الإ ، هلش. رجأ هلف لهج اذإف

 . طرش هيأ لمع اذهف . اذكو اذك ص كلف ء ىدبعب ىنتبتأ نإ : هل لاق نإ و

 حرطي و. انع \.ه هانع هل نوكي نأ ‘ رذع رعفل رأ رذعل > دعلاب تأي نإو

 عضومل ( هثافعو هله نم تب ام ردق هل نوكيو « دبلا هب ىتأي نأ قحتسي ام هنع

 . طرشلاو لامعتسالا

 ىنتثاف اذكو اذىكةيرق ىلإ جرخا : لجرل لجر لاق اذإ :ىراوحلا وبأ لاقو

 كل ءىش الف « هب ىنتأت مل نإ و . مارد ةرشع كلف هب ىنتئج نإف . اسهميف ىل دب

 نأ الإ ث هل ءىش الف « هب هتأي لو 2 ةيرقلا ىف دبعلا دجم لف « لجرلا بهذف . ىدنع

 هترجأ هيفوي نأ هيلعف ث ةيرقلا ق سيل دبعلا نأ ملعي وهو . هبذك نوكي

 ىلع رجألا قحتسي امنإف . هدبعب هيتأي نأ لع آ رجأ لجرل لعج نم : : ليقو

 .اذهف ةلاهج الو رجألا هلو. ديعل و أ بي رف نم « هب ءاج ت تيح نمو ك دبعلاب هنايت

. قيفوتلا هب ١ و .. .عأ هلاو



_ ٢٨٠ 

 نورشعلاو سماخلا لوقلا

 نبللا لعو ءانبلا ةراجإ ق

 حرلعم ءىش ىلع هوط راشو ٠ أذحس. مل ىنبي الحر اوذخ 1 موق ف : ليقو

 ءاح 7 . هماكحإ ريغ ك لامعألا نم اثيش هل ار٭سي لو . هماكحإ ىلع ةرجألا نم

 حصي نحتو . طرشلا اذهب ىضرت ال : اولاقو . دجسملا اذه ةعامج ءافمض نم موق

 . ةمطانملا هذه نم صخرأب انل

 جرخت نأ افيلع نحتو ى انوفلاخت الو . هافطراش دق نحت : نومطانملا لاقو

 مكيلعو انيلع ناك ةب امو . مك ةع ط__محما ءىش نم هللا قاس امف دفرتسنف

 .رثك أ وأ ء لقأ وأ ، لمجلا كلذ فمصن اودفرتساو اوجرخو طرشلا مه اومنأف

 . نايطلا كلذ نبفتساو

 .ىتلاو ص اهاندفرتسا ىتلا مهاردلا هذم»ه كديزن : نولوألا نوعطاقملا لاقف

 . ةيرقلا لهأ ىلعو انيلع كل ىه ى اهيلع كاذطراش

 ۔لمجلا اذهب ماكحألا هيلع انطرمث دق ال :ةمطاقملل نوهراكلانورخآلا لاقو

 ىذلا اذه : الو عفري انف . ةدرلا هذه نم هللا هقاس ءىش لك نأ انومتدعو دقو

 . نوعنصت

 ؛اهامإ هيطعن ك سانلا دنع نم ىه امنإ مهاردلا هذه:نولوألا نوطراشملا لاقو

ههريغو نييزت نم. دجملا هيلإ جاتحب امم المع هيلع ديزن وأ « ان وبغم هانيأر دق انأل



_ ٢٨١ _ 

 ةدايزلا نم موقلا مضو ىذلا ىرن الف . ماكحألا هيملع طرش دقو . هنودب ىزتجي امم

 . نبغتسا نإ نايطلل

 . لوألا رمألا وه رمألاو . ءارقفلا ىلع اوفرخزي و ، اوقوري نأ اودارأ نإو
 .نولوألا داز امو . عيجلا ىلع وهف > ةذفرلا لهل ! امو .عيحجلل وهف اودفرتسا امو

 . ةصاخ مهيلع وهم

 اذكو اذىك مضوم ىف ث هل هيمني وأ ، اتمب هل ىنبي نأ هعطاق نإ كل ذكو

 .ىأ اذإ ء تباث اذمن . ريك وأ ريغص هنأ : تببلا هل دحم و 3 اهرد اذكو اذكب

 . لودملا راظن ىف ڵ تويبلا سا ةمقلا ىف ص هل جرحم ال اب كلذ نم

 تبثيال نأ ىنبجعين . اذك عضوم ىف « اتيب هلىنبي نأ ىلع ى همطاق نإ امأو

 هيف عقي ال ام ليبس ىلع ‘ فورعم ضرعو فورعم لوط ىلع هطاقي ىتح ع كلذ

 .ةرجألا ليبسو لمملا ىلع فوقولا دعب ىضرو . ةمماتم كلانه عقت وأ ى ةلاهج

 . كلذ ىف

 .لوطلا هل دسحو . ناتسب ىلع ، اطثاح وأ « اراد هل ىنبي آريجأ ىضاق نمو

 .هنإ : ىليقف . هدهف ثينلا ءاج مت . اثيش هنم ىنبف ،اعارذ ضرعلاو ، ةطسب

 . هيلع همطاق ام لامكب ىنأي ىتح ي ريجألا ىلع بهذي

 .عرذلا دحب ملو ،عرذأ ةثالث فر ىف ةفورعم ةحرق هل ىنبي نأ ىلع هعطاق نإ و

 هلو . لمع امن هلثم رجأ ريجأاللو . ةلوهجم ةعطاقم هذهف . هريغ وأ ثيغلا همده م

, لقأ وأ عارذ



 س ٢٨٢ _

 : رابشأ ة ةثالث هل ىنبف ح هل لخ ىلع ر ايشأ ة ةبس هل ىنبي ن ١ أ هرجأتسانإ : ليقو

 . راهشأ ةثالث ديزب نأ هيلع امنإ : لاق ٠ همدهف ثينلا ءاج مث

 اهرسك مث .. ةنيل ةئامسمخ لمعف ث ةنبل فلأ هل ىنبي نأ هرجأتسا نإ امأو

 . هلدب هيلع ناك« نبالا نم قشأ ام نأل ؛ ةنبل فلأ هينوي نأ هيلع ناك ص ثينلاا

 هلم ام هياإ ملس نوكت نأ الإ ، هنم قشنا ام هيلع درب امنإ رادجلا امأو

 . كنم ضبقو

 در هيلعف ڵ ىرتك{لا هدعيو هضبقيو هعرذي نأ لبق نم ءاغلا قشنا نإو

 قوقشلا

 ٠ هطبر ام هادب هيمل.ه ع نبالا قشنا نان

 . هيف بيم جت .ح الو . هل هدع نأ وه : هضبقو . لماعلل ءىرب هضبق نإف

 . قيفوتلا 4, و ملعأ لاو . ةسرأل وأ ، ةيطر نبللا تناك

»» .»« ٭
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 نورشملاو سداسلا لوقلا

 ١ رئبلا رقح ىلع ةطانملا ىف

 ةماقلا ىلع اطراشتو . آرثب لجرل رفحم لجر ى 4 هلا هحر ىراولا ىبأ نع

 . اهراتنو رثسبلا رافحلا لخد ح . محازد ةرشعب عارذ لك ىلع وأ 3 مهارد ةرشع

 تبثي وأ ةمجرلا هل نكتلف ، ه.حاص ىلع ةعجرلا اهدحأ دارأ مث . ائيش اهيف رفحو

 . طرشلا اذه هلا

 ضرألا نم جرخ نأ الإ هعجر امهدحأل نكي مل ، لمعلا ىف رافحلا ذخأ اذإف

 . لابجلاو ةافصلا لثم 2 اهرهاظ نع ريغتم اهنطاب ىف ءىش

 . رثبلا بحاص ىلع ةمجرلا رافحلل ناك اذه جرخ اذإف

 . اغيج امهل ةمجرلا تناك« لمعلا ىف ذخأ رافحلا نكي مل نإ و

 . كرتلا امهدحأل ادب مث . عرذلا طرشو . ءاملا ىلإ آرمب هل رفحم هرجأتسا نإ و

 ديدش نم ، ضرألا عاونأ ةفرعمب تباث عرذلا امأو . لوهجم وهف ءاملا امأف

 . هنيهو تال

 . ردلملاو اسحلاو افصلا هياع طرتشي نأ الإ « هياع تبثيال :حبسملا نب دمص لاق

 . هردم نه ناك ام رغحم نأ هيلع امإف ء لوقلا لسرأ نإ و

 مهيلع عقوف . مولعم رجأب طئاح مده وأ ؛ ةيكر رفح ىف رخآ رجأتسا نمو
 خ ىجلا ىلع نكلو . هءىش ممرجأتسا نم ىلع سيلف . مهضمب تاش « طئاحلا

. تيملا



 س ٢٨٤

 مهنب باغ دقو «مهذهب بيصيف ،طئاح مده ىنا رق رجأتسا اذإ كلذكو

 . نامض باغ نم ىلع نكي م

 ۔ لجرلا تامف . لجر هلبق اهيف تام دقو . آرثب هل رفحم الجر رجأتسا نمو

 . قيفوتلا هب و . ملعا هللاو . كلذ هل نيبي ن الإ { ٨ةيد هيملع : لاق

» «» «
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 نورشعلاو مباسلا لوقلا

 امههشو فياشلاو بقارلا ةرجأ ىق

 ، ةريغص ىهو اهفوشي ةعارز الجر ىطعأ ، لجر ىف ىراوحلا ىبأ نعو

 . تنلب ىقح ءىش اهنم قب ناكنإن ةفآ وأ ءادب ةعارزلا تبهذف . ىمسم بحم

 . ةمات هتماوش فياشلل»

 لبق نم ةعارزلا تبهذ نإف هتفاوش ردقب الإ ةعارزلا نم قب ام ناك ولو

 لبق ةلمج ةعارزلا تبهذ اذإ كلذو فاش ام ردسةب فياشلل ناك اهكار>
 ١ . اهن ار>

 دمب وه ث ىمسم بحم اهيلع همطاق ك دحاو ما۔ةم ىف اناك نإف : هل تاق

 لو 0 اهغيثي ال امعدي وأ ، افلع اهرجي نأ ةعارزلا بحاصل ادبف . ماقملا كلذ ىف

 . هتناوشب فياشلا كسمتو . ءانعلا نم اثيش فياشلا اهف ني

 . ىرتك ال لثم هلعجو 0 هيلع هعطاق ام هل : ليق

 : هللا مهمحر 4 ىلع نب ىموه نع ناثع نب ناهبن نع « ىراومحلا وبأ ربخأو

 بحاص ىبأو .ممه فودي افياش موقلا ذخأف .عطتلا نيب ةعطق هل ء لجر ى لاق هنآ

 لجرلا عرز ناك اذإ ، ةفاوشلا ىلع نب ىموم همزلأف ، مهعم فيشي نأ ةعطقلا

 . موقلا ةعارز نيج

 رلا لهأ ةنس لإ عجريف ،ةنورعم ةمطاتم ريغ نم ، فاش فياشلا ناك نإ و

. كلذ هل نوكي فيكو . هيلعو لودعلا هل ىري انك



_ ٢٨٦ 

 ربلتلا ىف هيلع سيلف ريطلا ةفاوشل قأ نوكي نأ الإ ،نامنلا هيلعف عيض نإو

 هدهج الإ .

 . ريطلا هلك أ امم عيذ ام ذيلع ناك عيض نإف

 .لكأ امل ن م_يذ امل نامذلا هيلعف ، داسفلاو ريطلا ةماوشا هرماقأ اوناك نإو

 . هريغو ريطلا

 هلزبغ ىمرب _ ىمر ناك نإف . فياشلا ىمر نم ث عرزلا نم ءىش فلت نإ و

 .فالنإل دمعتي مل اذإ « هيلع نامض ال ء عضولا ثلذ لهأ ةنس لذ ىف ىتناو
 : . عرز

 .كاذ اذ ناك اذإ فورعم اهتلغ نم ُىشب رامثلا ظفح ىف ك ديعس وبأ لاقو

 . تباث كلذ نإ : ةكردم ريغ وأ « ةك دم ، ةفورعم اناقوأ وأ ى ةفورعم رهشأ

 .ةكردم ريغ وأ ةكردم تناك« لوهجم هنأل . تبثي ال : ليقو
 ١ .ةكردم تن اك اذإ ، ثلذ تبثأ اضعب نأ بسحأو

 . ريجألا ءانع عايضو كلذ نالطب مضو ث زجي 1 ةكردم نكت مل نإ

 هل نوكي نأ : اضقانقي ملو ، فورعم ءىشب افورعم ايقو ناك اذإ ىنبجعي و

 : امهعسي و امهنيب كلذ زوجيو . كسلا ىف ءانملا

 ب ةتباث ةحيحص ةمطاقمب ص هل اعرز الجر فاشأ لجر ىف « رثألا ىف تدجوو

 اذه نأل ؛ نامزلا نم فاش ام ردقب فياشال نوكين © ءادلاب ةعارزلا تبهذ مث

. فيشملا نم الو فياشلا نم ال « ءاج دق هللا لبق نم
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 .عطوقام . ىتح « ءىش هل نكي مل ؛رذعريغ نم ،ةفاوشلا فياشاا كرت اذإ و ٠

 . هأع

 نم { ةزاجإلا هذه ىف لدت ةلاهجلا نأل ؟ ؛ هزانع هل نري : لرةلا ضب ىفو

 . ةمطاتملا نم بحي ام عيمجب ناطيح ال امهنأ لجأ

 : دحاو هيف فالتخالاف { عرزلا بحاص هلزع نإ و

 . هانع ردق هل : لورة

 . وجرأ ايف هيلع عطوق ام هل : لوقو " .

 ۔ ريطلا هيلع رثكو فعذن 2 افياش اوذخأف ،هريغاو ةعارز هل لجر ق ليقو
 ۔ افل تلبق ايكانعرز اهل فشو ، انل كسفنىلعااريجأ رجتملا :عرزلا باحضأ لاقف

 ايوط ذخأ الجر نأ ول امك .تفاط الإ هيلع سول : هللا هحر بوبحم نبا لاقف

 نكي مل ، عطتسب ملا ك لبج هيقل مث ك رفخ . اهيهني نأ ىلع ء ةايسم مهاردب اهرفح

 . ةةناط الإ .هيلع
` 

 . هدهج الإ هيلع سيلف ، ةعارزلا هذه مه فوشي نأ هورتك ا نإ : لوقو

 ردقيمل نإ ، هريغ وأ وهديملع ىعم ناك ةعارزلا هذه ةفاوش ىلع هعطاق نإو :.:

 . هسغنب اهلع

 . ةرجألا نم ةصحلاب ه ناك ةرملا كارد لد و فياشلا تام نإو :

. هلثم رجأ هل : ل وقو
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 لو ء فيصلا لإ بح ؟ىر۔2ح « اهامردي ةعطق الجر فاشأ لجر ق لو

 قباودلا تعقو مث . هدحو راهنلا طرتشي مل فياشلاو . راهنلاو ليالا هيلع طرتشي

 مرغ هيلعو « راهنلاةفاوثش فياشلا ىل.ذ ء طرش امهنيب نكي مل اذإف . ليللا ىف ةمطقلا

 ٠ راهنلا ق 4ء۔ہمطتب عاضام.

 ىذلا تقولا ق مرذلا همزلر »( اط راشت ام ىلع وهف راهنلاو لدعالا طرتشا نإو

 . عيذ نإ هيلع اطراشت

 ۔ هجارخإ هيلعف اهفوشي ىتلا ضرألا ريغرصرأ ىف ىمحلا فياشلا حرط نإ و

 ءىش « افياش امتفاوش ىلع اهدحأ عطاقن 3 نيكيرمش نيب ةعارز تناكنإو

 فشأجل انأ :لاق سودلا ءاج اهلف .هيلع ريب 7 هكبرش ملعو . اهريغ نم وأ « اهنم

 . عرزلا نؤم نم هريغ وأ . فياشلا رج أ نم هطسق هملع : لاخ

` 

 لصف

 فلت ىعدا اذإ ى ةرجألاب رونلا ىف عومجملا لبنسلا ظح ىذلا بقارا امأو

 ؟ ال مأ هلرق لبقيأ . قرح وأ « قرس وأ بصنب « لذ

 هريغ لام نم هيفناختسي امف ص هلوق لوقلاو . نيمألا ةلزنمب بقارلا نإ :ليقف

 ٠ هنيع عم

 لماحو ى ىعارلاو رجألاب اهيف فرصتلاو لاومألا ظفح ىلع ليكولا كلذكو

. اذه ريغ لوق هيف . . ةرجألاب ةعتمألا
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 نه ذخأي نأ هل زلاج ‘ عي ل:س هدذاخع مد زف ء نابضقلا سرخ ى ذلا امأو

 لام حلاصم نم ثالد نأل ؟ هريغ نمه ذخأي الك قحتسيام لدع { ةرجألا هبح

 . تيلا
- } 

 هثيش نم ذخآ نأ نالف ىنلسرأ : لاتف . ةن ريغ وأ ةقث ءاج اذإ بارلا و

 .اذكو اذك

 . لا ءاش نإ . هيلع سأب اة ى ذخأ امب ىشلا بحاص ملعأو ذخأي هكرت نإف

 سأب الم . كلد ىف هههي الو . ةقث نوكي نأ الإ 2 هيلع سأب ال» هعغم نإ و

 . كلذب ءىثلا رحاص ربخمو 6 دخأي هعدر نأ هيلع

 . هيلع سأب الف . هل نذأ دق هنأ هملعأ اذإف

 نكت ش . نيرمث هل اٹق ىف ناسن ال دعق ناسن ! ق 1 عرشلا نايب باتك ىفو

 بحاص هل لاقف . ءاذقلا نم فياشلا لقتناو . نيرهش دعب امصتخا مث ۔ طرش امهني

 ورفء اثيش هيف ىل نأ هت تنك نإ . ءىث هبف ىل سيل : هل لاتف . هغم أربت : ءانقلا

 . هيلإ دوعأ سبلا ٣ اف . ةزع

 , هئاذع ردقب فياشلا ىلع دري نأ ءاتلا بحاص ىلعف « تقو اهنيب نكيل نإف

 . ةفرعملا لهأ ىري امم

 بقارلا طرشو .ىمسم بحب «مهتعارز مهف بقري سان هاطعأ لجر ىف ليقو

) ١٩١ _ نييااطا جهنم / ١٢ (



 ۔ھ ٠٥٩ ٩ ٢ ۔7 ه

 هتغك ى اهومتررحو مكمتعارز تكردأ نإ :هنأ ىلع كا بقرأ ىإ : موقلا ىلع

 !وطرشو . مكسفنأ هب تباطام ى وطهتو . اهوسودت ىتح اهبقرأ ع ضبقلا ىق اهيلع
 . اثيش هل طرتشي مل نم مهنمو . مهممةنأ ىلع كللذ هل

 .نم ىلع ، تباث طرش اذهف . ةعاززلا مهف بقار « كلذ ىلع ناك اذإ : ليتف

 . ةعجر هيلع مه الو .مهيلع ةمجر هل سياو . ةصاخ هسفن ىلع هل طرش

 >14.. مملبفس ١ وب نأ الإ ئ ثكالذ ةيادح هل سالف » اثدش هل طرتشد نه امأو

 ۔اوطرتدي مأ ، هل اوط رش { مهريغ ىلعام مهيلع نإ . لبنسلا ممح ثمح

 هل ناك« طرشلا كلذ نع عجر مهيأ ةمئاق ىهو ةعارزلا بقر ناك نإف
 0 . ه . . . . ٨

 . ةعحر مهدحال سم و . ذلفربو مهلبنم هعم اوعضي 9 أ الإ ا كالد

 ه لجر هناشأ دق ، هفوش ضرق ىف دعتي لجر ىف ، ىراوحلا ىبأ باوج ىفو

 نيب نكي لو . هلافس عضو دارأ نم لكو . هل.ذس عضيف لجر ءىجيف . نالجر وأ

 انأ فإ : جتحاو . اثيش هطعي مل « سودلا ءاج ادف . ةمطاقم ءالؤه نيبو فياشلا

 جتحاو . ىلع كال قح الو . ءىش ىلع كمطاقأ ملو 2 ضبقلا ىف ىلبنس تعضو

 م هري تفش اك ههوش أ تنكو . ىبس اه هتعضو امإ ك إ : فراشلا

 لكف . كلذل سانلا هزربأ وأ ث ةباقرلل سانلا هزربأ بقارلا ناكنإ :ليقف

 عصو نم ىلع بجو ٨ « هنم ةباقرلا هلاذت ثيج ٤ عضوملا كلذ ف هعم عصو نم

. بارلا اذه ءاركلا ء عض وملا كلذ ىف
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 ء ٠ . ٠ ٥.

 ةسمخ ىلع « هريغو بنع ةرمع ىلع الحر ظحتسا لجر ىق « ديعس ىلا نعو

 كلذب سأب الف ، هعبر وأ .

 ريجألا ردقي ى ةكردم ةرمث نوكي نأ الإ ، هلذم رجأ هل نوكي نأ بحأو

 . اهذخأ ىلع

 1 ةكردم ةرملا تناك » ةفو رعم ةرجأب الإ تبش الو ك كلذ روح ال : ليو

 . هؤانع بهذيو ، ءىش ىلإ لصحم الو . كلذ فات نكمي هنأل ؛ ةكردم ريغ و

 . قي٬وتلا ه و . لغأ هلراو

% » »
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 نورسثعلاو نماثلا لوقلا

 هماكحأو ىعارلا ةرجأ ف

 نم هلزا ردقام هل ةاش لجر هي ! حرس .مه .انغأ سانال ىعر عا ر ىف ليقو

 ىعا رلا نإ :ل دن تبهذو ةاشلا نرفو رثكأ وأ ‘ لقأ و أ 6 آرهش ٠ نامزلا

 . هيلع نامض الف ٨ مذي اذإ

. 

 ىلع سملا نإ : لف دقف اهمم ةمال__ ه فأ ىن ت 5 أ اهنإ : لاف زا و

 . اهميص امو تيد اهنأ : ىعارلا

 . م وولا كالذ هعم اه حرس م | : ةن.اا 7 ىلع : لود أ و

 اهلكي وأ هتيعر نع ماغب نأ الإ 2 نامع اب ليق ولو ىعارلاىلع نامض ذ :لبقو

 . هريغ لإ

 ك اهيلع هنمأب ثهلثم ايو؛ اسلع هاعرتسا ىذلا ناك اذإ : ىراوجحلا وبأ لاقو

 . ناض ه۔اع نكي ٤٨ همنغ ىلع هنمأ اكَ

 ) . نامذلا همزلي هنإف ، لبإلا وأ ذلا نم ائيش رسكو أ ىعارلا ىمر نإ و

 ه همزل 1 7 اهسضود رسكو ) ت حدزاو هد و٬صل اهرجز نإو

 ڵ اهيف هلانوذأم ام ادح دعتي ملو سا هبرضو اهقوس ىف هل نذأ نإ لوقو

. هلع ناض الن
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 لقأ وأ ، هغمن ىعرف ٤مولمم رجاب ٤ اق ورعم !رهث 2 ةباد ايعار ىعرتسا نمو

 . ماقلاب الإ هل ةرجأ الف ، رثك أ وأ

 . متلا بحام كل كو . هرجأ هيناريف ، رهشلا لبق اهبحاص ايعاب نإ و

 اذه نأل ؛ تعر ام رجأ ديلف 3 لنع ىدهاشب تقحتسا وأ تنام نإ ه

 . هنم ءعىحم

 هيلمف ، رهشلا مامت ىلق اهعاب وأ ، اهمسبح ىق رذع ةاشلا بحاصل نكي م نإ و

 .اهنيب ةاش ىلع هرجأتسا ا هغتوأ ناك نإ ث هلك رهشلا ةرجأ

 . هل اهاعري اهناكم ةاشب ىأي نأ هيلعف ، عبس اهاك أ وأ ةاشلا تنام نإ و

 . اهريغ ةاش هل تأي مل ادإ « امات هرجأ ىعارلا ىفويف الإ و

 , ِ ء ِ
 . مايالا ن تايلا حرادي و ث ىعر ام رجا ه4ا : لوقو

 . رهش دهب رمش وهف ، رهش لك ىل عرا : لاق نإ و

 . رهش دعب رهش وهف ، رهشلا : لاق اذإ كلذكو

 ةنس عب ةنس وهف ( ةنس لك وأ ث ةنسلا : لاق نإ كلاذكو

 . هزيرد وأ 2 هروث وأ ، هراح وأ ؛ هدبع لجرلا رجأ اذإ كلذكو

 اذكو اذكب ع ةنسلا هذه وأ « رهشلا اذه وأ ارهش لاق وأ ارهش هرجأ اذإف

 هلمعتسي نأ هرجت:ا ىذل سياف ث مولعم ,جأب فورعم لم ىف اذه ىلع هرجأ اذإف

 رجؤملل الو ؛رجؤال كلذ هرك اذإ ، هعم لمع ام ردقب { هيطعي و هكرتي مث ع ءاش ام

. اممنم ضارت نع الإ ، طرشلا اذه ضقن
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 رهشلا ةرجأ هيلعف ڵ زيردلا نم جرخ وأ « هلمعتسي نأ رجأتسملا هرك نإف

 . ةنلا وأ

 رهشلا لبق ، هزيرد نم هجرخي وأ .هتباد وأ« هدبع ذخأي نأ رجؤملا دارأ نإو

 . اقفتي نأ الإ ء كلذ هل سيلف ث ةنسلا وأ

 هتباد ذخأي نأ الإ رجؤملا ىبأ وأ رهشلا ةيقب نم هثربينأ رجأتسملا هرك نإف

 . هل ةرجأ ال هنإف ء لام رهشلا وأ ةغلا نم لمح دقو . هدبع وأ

 رهشلا : لاق وأ . امهرد اذكو اذك ةنس لكسل وأ ث رهش لكل : لاق اذإ و

 نم هجارخإ وأ « هتراد وأ هل.ع ذخأ رجؤملا دارأو . امهرد اذكو اذكمي ةنسلا وأ

 لمعام ردقتب 2 ءاركلا نم ذخأيو . كلذ هلف 2 ةفسلا وأ رهشلا مامت لبق ع هزيرد

 . رهشلا نم

 نمضي الو .داهتجالا الإ هيلع سيلف ء هديب لمعيال ريجأ لكو ،ىعارلا امأو

 . عيضيف هريغ دي ىلإ ىعرتسا ام ليزي وأ عيضي ىتح

 تبهذ اهيلع دعق نإو . ةلعلا نم هل فشت ملو ، ىعارلا عم ةث تضرم نإ و

 فاكي الو .. ءىش همزلي الف ، ةليح ىلع امه ردقي مل وهو « تلك أو اهكرتف « نلا

 . اهعسو الإ سفن هللا

 هسفن ىلع طرتشي مل ولو 2 ةلل عيذضي ل اذإ ، ىعارلا ىلع نامض ال : ليقو

 . نامذلا

 . ملعأ هللاو . مراغ نمالاو . مزال طرش نامنلا نأل ؛ نمضي : لوقو

 ٠ قيفوتلا هبو

3- ئ %
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 نو رشعلاو عساتلا لوقلا

 ةنيفسلا ةراجإ ىف

 ، بيدنرس ىلإ ةرصبلا نم هلمح الجر ىرتمكا نم : هللا دبع ويأ لاق

 جرخم هن أ ىرتكلا جقحا ) نامع . ق اص ان . هلمح . ةنيغس ق كهعات .و وح

 . 4هم جرحم الو هعاتم هل لجني نأ 7 , اهري الو ك ل.ة نع بيددذن رص لإ

 نأ هلف © اهيلإ هارتكا ىتلا دالبلاب فراع ريغ ناكاذإ : هللا دبع وبأ لاق

 ء ءاركلا نم هيلإ عفديو ،نامعب هعاتم هل لجنيو { هعم جورملا ىلع ربجمالو { .

 ٠ كلذو ةفرعملا لهأ نم لوددلا ىأر ك قيرطلا نهم ةعاتمو هزحام ردح

 هليجخت ىلع ردقأ ل و ٠ ىتيفس لفسأ ق هعاتم نإ : ةنيفسلا بحاص لاق اذإ و

 اهملأ اذإ هنأ :ةنيفسلا هذه ىف اوجرخ نيذلا چتتحاو .ةنيفسلا ىف ام لجني نأ ال

 . مهب عطقو ناممب اوهوتو ء مهب نامزلا رخأت ء نامعب

 اذهل ناك ةنيفسلا هذه لهأ ىلع اررض لودعلا ىأر اذإ : هللا دبع وبأ لاق

 لكوينأ رهؤيو .هلحم ةنيفسلا هذه ىقهعاتم نوكو . نامب مقي نأ ؛ماقلل بلاطلا

 . بيدن رسب هيلإ ملس اذإ هضبقي اليك

 . هبحاصل عاتملا اذ» نهدي اهبحاص نإف ء ةغيفسلا هذه ىف هعاةم بطع نإ و

 ف لمعي نم وهو ٠ ةامنم مهاردب « ةمولعم [رهشأ ‘ برا ق ةسفن رجأ نمو

.فلتلا ىسفن ىلع فاخأو 2 رحبلا ىف لهأ ردقأ ال : لاق نبرهش ل املف . رحبلا
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 < قشن. ك راق تنأ : ب رانلا بحاصن لاقو . هيف لمعي رخآ براق ىلإ بحذو

 . قرفلا ىسفن ىلع فاخأو

 : الاق نإف . براوقلا بويءب ةفرعملا لهأ نم نيلدع نمأي ك اجلا نإ : ليق

 ههزلإ الف ء ثر هنإ : الاق وأ ءفاتلا هيف نيلماعلا ىلع هخم فاخ هلثمو ، قشنم هنإ

 < ةعاب ٥۔اؤع لاه ردذة٫ هرجألا نم هماطدز و ٠ فرلا ىلع هلخ الر هيف لهي نأ

 . ةمولعملا رهشألا نم

 لح ىم نورجأمتي نذلا ك ىرا رلاب اذه لثم ف لف هيا ل۔ع وبأ ناكو

 . نسلا .

 ۔ رحبلا ىف لعي « لبق نم ريجألا اذسد ناكو « ابيهم براقلا نكي مل نإ و

 , لهالا لكب ذخؤيو ٠ هل مزال طرشلا ف . -. لمعلا فرعو ‘ براتلا ىأرو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

ث + ب
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 نوثالثلا لوةنا

 باودلا ةينف ىف

 ۔ كلئلاب هل ايغل.ي ةش الجر ىنعأ لجر ىف « هلا همحر ىراوحلا وبأ لاق .

 ٨٠. ف منلا اهف ل : لاق . ايضيقو 4 إ تراص املو

 .فلعب ىذلا دي ف ,دو ٬ثلنلا ىسلا ىعداذ عبرلاب هالعأ ناك نإ كالذكو

 ك تلنلا اهف هل نأ ىلع ى ةغيملا ىعدا ىأر نأالإ 1:77 ةاشلا حاص لوق لوقل ن

 ۔ فصنلا رأ

 . هرةبثأ ده . فور.. لجأ ىلإ « ثلثلاب اهفلعي { ةاش هريغ ىلإ عفد نم امأو

 . ايةحتسما نأ لمر تحجةن نإ ئ اجاتن ثلاثو اهل هلو

 ٠ لودملا ىأر هؤاغنع فااعللو . ضقتني هن ] ىف . لجأ ريأ ناكنإو

 .بيلعت اغ كلذ ةحابإ فراممتلا ىف جرخم نأ الإ { كملا ىف اهبرل ةاشلا رعب و

 . كلذ ق سفنألا 7

 نأ هل نذأ ناكنإن . هرب نم \مس جرخو 4 هل اهفلعي ةباد لجر نم ذخأ نهو

 . اهذخأيل اهباإ ر٤؛ نأ اهدارأ اذإ 2 اهبحاص ىمف ء اهب جرخ

 . اهدر نأ هيلعن 2 اهبحاص ىأر الب اهب جرخ نإ و

 ذ ىعرت اهجرخم نأ هيلع سأب الن ، ثاثلاب وأ { عبرلاب اهفلعي ةرتب ذخأ نمو

اهيلع نمأي عضوم ىلإ اهجرخأ اذإ « راهن وأ ليل ف ناك « اهعم نركي نأ ريغ نم



_ ٢٨٩٨ 

 هطرش فلاخيف ، اطرش اه.ر هيلع طرتشي نأ الإ ث تفلت نإ هيلع نامض الو . هيخ

 ` .. نايذلا همزلي كلانهف . ىد تو

 ىضتقملا نإ مث . رثكأ وأ ع لقأ وأ 4 عبرلاب ةينق ارامح الجر ىطعأ نمو

 راحخلاصلخم نأ ىرتشملا نم دارأ راملا بحاص نإ مث .رخآل راملا نم هبيصن عاب

 هبجوتسا نش .ديزي نميف عابي راجلا نإف .ىرتشملا هركف ،لدألا هلل هصاخ وأ

 . كلذ ىلع ناربو « اهريغ وأ نيكيرشلا نم هل ناك

 . هلثم رجأ هلو .لوهجم وهف «جاتنلاب وأ 2 برلا وأ « ثلثلاب ةباد ىنتقا نمو

 . هللا هحر «بويأ لاو لوق وهو . ازاج ناكمولعم لجأ ىلإ ناكنإو

 نم هذخأي ىذلا ىرديال هنأل ؛ الو, ءارو كلذ زجح ى نم ءاهقفلا نمو

 . هرادقم ىلع فقويال « هب اهفلعي ىذلاو . ريثك وأ ليلق هن أ ك بيصنلا

 رهش ىلإ ةاشلا فلمي ىرتشملا نأ ىلع 0 مهارد ةثالثب ةاش فصن ىرتشا نمو .

 ثاذ اضقانت نإو . زاج ثالذ اضقانتي مل نإف . نيفصن امهنيب نوكبو « فورعم

 ٠ ضقتنا

 وأ ، لقأ وأ ء عبرلاب اهريسغ وأ ةرقبلا ىنتةي لجرلا ىف ث ءاهقفلا ضمب لاقو

 . همساقي دنإ . ىنمساق : هل لوقي مث . نيرهش هعم ثكميف . رثكأ

 . هلثم رجأ هل امإ : : ا دبع وبأ لاق

 .رثك أ وأء لقأ وأ {ةفس اتقو هل تقو هنإ :ىنتقملا لاق اذإ :ىراولاوبأ لاق

 هنأ : ةنيبلا ىنقأ ىزلا ىلعو ۔ نيملا هيلعو . ىنتقملا لوق لوقلاف . ىنةملا ركنأو
. هامس ىذلا دحلا ىلإ وأ ٠ ةغس ىلإ



_ ٢٨٨٩٩ 

 ىلإ هنأ : ةنيبلا ىنقملا ىلعو . هنيمي عم هلوق لوقلاف . ارهش ىنتتملا لاق نإو
 . ىعدا وه هنأل . ةنس

 : ىنقملا لاقو . ةرقبلا وأ ةاشلا عبر ىل نأل ؛ محللا عبر ذخآ ىنتتملا لاق نإو

 ٠ نلا عبر ذخ

 نف . اهتميق ىف ناديازتيو « اهنمت عبر الإ هل سيلف ، اهحبذ ىلع اققتي مل نإف
 . ةميتلا نم هتصح هبحاص ىلع در ذخأ

 . صصحلا ردق ىلع نملا امساقت ، اهريغ اهذخأ نإ و

 ك آرهش هدنع ثك . فورعم ءىشب نيتنس ةباد الجر ىنقأ لجر ىف ليقو

 ىنغكاف . املأ بيغأ نأ ديرأ ىإ : ةبادلا بحاصل لاق مش .رثك أ وأ ع لقأ وأ

 . ةبادلا ذخأيل ءاج مث . رهشأ ةعبرأ رخآلا باغو ةبادلا ضبقف . عجرأ ىتح ةيادلا

 ةصحم ةبادلا بر ذخأي : ةل۔هو رهزألا لاقف . نيتن۔لا ءاضقنا دب لجرلا هعزانو

 . نيتاسلا صصح نم ىقب ام ىنقالو . نيتنسلا نم رهشأ ةعبرأ

 الحم ىتح حلصي الف ء اتقو المح ملو جاجنلاب وأ مهسي اهفلعي ةباد ذخأ نمو

 . هؤانع هل امنإ و . هيلإ ىهتني اتقو

 . ثالذ زاج « ةقرفلا دمب نم امرطرش امتأو ى كالذ ىلع ايضارت نإ و

 . هؤانع هل ناك اضقانت نإ و

 لبن ث ةبادلا وأ ةبادلل ذخآلا تامو « مول۔ءم. لجأ ىلإ ةعطاقملا تناك نإ و

. فالتخا ديفن ، لجألا مامت



 ۔ . ٣.٠

 ىقب امف ةبادلا فلع نوكي :لوقي كلذ تبثي نم لوق ىلاف « ذخآلا تام اذإف

 . هرمع ام مهيلعو هلام كالملا ةثرولو كلاه لاام ىف « رهشألا نه

 . كالما لام :نه تلذب ماقي ع ىماتي ةثرولا ىف ناك نإو

 عبر هل ناك مايألا مير اهفلع دق ناكنإ « ىنع ام ردقتب هل نوكي : لرقو

 . نوكي اذه ىلع ثلة اثلث ناك نإ و . ةمحلا

 وس دف ٢ ىلإ اهبكر 4 أ ىلع ةذس هل 77 . ةرا د هريذأ ىطعأ نم : ليق 3

 ىلإ هغالبإ ةبادلا بر ىلعف . ةب!دلا تتام اهبكري نأ دارأو ، ةنسلا تضقنا ادف ١

 . ةبادلا فلع ةميق وأ ، دلبلا وأ ناكملا كلذ

 > فال ب ٥ ريغ ددذع ن ؟ اديك ىنتقا نهي؛ > هللا ٩٨حر دح ١ 7 نلا نعو

 ۔ نيلا نوكت فيك ث كاذ ىلع هيإ بلطف . هعايض ىعدا مش . هللا ءاشام هغلعف

 . هفلتا ادمعتم هفلتأ الو . هيف هناخ امو ڵ هدي نم عاض هنأ فلحيف

 ٥ 6 اهذخأ ةرادلا بحاصل ا لب ح . عبراب لجرل ةر اد فلع نم كلذكو

 ٠ . ا . ٠ . { . - ٠ ٠ ٠ - ث . ه . ؟ .
 ه4م) إ لاس ناك نإن . ارغلعي ىذلا عم اصن داز و | ‘ هدايز ةيادلا ق نںمجدسوإ نا لبف

 ءاش نإف . ايعزتقي نأ هل ادب ث . مولعم لجأ ىلإ ى عبرلاب اهفلعي 2 ةبادلا هذه

 2 هتباد ذخأي ءاش نإ و . امهنيب ناك ىذلا لجألا ىلإ « فلاعلا دنع ةيادلا كرتي

 .كلد جح و. ن ٥ لوق ىلت اذهو . كللذ ىلع اةفزا ناكنإ ‘ ا! ر ةمق همطءر و

. هتبثيو طرشلا



 ۔_ ٣.١٢ ۔_

 » هراع فلأعذلف اهذخأ ةيادلا بحاص دارأ ف لجأ رت ىلإ ناك نإو

 . ثالذ ىق لودعلا ىرب ام ىلع

 ةنس ىلإ اهملعي نأ ىلعو . اهمسرب هل اهفلعي { ةرةب الجر ىطعأ لجر ىف ليقو
 فلاعلا قحت۔ب نأ لبق ءاج هنأل ؟ ةرقبلا برل جامنناق ةنسلا لبف ةرةبلا تجتن مث

 اهعم عبرا

 ءاجو رعشلا رذو اذإ 0 اهرعشو ايفوصو اهنب و ةاشلا جاتن ىف لوةلا كلذكو -

 . ثالذ نم هبيصن هلو ، ةصحلا هل بحب ام دعب ث نبالا

 . ةرتبلا وأ ةاشلا برل وب ف © ابيصن اهنم قحتسي نأ لبه ءاج نإ وت

 مه امو }ثلد لثم ىف ؛ساىلا نيب فراعتلا ىلإ اذهأ لثم ىف عجرتب هنإ لرقد

 " .سافلا لعف نم هيلع

 . فالتخاب مهعسب باودلا ةيغق ى ديمس وبأ لاقو

 ل وأ ، تقو ىلإ طرش ،فورعم رهشب ىمس ولو . ةينقلا تبثي ال : ضب لاق
 -.. ٠ طرع يق

٠ 

 ٠ فورعم رهشو فورعم مهس ىمس اذإ . تبثد هنإ : لوقو

 الو ، فورءم رهشب مسي ولو ، فورعم مهح۔إ ىمس اذإ تبثي هنإ : لوقو

 . ةفورعم ةدمح

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . طرشلا لطي اذإ ءانملا تيثي ءاذه تبني مل نمو .

د٭ ٩ ٨



 نولئالثلاو ىداجل ١ لوقلا

 نامذلاو مرغلا نم تاعامصلا لهأ مزلي امف

 ::كلذ حصو ك لع مم دقو . ةبشخ ىلع نهم بوللا فرص اذإ ,جاسنلا ف ليقو

 . هل ءارك الو . هيلع مرغ الف

 ,جاسن نه 7 لهي ىذلا ف اذهو . ٥ ر هياهن ٤ ءاركلا ذخأ دق ناكنإو

 . غابصلا كلذكو تاعانصلا لهأ نم هريغ وأ

 نأ الإ قدصي » ءىشلا فلت وأ ‘ قرس .هن أ ءالؤه نم دحأ ىعدا نإ و

 بابسألا نه بس وأ تبب بقن نه كقرمدلا ةمالع نيبت وأ ) ةلداعلا ةنيبل اب حصي

 . كلذ وحم وأ قرغ وأ قرح نم « ةحماج هينعت وأ ، كلذ

 .هيف همزاي مل امو . نامنلا هيف همزلي امف هؤارك هلف { عاض مث عناصلا لمع اذإ »

 . ءارك هلم امن هل نكب مل « نامذلا

 .نمضي هنأ امفرع دقف . بهذ بوثلا نأ جتحا مث همسإليل ابوث ىرت ا نمو

 77 ءايةفلانيب فالتخالا ىرح كاذف و ث ء اركلا ىطعي نه ال ك ءاركللا ذخأي نم

 نم ليبس هليبسف « هفلت ىعداق 2 هريغ و أ ملاذع لثم « هغم ءزجم انش لص نمو

 . مرغلا همزل الإ و قرسلا حص نإ ةرجألاب لمعي

 .سيل و .هيف كيرش هنأل ؟ ةنيمي م. هفلت ىف هلوق لوقلاو . هيف نيمأ هنإ : ليقو :

. ةفورعم ةرجألا



 _ ٣.٣ ۔ح

 لصف

 .نورجأتيف اهذخأ ىلع اهلهأ ردقي ال قلا ريحلاو ىراوذلا رةبلا ف ليقو

 اهم رح نمح ق ترسكن ا اهود رط نأ ىلع 6 ءاركلاب نيلجر وأ . الحر

 . تقرنف .هيف توق وف 0 ءام اهانقلا وأ

 دحاو اهدرط ناك نإ و . نامذلا هيلعف « اهدرط لاح ىف كلذ اهباصأ ناك نإف

 امهنأل ؛ ًاميمج نانماض امهف ء اهباصأ ام ا_مباصأف ء رخآلا اهدرط مث . ىنع ىتح

 .. ,لعفلا ف ناكيرش

 « هئارك مرب هيلع رةسي ، لجر ىلإ اريعب وأ ث رامح عفدي نميف فلتخاو
 . هنمضي :لوقن . باغ رأ . تام هنأ ىعديو ءىجيف . رثك أ وأ لأ وأ

 . هيف نيمأ هنأل !؟ لوقلا رثكأ وهو . هنمض ال : لوقو

 : رجأب الم هديب لمعي نمين لاق هنأ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ىوريو

 ولو « هب ر ىلع هل لج ال هز ! ‘ مرذلا نم هرذع هحوب هفلت حص 7 . هنم غرف ىح

 . 4مانه موقي نم وأ هب ر ىلإ هل م ود > © هنم غرف دق ناك

 . دسفي وأ عيضي نأ الإ ،انامض ريجألا ىلع ىرأ ال : لاقو

 . نامذلا هيلعف غ دسفأ وأ عيض اذإف

 ةاحس ه لثم « اهب لحي تالآلا نم اثيش هيلإ ملسو ‘ آري۔حأ رجأتسا نمو

.. ريحألا ىلع نامض الن 0 كلت ش . ءام اهيف لمحم ص ةرج وأ رجحم وأ ء نيصخ وأ



_ ٣.٤ 

 ةرجألا نأل رجأتسملا ىلع نامض الف « فلتو ريجألا دنع نم كلذ ناك نإ و

 ةل اا ال لجرلل .

 فالتخالا هيفف فلتو ء تالآلا نم اثيش رجأتسا نإ و .

 هد ايض هماهو ‘ 4۔ہیصن وأ ءىث فالنإل دمل نم و ٠

 "اة.رلا هاكأت ايف رامض ال : ليقو ٠ .ىش عييضت ىلإ دحأ دصتي نأ الإ

 ة. ايحلا و. 4

 .كلذهلف : اركللا لإ عفدت ىتحكل هعد أ ل : لاقو . ائيش دحأل لع نمو

 نم هؤارك بهذيو ث ناملا هيلعف ء ءاركساا ضبقي نأ لبق نم عاض نإو

 تللد ف رذملا حصب نأ الإ ‘ هنك نم قبام مدي و . نملا .

 ءاركللا نم هل ناكس قيرطلا ضعب ىف رسكناف ڵ ۔اركسااب المح لح نهو

 هلد لاب 4 و . لمح ام ردج ٠

 لحام ءارك ذخأو 4 عيذام مرغ ميذ ناك نان .

 كقيرطلا نم ث هدي نم ترفنف ، هريغ نم « اهراعتسا وأ ث ةباد رجأتسا نمو

 لمعلا ىق وأ .

 هيلع سيلف ء ىرقلا نيب وأ ىرقلا ىف وأ 2 ةعنصلا ىف وأ قيرطلا ىف امأ : لاق

 . ءىش كللذ ىف

 )١( ةضرأا .



 ۔_ _ ٣٠٥

 ء كلد نم هلحتسب نأ يحأن . هرم_غ تب ق وأ ك هتنب ق تات نإ امأو

 ..ىثهيلع سيلف ؛كلذ ىف للا هلأسي مل نإو . ةعبت الو كلذ ىف ا.رغ هيلع ري ملو

 . هللا ءاش نإ

 الف . سانلل هب غبصو © الين قرس اذإ بايثلاو لزغلا غبصي ىذلا غابصلاو

 . قراسلا غابصلا ىلع نامضلاو كلذ ىن بايثلا لهأ ىلع نامض

 ث كاذب مهيلع هل كحمو « غبدلا ءارك هل اوملسي نأ بايثلا لهأل زوجيو

 . ةرجألا نه ٨ةحتسأ \۔ كح هنع لز ‘ ك اح نش مكح هيلع مي ام

 . فلت هنإ : لاق مث . رشعلاب اثيش لجرل عاب لجر ىفو

 مرغ ال هنإ ، للا هحر ىراوحلا ىبأ ىلإ هعفري :نسحلا ىلأ نع ديعس وبأ لاق

 . ةرجألاب هديب لهي نك هلخ لو : هلرق الإ كلذ حصي ولو ، هيلع

 ىفلا لثك هلمجو ، كلذ ىف مرنلا هيلع نأ : هللا هجر ىلع فأ نع دجويو

 . مرغ كلذ ىف همزلي الو . نيب رذع كلذ ىف هل حصي نأ الإ ، رجألاب هديب لمعي

 مهارد ةرشب هل هعيبي ابارج هاطعأ اذإ : لاقو هعاب اذإ هلو تياث كلذف ك

 . مهارد ةرشع

 هنإ : لوألا لوةلا بحاس لاق اذه لجأ نهف . ءىش هل نكي مل هعبي مل نإ و

 . هيف كيرش هنأل فلت اذإ ڵ هيلع مرغ ال

 ،تبثي الو . لوهجم اذهف . هعاب ام رشع هل نأ ىلع «هل هعيبي اثيش هاطعأ نإ و

 . ثالذ ىف هانع هلو

( ١٢ / نيبلاطلا جهنم _- ) ٢٠



 ۔_ _ ٦ ٠

 اهعيبت نأ كترمأ : هعللا_حاص لاقف . ةعاسلا بحاص . عث ,لا فلتخا اذإ و

 ىلع ةنيبلاو . عئابلا لوق لوقااف . ادح ىل دح مل : عئابلا لافو اه د نيرشعب

 . ةعلسلا حاص

 كترمأ :ةعلسلا بحاص لاقو مهارد ةرشب ميبأ نأ ىنترمأ :عئابلا لأق نإ ه

 . نيملا عئابلا ىلعو . ةمللا بحاص لوق لوقلاف . نيرب اهميبت نأ

 بحاص لاقو . ارجأ ىل ت م : ريجألا لاتف لع ىف هرجأتسا و كلذكو

 . مهردپ كترجةما : لاق ىزلا ىلع ةنيبلا نإ . مهدب كترجتنا : ءىثلا

 . هاشم رجأ ريح اناف اهزجعأ نإف

 لرقلاق مراب : رج أتسملا لاقو . اهرد ني:الثب ىنترجأ : ريجألا لاق ناو

 . ريجألا ىلع ةسيبلاو . هل لومعملا لوق

 . هنيعب رظني وه امإ ى ادعاق لهجلاب سانلل ميهإ ىذلا نإ : نسحلا وبأ لاقو

 . نامض هيلع سيلف . عيجب هنأل ، ءاركلاب نيلاحلا الو تاعانصلا لهأ ةلزنمب سيل

 لصف

 . ىرفلا لخديف مرص عالق و أ 4 عاذج لثم . ةعنص بحاص لجر ف ليقو

 نم ، مرص علق وأ ، عوذج قلف ىف ناسنإ هل۔ءةسيف ك لاومألا بابرأ فرعي الو

 . هفرعي ال وأ ث ةقث ريغ وأ ةقث رمآلا ناك" رمالل لاملا كلذ نأ لي نأ ريغ

 نإ : هلوق قيدصت ىلإ هبلق نئمطيو ۔ لجرلا كلذ رمأ ىف باتري ال ناك نإف

. كلد هل زاح ڵ كالذ هل زاجأ نل ,أ ، هل لالا كلذ



_ ٣.٧ 

 كلذ ىعدي رخآ ءاج مش . ةنانئمطالا بسح ىلع اثيش كذ نم لس نإف

 ةنيبلا ةماقإ هيلعف ء رخآلا نود هل هيف لح ىذلا ءىشلا .

 هرجأتسا ىذلا ىلع هترحأ ريج الاف ، رمآلا ريغل هلع ىذلا كلد نأ حص نإف

 هرمأو .

 .رجملا قحتسلل ىلع هل ز ركي نأ ىنبجعأ ،هيف لخد ببس رجأتسهلل ناك نإف

 قحتسملا ىلع هب عجر ش .

 عجريو هل ل.عتسلل .هأب :مرصلاو لخنلا ن.عيضام نامض همزليف ريجألا امأ و

 هرغو هلممتسا نم ىلع ، نامضلا نم همزلي امب وه .

 مكحو ناميألاو تانيبلاب "اكحألا هب ىرج امب مك احلا نم مكلا قفتا نإ و

 قحأو . ةنانثمطالا مكح نم ىلوأ مك احلا مكح ناك« دحاو ءىش ىف ةنافثمطالا

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هكح سانلا ىلع تبثي نمم ناك اذإ ع هب ذخألا



 نوأالثلاو ى اثاا لوقلا

 هريغ وه رجأتسي ءىش لمعل رجأتسي نميف

 . اه جحم نأىلع ك لجر دةعنم ةح> ذخأ لجر ف ىراوحلاىأ نع ليقو

 ١ . ةجلا بحاص دنع نم « اهذخأ ام ن.دب جحب « رخآ الجر

 ةجحلا ىدأ ىذلا رخآلا جامحلا ناعأ ء ةجحال ذخآلا اذه ناكنإ : لاق

 . لو الا حرلا ناك. ذسةن نم أ ك هلام نم ءىشب

 . هب هارتكا ىذلا هؤارك ةجحلا ىدأ ىذال ناك« ۔ىشب هناعأ نكب مل نإ و

 . اهب ىمولملا نع جحلا ليبس ق ذفنت مها ردلا ةيدو

 نم افاك إ اهباع مض ولف ، عضوم ىلإ امامط اهيلع لمحيا ةباد رجأتسا نمو

 ك ة,ادلا تبط ‘ اهرجأجسا \م رثىك أب > عضولل كالذ ىلإ هريخا اهرج أو ك هلذذع

 . نماض وهف

 . هذتع ن افاكإ اهيلع عصو اذإ ‘ اهترجأ لضف هلف { بطعت نإ و

 . اهبرل لذضفلاف ء ءىشب اهحلصي مل نإ و

 ههفدو ڵ ةادسلا لعف { مهارد ةه رأب هلمعي اب ون جاسن ىلإ حرط نم كلذكو

 نعيمل نإ و .هل ةدايزلاف اثيش اهيف لبح دق لوألا ناكنإف . نيمهردب هلمعي رخآ ىلإ

 . بوثلا برل ةدايزلاف .ىش

 الجر ذخآلا ىطعأ مش . ارمب امهب هل رفحيل ، نيتاش لجر نم ذخأ لجر فو

. بوثلاو ةادساا رمأ ىف انغصو اكاذهف . رئبلا اهب رفحي 2 ةاش رخآ



 ۔_ ٣.٩

 . هه١ له ه لش . هعم لمع نإ هن أ ىلع 4 إمانأ لجر عم لمع « لجر ىف ليو

 . ءارك الب هعم له هنا : رخآلا لوقيو . مهرد ةرجأ م .د لك هل هيلعف الإ س

 ةغدلا هذه ىلع هلمعتسا هنأ لء.تسال رقأو رجألاب لمعي نم لجرلا ناك نإف

 . هلثم رجأ هل ناك الإ ر ع ءىش ىلع ايضارت نإ

 الب ىعم لحم : رخآلا لةو . ةرجأب المح لجر عم لمع هنإ : لجر لاق نإ و

 لاقو . ةرجأب لمملا كلذ لمهي هنأ فرعيال هنإ : هامعتسا ىذلا اذه لاقو . ةرجأ

 ل.دلا اذه لي نمم ادهسيل :رخآلا لاقو ةرجأب هعم لعي هنإ : تقولا اذه ىف

 . ةرجأ الب ىنناعأ امنإ و . ةرجأي.

 لءتما مث . ةرجألاب لعي هنأ فدهي نمم لاعلا ناك اذإ : انفرع ىذلا نإف

 :لاق هدحو وأ للا كلذ لهأ نم لامعلا عم لهو 2 ءىش هل طرتشي ملو 2 ءىشب"

 . كالذ ىق هلثم رجأ هلا

 بتإو . كلذ ى هل رجأ الن ، رجأب هلام لمعيال امم لمعلا كلذ ناك نإو

 .كلذلرجؤتسا هنأحصينأ الإ ،هل رجأ الف ،ةرجألاب لهمي هن أفرعيال نمم اذه ناك

 . لامعتسالا حصولو.

 ل.شملا رقأو . رجأب فرءيالنمم وأ رجألاب لمعب نمم هنأ فرعي مل اذإ امأو

 ثالذ ىف ةيلع فرعأ الف ، كلذ ىلع هرجأت۔ي ل هن أ : اكيمج ارراقتو هلمعتسا هنأ:

 اذإ ى رجألاب لمبي هنأ فورعم نم وأ ع رجألاب لءعي ن هنأ حصي ىتح « ارجأ

 هنأحعصي ىح مكحلا ىف كلذ ىف هترجأ لطبأ الو . ةرجألاب لمعي كلذ لبق ناك

 . رجا ريغب لمعي نمع
( ١٢ / تيبااطا جهنم _ ( ) ٢٩



 ۔ _ ٠ ١ ٣ _

 اهرمذحأ ناف . ةننبلا كا نع هتا أ رجألاب ل" نمم 4ز أ لمالا ع دا نإو

 . لمءا كلذ ىف هلام رجأ هل تلعج

 هنأ ملعي ام هنأ ى لمعتسملا لوق لوقلا ناك« ةنيبلا كلذ ىلع هل حصي مل نإ و

 . رجأب لمدلا اذه لثم لمعي

 . كهلا ىف ىعم ءىرب « الذ ىلع فلح نإ

 م

 خ اذإ ى ةئيبلاب كاذ ىلع هتوعد رجألاب لمهي نم هنأ : لمعتسا ىعدأ نإ و

 ذه لثم لمعي نمم اذه نأ :ةنيبلا كلذ ىلع رضحأ نإف . امولعم ارجأ لماعلا عدي

 . كلذ ىلع هني؟ بلطي نأ الإ ءىرب لقف ۔ رجأ ريغب ؛ لمعلا

 .ن اذه نأ ملعب ام هن أ : هراب هن نه ك [ ل نيد الف ةيملا مدعأ نإو

 . رجأ ريل ل.هي

 ه كللذ ف هرمألهاج ان أو رجأ رو وأ رجأب ل حينم هز أ فرعأ ال :لاق نإف

 هنأ حصي وأ ‘ رجأ ريغب لمعي نمم هن أ حصي ىتح ( هلدأ عم كلذ لام ءارك هتمزلأ

 . ةلأسملا هذه ىف ىن نيبي ىذلا اذهو . رجأ رينب لمعي هنأ ، هيلع طرش

 .گالذب هرمأ وأ لحب هلمعتسا الجر نأ حص ش رجأ ريغ: لمعي هن أ فرع نمو

 هل ذخوؤيال هز و . ارجأ هع طرتشت و 4 رجأ كلمعتسأ : لاف هنم رجأل ١ باطف

 . ء . . ء .

. زجأ ريب لمي هن ا فرعي نث ناك اذإ 6 هرجأتسا هز أ حصي ىتح . رج اي



- ٣١١ _ 

 .نايع.اي ام ىلع ى ةنيبناب اميمج ايعُد ث رجألاب لهي هنأ فرميال نمم ناك نإ و
 . رومألا هذه ىف لصفلا مهناف

 ةعامج "لجر ناعتساف ث ءاركلاب سالا عم لمعي هنأ فرعي لجر ىق ليقو

 طعي ملو هناعتساو ه ليلق ةرذ ليوحت وأ ، اهريغ وأ ، مرص ةروق لح ، سانلا نم

 لثم ىقو .لمعلا كلذ لثم ىف ، ءاركللاب لهي نم اذهو . ءارك هناعتسا نم آدحأ

 ، ثالذ ىف ةرجألا هل نإف . ليبسلا كلذ ىلعو . ةعاجلا كلت لذم ىفو . ةنوعملا كلت

 . هل ةرجأ ال هنأ : طرش ريغب « ثالذل هلمعتسا اذإ ء اهبلطي مل وأ اهبلط

 هل ةرجأ الن « لمعلا اذه لثم ىف ةرجأ ال هنأ :فراعتلا ىف اقورعم ناك نإ و

 . ةرجألا طرتشي نأ الإ

 دادحلاو ماجحلاك،ةمنصلا لهأ لمعتسا .هيف ، دحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نعو

 عناصلا ضرم مث . ةمطانلاب ةرملا نم مهيطعي و ،عئانصلا لهأ نم ك مهريغو راجذلاو

 . اذكو اذك : لاقف ؟ هؤاخع ك ضيرم وهو هلأسف . ةلوهجم ةمدخ همدختسا الو

 بحأف ء اضيرم ناك اذإف . قحتسا امم لقأ هقرع نأ جرح هل لوعملا باق ىف قيف

 . كلذ نم لقأ هل لاف ناك اذإ « هتداعاهب ترج قلا ةرجألا ردق هيفوي نأ

 . ملعأ هللاو . هيلع قذي مل « لاق ام هدنع لمتحم ناكن إ و

 عأ هللاو . باودلاو قحلا قناو ام الإ هنم ذخأت الو . هتبتك ام عيمج رظنا

. قيفوتلا هبو



٣١٢ 

 قحلا لاق :

 ك رشع ىانلا ءزجلا حملو قيقح هتياو ن>و هللا دمحم م ملأ

 دشرم نب رماع ني دحم طخ { ةخسن ىلع اضورع « نيبلاطلا جهنم » : باتك نم

 ةنس ةرخآلا ىدامج رهشننم اتيةب نيتايال ع سيجا موي اهخسن م .ىعورزال ١١١٣ه

 ماللاو ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع . ةيدمحلا ةب وبذلا ةرجملا نم ٠

 ةنس مارجلا ةجحلا ىذ سداس خيراتب كلذو ٤٠٠ ١ ھ

م ١٦ / ١٠ / ١٩٨٠ قفاولل



 رشع ىناثلا ءزجلا تسرهف

 نيبلاطلا حينم نم

 : ماسقأ ةثالث هيفو

 . الوق ٢٣ هيفو . دنلا ىف : لوألا سقلا

 . الوق نورشعو ةينامث هيفو . عفشلا ىف : ىاثلا سلا

 . الرق نوثالثو نافثا هيفو . تاراجإلا ىف : ثلاثلا يسقلا

 نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم بانك ن . :لوألا نقلا لا وقأ ب۔دترت

 ةفيحصلا

 ٥ لوألا لوقلا :

 ىلع 7 لاومألا لحو ) مسألا ىلع مهسلا حرطو مسقلا .ص ق

 صم ٠ ممقلا لبق 2:٩4صح ءاكرشلا صم عي! و .

 ١٥ ىناثلا لوقلا :

 مهريغو ماكلا نم هيف لوخذلاو ےسقلا ىف .

 ٢٠ ثلاثلا لوقلا :

 مهسألا صم ىفخ وأ نبغ وأ نايل وأ طلغ هف ناك اذإ مسقلا ق .

 لو !ع رضحم ملو اومسقنا اذإ 0اكرشلا ىفو .

 ٢٧٣ عبارلا لوقلا :

ايكارد لبق ةرملا مسق ق .



 ةذيحصلا

 ٢٥

٣٧ 

٤١ 

٤٣ 

٤٧ 

٤٩ 

٥٠ 

٥١ 

_ ٣١٤ 

 : سماخلا لوقلا

 . لسألا عفر طرش ىفو رجشلاو لخنلا مسف ف

 : سداسلا لوقلا

 . كلذ مكحو ءاملا سق ف

 : عباسلا لوقلا

 . كالذ مكحو رابآلا مسق ف

 : نماثلا لوقلا

 . كلذ مكحو لزانمل ست ىف

 : عساتلا لوقلا

 . ناويحلاو ضوردلا مق ى

 : رشاعلا لوقلا

 . كلذ هبشأ امو اللاصوو قوقح تالاهلا ىلع ناكاذإ لالل سق ىف

 : رشع ىدا لا لوقلا

 ۔ لالا ن. ود سيل و وه نل فرءي ال عضوم هيف ناكاذإ لال مدق ف

 : رشع ىناثلا لوقلا

 . لسف وأ رمح دق ناكاذإ لاملا مدق ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . تسم الو قرط لادلا طرتشي اذإ مسقلا ف

 : رشع عباراا لوقلا

1 باغ و : , كرشلا ىف ناك اذإ مسقلا ق



 ةفيحصلا

٥٨ 

 ا\٦

٦٢٣ 

٦٤ 

٦٨ 

٦٩ 

٧١ 

٧٤ 

٧٦ 

_ ٥ ١ ٣ _ 

 : رشع سماخلا لوقلا

 . لح وأ ىص ءاكرشلا ىف ناك اذإ سقلا ف

 : رشع سدادلا لوقلا

 . هتايح ق هتثرو نيد هلام لجرلا سذ ف

 : رشع عباسلا لوقلا

 . زوج ال امو كلذ نم زوج امو سلا ىف ةلاكولا ىف

 : رشع نماثلا لوقلا

 . ةمساتملا نع ءاكرشلا دحأ عنتما اذإ مسقلا ىف

 : رشع عساتلا لوقلا

 . لشف وأ ءاكرشلا دحأ هيف رمع اذإ لاملا ےمق ىف

 : نورشعلا لوقلا

 . مستي ل لاملا نأ اوعدا اذإ ةثرولا ىف

 : نورشملاو ىداحلا لوتلا
 . ربلا باوبأ نم ءىش ق .7 نيكيرشلادحأ لعج اذإ لالا مدق ف

 : نورشعلاو ىانلا لوقلا

 . مم ماعطلاو ءاركلا زارجو مهتداهشو ماسقلا ىف
 : نورشعلاو ثلالا لوقلا

 . اهلصأ و ةعرقلا ىف

ِ



_ ٣١٦ 

 ن ااا مسقل (

 :« نيبغارلا البو نيلاطلا حم ( : باتك نم عفشلا ف

 .لاعتم ريبك هن ١ . لاح لك ىلع ا هللاو . لاوفألا بدترت

 ةفيجلا

 : لوألا لوتلا ٧٩
 .هيف ةعفش ال امو . ةعفشلا هيف امو ةعفشلا برجو لصأ ىف

 : ىناثلا لوقلا ٨٣

 . عفشلا ف ناميألاو ماكحألاو ىراعدلا ىف

 : ثلاثلا لوفلا ٨٨

 . ةعفشلا نك ق

 : عبارلا لوقلا ٩٠

 . ةعفشلا ءارش ىرتشملا راكنإ ىف

 : سماخلا لوقلا ٩٢

 . نيملاو اهيف ةسلادملاو ةعفشلا لجأ ىف

 : سداسلا لوقلا ٩٥

 .هيأر الب هريغ ةعفش ىرتشي نميفو ، ةرضملا عيفشلا ةلازإ ىف

 : باسلا لوقلا ٧
 . هب لطبت ال امو ةعفشاا هب لطب امف

 : نماثلا لوقلا ١٠٣

 ٠. باغ نمم اهف ةلاكولاو ك اهعزنو 4.ةذلا د ر ظةأل ق

 : عساتلا لوقلا ١٠٦

. ضيرملاو م ۔ءألار نوفجلاو _:اغلاو ةيلا ةعفش ىف



 . حصلا

١٠٩ 

١١١ 

١١٣ 

١١٥ 

١١٧ 

١٢٠ 

١٢٤ 

١٣٠ 

١٣٢ 

١٣٤ 

 س ٣١٧

 : رشاعلا لوقلا

 . ةمذلا لهأ ةعفش ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 . دلولاو جوزلاو اهنم ةعفشلاو ةأرملا ةعفش ىف

 : رشع ىلاثلا لوقلا

 . ةعفشلاب مهنم ىلوأ نم ءاكرشلا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . تاقدصلاو ةيصولاو رارقإلاو ءاضقلا ىف ةعفشلا ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

 . لدهلاو ضايقلا ةعفش ىف

 : رشع سماخلا لوقلا

 . لزاغملا ةهغش ىف

 : رشع سداسلا لوقلا

 . نبتاسبلاو لخفلا ةعفش ىف

 : رشع عباسلا لوقلا

 . ءاملا ةعفش ىف

 : رشع نماثلا لوقلا

 . لياجألاو قاسملاب ةعفشلا ىف

 : رشع عساتلا لوقلا

. لاومألاو ىضارألا ةمغش ىف



١٣٦ 

١٣٨ 

١٤٢ 

١٤٤ 

١٤٦ 

١٤٨ 

١٥٠٠ 

٥٢ ١ 

٥٤٤ ١ 

_ ٣١٨ _ 

 : نورشعلا لوقلا

 . ةدحاو ةقفص اهريغ عم تءيب اذإ ةعفشلا ىف

 . ةدحولا رمأ نم ىتش بورض ىفو

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 . ةعفشلا رمأ نم بورض ىف

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 . ةعفشلا ميب ىف ةجح هربخو هلوق نوكي نميف

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 . ةيلغلاب اهنم عنمو هتفش باط نهيف

 : نورشعلاو عبارلا لوقلا

 . حيحه ريغ ميبلا ناكاذإ ةعفشلا ىف

 : نورشعلاو سماخلا لوقلا

 . دحاو دعب دحاو ىلع تعيب اذإ ةعغئلا ىف

 : نورشعلاو سداسلا لوقلا

 . ءىشاهنم فلت اذإ ةعفشلا ىف

 : نورشعلاو عياشلا لرقلا

 . تاغتسا وأ ترمع اذإ ةعفشلا ىف

 : نورشعلاو نماثلا لوقلا

. نملا ىن طاطحمالاو ةيطملا ةعفش ىف



_ ٣١٩ 

 ثلاثلا مسقلا

 « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم » : باتك نم تاراجإلا ىف

 ةمحلا

 : لوألا لونلا ١٥٣

 . كلذ ماكحأ نايبو لامعلاو لمعلا ىف

 :ىناثلا لوقلا ٦٦.3

 . كلذ ماكحأو هيلع بحمو لماعلل بحم امف

 : ثلاثلا لوقلا .١٧٦

 . كلذ نم زوج امو « هتيراعو هضرقو لماعلا ميب ىف

 : عبارلا لوقلا ١٧٩

 . صرلا ىفو فورعم ءىشب ضرألاو رجشلاو لخنلا مفد ىف

 : سمالا لوقلا ١٨٣

 . هريغو نطقلاو مظعلاو زوملاو تقلا لمم ق

 : سداسلا لوقلا ١٨٧

 . لمعلاو ةعارزلا ىف هكرشلا ىف

 : عباسلا لوقلا ١٩١

 . كلذ مكحو ةكرتشملا ضرألا ةعارز ىف

 ١٩٤ نماثلا لوقلا :

٢ ثيذلا ءىجمو رجزلا ىلع ةكراشملا .



 ۔ م 1 .٠ ۔_

 ةحصلا

 : عساتلا لرةلا ١٩٧

 . رجزلا ةلآو رقبلاو لامعلا ةرجأ ىف

 : رشاعلا لوقلا ٢٠٢

 . كلذ زاوجو ءاملاو ضرألا ةدامق ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا ٢٧١٠

 . بر هل سيل امو بئاغلاو متيلا ضرأ ةدامق ىف

 : رشع ىناثلا لوقلا 3٥

 . ةداعتلاو روذجلاو ةحنلا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا ٢٢ م

 . تاراجإلا نم تاهوركملاو تالوهجلا ىف

 : رشع عبارلا لوقلا ٢٢٨

 . هياإ ةرجألا ملستو هتعطاتمو ريجألا ىف

 : رشع سمالا لوقلا ٢٣٢

 . هيف ةرجأ ال امو ةرجألا هيف امف

 : رشع سداسلا لوقلا ٢٣٦

 . مزلي ال امو نامضلا هيف مزلي امو ء مئابلا ةرجأ ىق

 : رشع مباسلا لوقلا ٢٣٧

. كلذ هبشأ امو نويدلا ىضاقت ىلع ةرجألا ىف



_ ٣٢٩٦١ 

 ةفيحصلا
 ٢٣٨ رشع نماثلا لوقلا :

 . كلذ ىق هيلع نامض ال نمو « لاحلاو لامعلا نامض ىف

 : رشع عساتلا لوقلا ٢٤٤

 . كلذ ماكحأو جاسنلا ةرجأ ف

 : نورشعلا لوقلا ٢٥٣

 . لازملاو طايحلاو غابَصلاو مناصلا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا ٢٥٨٩

 . بايثلا لسغو زمللاو نيحطلا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو ىناالا لوقلا ٢٦١

 . بايثلاو ىناوألاو لزانمل ءا رك ىف

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا ٢٦٧

 . باودلا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو عبارلا لوقلا ٢٧٤

 . كلذ ريغو دي.ءاا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو سماخلا لوقنا ٢٨

 . نبالا لمعو ءانبلا ةراجإ ىف

 : نو رشعلاو سداسلا لوقاا ٢٨٣

. رثبلا رفح ىلع ةمطانملا ق



 ء ٣٢٢ -

 ةنيدملا

 : نورشعلاو عباسلا لوقلا ٢٨٥

 . امههبشو فياشلاو بقارلا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو نمانلا لوقلا ٢٩٢

 . هماكحأو ىعارلا ةرجأ ىف

 : نورشعلاو عساتلا لوقلا ٢٩٥

 . كلذ ماكحأو ى ةنيفسلا ةرجأ ىف

 : نوثالثلا لوقلا ٢٩٧

 . باودلا ةينق ىف

 : نوثال:لاو ىداحلا لوقلا ٨٠٢

 . نامضلاو مرغلا نم تاعانصلا لهأ مزلي ايف

 : نو الثلاو ىانلا لوقلا ٣٠٨

 . م رم .

 . هريغ وه رجأتسيف ءىش لمعل رجأتسي نميف

 . ملسو هلآو درح هلوسر ىلع هللا ىلصو . لاح لك ىلع هلل دحلاو لاوقألا تمع

% % ٭



_ ٣٢٣ 

 : قتحلا لاق

 ثيداحأ جيرخو { قيلعتو قيتحم هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق

 . « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم » : باتك نم ، رشع ىانلا ءزجلا

 : دهاجلا ةمالدلا نيرخآلاو نيلوألا فرشو نيملسملا خيش فيلأت

 ىتاقسرلا ىصقشلا ديعس نب سيمح

 : ماسقأ ةثالث ىف ءرملا اذه ثحبيو

 : لوألا عستلا

 ليخنلا ىف ءاكرشلا ىفو . زوح الامو .اهنم زوجت امو . لا ماكحأ ىف

 . ثالذ ىناعمو ةعرقلاب مسقلا مكحأ ىفو . لزانملاو

 : 7 \ذلا مستلا

 اذإ ةمفشلاىفو .اهنالطبم ىفو .زوجي ال امو اهنم زوجي امو .عفشلا ماكحأ ىف

 . كلذ ىناه.و تلفتساو ترمع وأ ءىش اهنم فلت

 : ثتأاثلا سقلا

 باودلا ةرجأ ىفو زوجي الا.و .اهنم زوجي امو اهماكحأو تاراجإلا ف

 . كالذ ىلاءمو ديبءلاو

 . نيلاملا بر هلل دملاو . قيفوتلا ىلو هللاو
 ىنراحلا ناملس نب دمح نب ملاس

 ھ ٢ ٠ ٤ ١ ةنس ن اث ١ مي ر

م ١ / ١٩٨٢ /ا ٢٨


