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 متازنتريذإمي
 لوألا لوقلا

 ٠ ١ . . ح “ |

 ربلا ةكرشو دنجملاز رثرلاو رهنلاو “_})رحبلا ميرح ىف

 ك اعارذ نوهب رأ رحبلا 7 >= _ هنن ١ 4_ے>ر _ رةصلا ن نازع هر واعم وبأ لاق

 ٠ كللذ لعد تويبلا ش ٠ قيرطلا 7 . سانلا قفار رحبلا لم لصي ام ذلح نم

 رفح نم : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص يزلا نآ لفغم ني هنا دبع نع هجام نيا ىور( )١
 . هتيشامل ًانطع ًاعارذ نوعبرأ هلف ارئب

 اهب لصتي امو ةنجألا ىف امأ . نارمعلا ريغ ىف كلذ : انلق : _ ءافولا ىف - بطقلا لاق
 ةئالث كرتي مل ولو ث ةرضم الب هراج نم ًابيرق ث ءاش مضوم ىأ ىف رفحلا هلف ، تاكولمملا نم

 . نهكتي : ليقو . عرذأ

 : لسو هيلع هنلا ىلص هتا لوسر لاق : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع هجام نيا ىورو
 .اهلبح ىأ اهاشر د. رئبلا رح

 . اعارذ توغ ةيداعلا رئبلا يرح ىف ىنغلب : _ مفان نيا نع ةيضقألا ىف _ ىطرقلا لاقو

 ىنلا نع باهش نبا نع ث بئذ ىبأ نبا هينربخأ . اعارذ نورمشعو سخ ةيدابلا رئبلا ىو

 . ملسو هيلع هتنا ىلص

 ىنلا نع بيسملا نبا نع باهش نيا نع نايفس نع ثيدحلا اذه ركذ دقو : بهشأ لاق

 . عارذ ةئايسخخ عرزلا رتب ميرح ىف ملسو هيلع هتنا ىلص
 . ديعس لوق نم وأ ڵ ثيدحلا ىن وه عرزلا رثب يرح ىردأ ال : باهش نيا لاق

 ثبلا ىف هركذو . بيسملا نبا نع باهش نيا نع سنوي نع ثيدلا بهو نيا ركذو
 . اهيحاون نم عارذ ةئامثالث عرزلا رثب ىف لاقو . اهيحاون نم مدقت ام لئم ةيدابلا رملاو .ةيداعلا

 راهنألا : لاقي ناكو . عارذ ةئايسخ نويعلا يرح :نولوقي مهنأ تعمسو : باهش نيا لاق
 . عارذ ةئامثالث حضانلاب عرزلا رئب ناكو . عارذ فلأ

 ضرألانم قافر ى نريعلا ضايغ ىف نوذقي اوناك :ءاململانم كردأ نمع باهش نبا لاقو
 . ىهتنا . اعارذ نوسمخو عارذ ةئايعبرأذ ضرألا نم ةبلص تناك نإف . عارذ ةئايعت
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 ۔ةرامع رثأ هيف مدقتيملامم ، كلذ دعب امو عارذ ةئامسمخ : رحبلا ميرح : ليقو

 هايحأ نمل تاوم كلذف .

 هرمعو هيف ىنب ولو هعنمدحأل زوح الو . هب عافتنالا زئاج كلذ نإ : ليقو .

 ةروملا تناك نإف . اهنوعديو « موق اهيمحم ، رحبلا ىف نوكت ىتلا ةرولاو

 اهاج نمل كالذ زاج « انيح اهيف ديو « انيح ءاملا اهنع روح .

 ثاريم الو ىمح رحبلا ىف سيلف « ادبأ امئاد اهيف ءاملا ناك نإو .

 عارذ اتئام : موق لاقف رهنلا ميرح امأو .

 عارذ ةثاممال : م وق لاقو .

 عارذ ةئامسمخ : موق لاقو .

 عارذ ةثامسحح رهنلا نع رهملا خسفي : ليقو .

 عارذ ةئامتال : ليقو ..

 عارذ اتثام : لوقو .

 ةرضملا نم لودعلا ىرب ام: ليقو .

 لدع ىدهاشب ةرذملا حصت ىتح : ليقو .

 رثبلاب رلاو رهنلاب رهنلا رضي ال ام ردقب : نولئاق لاقو .

 بذجي هنأ ملع حيرلا هنم ترهظ نإف .للا وأ نارطقلا حرطي : نولثاق لاقو

 ٠ . . ء ٥

ام ٥ ٠ و ١ ر هيو ىم سيل و ك ىبجع يل هد .



 س ١٧٣ س

 حسفيو .اعارذ نيهبرأ رقبلا نع رقبلا حسقيو ٠ اعارذ نوعب رأ رقبلا مرحو

 . اعارذ نيعبرأ رقبلا نع رهنلا

 هن أ ملعي ىتح ثدحلا نه دحأ عف ال : لاق _ هللا همحر _ ىلع نب ىموم نعو

 . زبلا 5 رهلا 7 ثدح

 رثبلا ىف _ هللا همحر _ ىلع ىأ لوقب ذخآ انأ _ هللا همحر _ رثؤملا وبأ لاقو

 . حسفلا نم رثألا ىق ءاج امب هيف ذخآف رهنلا ىف امأو . ةصاخ

 ىديألاو ء ميرحلا رهظ كلمي الو . لامشو نيميو لةسأو ىلعأ نم رهنلا مرحو

 . ةفورصم هنع

 اذإ ) اهلدب حسفي ك : راهنألا نع لس هز ا _ هللا همحر _ ةر واعم 1 نعو

 ؟ جتلف رفح اوئدحم نأ اودارأ

 . عارذ ةئامسمح : ليقف

 . عارذ ةثامالمث : ليقو

 . راهنألا نع رابآلا كلذكو

 . اعا رذ نيعبرأ رثلا نع رقلا حسهتو . ةرذلل حصت ىح : ليو

 . رهنلاب رهنلاو رئبلاب ربلا رضت ال ام ردق : نولئاق لوقيو
 . تفرص رهنلا صقن تحزن اذإ رقبلا تناك اذإ و

. مهنع فرص هخم صقنف ، رهن بنجب رقح اذإ رهنلا كلذكو



 س ر

 اوعزافترسلا لهأ نم اموق نأ : ةقث وهو ء ىنالهبلا دلاخ نب مشاه انربخأو

 'اياكرلا هذه نأ جلفلا لحأ جتحان « ةغم بيرق اياكرو جلف ىف ى ىلع نب رهزألا ىلإ

 رثب لك نأ : ىلع نب رهزألا ىأرف مهجلف نم صقن ترجز :خ _ تحزت اذإ

 ۔ رجزلا اهنع عفري الو . املا تناك« رثك أ ا و أ 0 عارذ 3 اا جلفلا نيبو اهب

 .رجزت ملو٬رجزلا اهنع فرص ،عارذ ةئامثالث نم لقأ جلفلانيبو اهنيب ناكرب لكو

 :ذه نأ : ةنهبلا جلفلا له أ ىلع ىأرف - ها هحر _ ىلع نب ىسرم امأو : لاف

 . اياكرلا هذه رجز نم صقني جلفلا

 :موق هيلإ عزانت دقو هللا همحر _ ىلع نب ىسوم ترضح : هللا دبع وبأ لاق

 . رثبلا هذه رجز نم صقفي مهجاف ءام نأ : ةنيبلاب جلفلا لهأ اعدف . اذه لثم ىف

 .« مهتوعد ام ىلع نودهشي ى ادوهش كورضحأ ول ىلع ابأ اي : تلقن : لاق

 ؟ بينلا ىلع مهتداهش لبقت تنك أ

 ؟ هللا دبع ابأ اي تنأ لوقت اهف : لاق

 .نورظنيو ث رجزتال رقبلا هذهو « جلفلا اذه ىلع لودملا فقي : لوقأ : لاق

 لودهلاو ث رئبلا هذه رجزت ش . رلا هذه ةيحان نم ث هيرج ىف ءاملا ىهتنم عض وم

 هذه رجزت نأ لبق نم ءناكامع صق هوري مل نإ . جلفلا ءام برمه ىلإ نورظني

 . اهرجز نع الهأ فرصي ص رتبلا

 -كربلا هذه رجزت نأ لبق نم ، ناك امعرعقن جلفلا اذه ءام لودعلا ىأر نإو

 ٠ اهرجز نع رثا هذه لهأ فرص

. ىلح وبأ تكسن : لاق
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 ىلعأ لهأ بحش اذاف ىلعأ اهدحأ _ ةي رق ق نبجلف ف _ نسحلا وبأ لاقو

 . لفسألا ءأم صتن 4 مهجلف

 زح مل ، ادحاو اهارجمو « ادحاو امهجرخ ناك اذإ : لامق كلذ ىف اومتخاو

 ادحاو امهجرےنكي نإو .ةمستل اي ءاملا نوكيو ‘ اولعقي نأ ىلعألا باحصأل كلذ

 ىلعألا باحدصأل زناجل { عارذ ةثامجالمث نم رثك أ امهنيب ناكو أ ، ادحاو اهارجمو

 بذجي هنأ انيقي ملعي ىتح ك مهمغم لةسآلا باحصأل سيلو . مهجلف بحش لةسآلاو

 . ةلداعلا ةنيبلاب لفسألا كلذ ءام

 . كلذ ى ءاهقفلا فلتخا دقف ء عارذ ةئامثالث نم لقأ امهنيب ناك نإ و

 .جلف بحش نم ، مهناريج جلفب رضي الف . كلذ ىف مهل زجحي مل نم : مهنف

 . رتب رةح الو

 . نورخآ كلذ زاجأ دقو

 وهف ى اميدق اهنم ناك اين . جالفألا ىلع نوكت تلا ع رجاوزلاو فزانملا امأو

 . ىرح امح لازي الو هلاحب

 . مهحع مر هزإذ ك جلفلا لهأ ىلع ثدحأ ناك نإ امأو

 . ق > هل حص نه الإ ك كللذ نمه فزانملا بابرأ عتم ك لهأل : ليقو

 ۔ةحح الو ٠ هثا۔ نم فزت نأ هل نذأ نم ءام نم و ك هثامنم دحأ فزن وأ ،كلذ

 هنأل ؟ جلفلا اذه نم نوفزني ، فزانملا هذه باحصأ اندجو انإ :اولاق اذإ محل

٦لإ . مهم ةحايإ وأ ع ءاملا لهأ نذإب نوفزعي مهوكردأ نلا نوكي نأ نكمي
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 جلفلا ىف حرطت قلا كبانللا امأو . ملعأ هللاو . ءاملا ىف فورمم قح مهل حصي نأ
 .هكحك اهمكخ

 . هياإ ىرجت ي دعاوسو نويع هيفو ،ضرأ ىف حيسي ، ىالسإ جلف ىف ليقو

 دعاس ىلع ةراثإلا ل_هأ عقوتف ، جلفلا مهيديأ ىف نيذلا ريغ ء موقل ةراثإ ىف وهو

 . هورذ هيف ىرج ىلا { جلفلا اذه دعا وس نم

 لكو .هيلإ ىرج امب ىل وأ ناك ث ادعاس نيهبس رجول هنإ : م نم ةدعسم لاق

 هشنيملف ڵ ضرألا نم بعصام الإ اهب ىلوأ ءاملا لهأف « اهبلع حاسو ث اهيشغ ضرأ

 . ةراثالا لهأل ىهف ع ءاملا

 ثيح وأ كرحب ىلإ ةنمىغفيو موقل لام هلغسأ ىفو ،ليسي داو ناكاذإ :ليقو

 ىقبو ط ةبعش هنم اوعطقف ، ىداولا ىلعأ ىف موق عقوتف « ريثك ءام وهو { 1 عفتنيال

 رضي ملام ع كلد ,زم نوعني الف . مهيلع نولفسألا ىبأو « هب نوفتكب ام نيلغسألال

 . نيلفسألا 7 دحأب مهدح

 هفرعو ، ثدحلا اذه زوجي الف « نيلفسألا ىلع ررض مهندنح ىف ناك نإو

 . لبق نم هيلع تناك ام ىلع « اهلاحم ءايشألا كرتتلو . ىدنع لدعلا نم.

 قزرلا بلط نم اوعنمي نأبحتالف ء نيلفسألا ىلع ررض نيبقي ال ناك نإ ه

 مايأ ىف دثازلا ءاملا نم وأ « ليسلا نم ءاملا ناك اذإ اذهو . دحأب رضيال ىذلا

 . ةدئازلا باصخإلا

 { مهلاومأ هيلع تماق ىذلا ، نيلمسألا ءام لصأ هنم نوكي ىذلا ءاملا امأو

. كالذ ىف مهيلع ثدحلا زوح الف
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 ميرحو ءاعارذ نوسخةيداملا رتبلا رح : ومطتَع ىبلا لاق دقف رثيلا ميرح امأو
 . اعارذ نورشعو سمخ ةثدحملا ربلا

 . ةيداعلا رثبلاك بيلقلاو . ةئدحملا ربلاك ئدبلاو

 . مالسإلا لبق رفح ىذلا : بيلقلاو ۔ مالسإلا ىف رفح ىذلا : ىدبلاو

 .اعارذ نوعيرأ رغلا حرح : لوةو

 . ترجز اذإ ربلاب رتبلا رضت ال ام ردقب : ليقو

 ادجسم ثدحم نأ دارأ نمل ث اهنيب حسقلاو دجاسملا ميرح ىق اوفلتخاو

 { آأضوتو لوبلا قارأ مث . نذؤملا ناذأ عمس اذإ ثيحب ناك نإ : ضعب لاقف

 . رخآ دجسم ءانب زوجي كلانهف 2 ةالصلا مهعم كردي لف ك دجسملا ىلإ بهذ مث

 دجسملا بر۔خ وأ « رايعلا ىف ةيرقلا ىق اهو . نادجسملا ءارقي اذإ : ليقو

 . سأب الذ ، هيلإ سانلا لوحتي « ىناثلا رامعب لوألا

 . فصنو عارذ رادجلا ميرحو . ناعارذ دجسملا ميرحو

 . ناعارذ ةيقاسلا مرحو

 . عارذ : ليقو

 ردقب حسفي نأ هيلعف ع قيرطلا بنج ارئب ناسنإ رفح اذإ : ةيواعم وبأ لاقو

. قيرطلا ىلإ نيثضوتملاو نيتتسملا ءام نم ث اهنم ةبوطرلا لصت ال ام
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 فسوي نأ ۔ ةملظ _ ىنلا نع ىور امل ؟ رثبلا ءام عافتنالا نودسلل زاجأو

 كاحضلا نع سن أ نب ثلام نع ىفاشلا سيردإ نب دسم نع ربخأ بوةعي نبا
 عقن تال : لاق - :نل - 0 نا لوصر نأ : نرلا ليع ةنب ١ ةرم هم أ نع

 . رشبلا

 هنه نك ملو ٠ هلبحو هولدب رثبلا نم املا عفتنملا عزن اذإ « ىنعملا ىف جرخو

 . اهيراجمالو اهقرطالو « اهضرأ ىف رخبلا بر ىلع ةرضم

 « روجتنملاو لابحلا ىف ةمراخملا مهيلعف « موق نيب ةكرتشم رثب تناك اذإ و

 ردق ىلع كلد نوكي و . ةمشمو آررمض كلذ جارخإ ق نأل ‘ رجزلا آ عيمجو

 ٠ ءابصنألا

 ح ال م \ ح ةي ام ءاكرشلا دحأل نكي مل اذإ « ادحاو مهلماع نوكي نأ : انبجمي و

 . دا رهن ال ا ىلع

 ضعب و . اهرةح ىف مهدحأ بحرف « .اكرش نيب ىهو كربلا ىف مدهلا عقو اذإو

 . اهيف مرافت الو « اهيلإ جاتحم ال : لاق

 )١( فاقلاب مهضعب هديقو . ءافلاب انه وهو . ةشئاع نع هجام نياو دحأ هجرخأ .

 . لضف هيفو ىقسي وآ ث هيلع ىقسي ال ىذلا فقاولا ءالا : عقنلاو : لاب رلا وبأ لاق

 اموي اذ ۔ھ ىقسي ڵ نيكيرشلا نيب رئبلا هانعم : كلام نع فرطم نع بيبح نبا لافو

 هعنم هل سيلف ث هب ىقلل!هبحاص ديريف . ىقسا! نع هضعب وأ هموي اهدحأ ىغتسيو ث اموي اذهو

 راهنت نأ الإ ء الف اهئام لضف ىلإ هل ةكرش ال نم جاتحا نإف .هكرت هرضي الو هسبح هعفني ال امم

 .ةنامذلا ءافو نم ها . اقباس سرغ وأ عرز نإ هئام لضفب ىقسبو . ثيدحلا ىف لخديف 2 هزب
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 ء هحالصإ اميمج مهيلعف ء داسفلا اهيف عقوو ، لبق نم رجزت تناك نإ : ليتف

 . رثك أ وأ لنأ وأ ، ثلمث وأ فصن نم © ةتصح ردق لك ىلع

 2 اهرقح ىف مدحأ بغر 0 مهيب ةكرش ىهو « ابارخ لبق نم تن اك نإو

 . اهب عافتنالا اهرقح ناف ، نورخآلا هركو

 ء رغملا نم هيملع ام ىدؤيو « هبيصنب عمتفي نأ دارأو ٤ هكبرش حر نإف

 . كال ها

 ىلعءاملا لتف ع رخآلا عرزي ملو ث اهدحأ عرزف ، نينما نيب رثب تناك نإ و

 عطق امأو . نيطلا رفح الإ عرزي مل ىذلا مزلي الغ . رثبلا رقح دارأف ك عرازلا

 . همزلي الف افصلا

 هل اضرأ ىقسي نأ مهم لجر دارأف ةفورعم نيضرأل موق نيب رعب تناكاذإو

 دحأل سيلف ، نيضرألا ىف اوكرتشا موقلا ناكنإ : ليتف . رئبلا هذه نم ىرخ آ

 . هيلع اوكرتشا ىذلا ريغ رجزي نأ ءاكرشلا نم

 موي ڵ هتصح ردقب ناسنإ لكل « مايأب رئبلا ءام اوهستقا موقلا ناك نإو

 كلذ هلف { دارأ ثيح هءام ىحني نأ دارأ نملف ڵ رثك أ وأ لقأ وأ ص ناموي وأ

 . هماد ف

 تناك نإف . نورخآلا مرحو ى ساخال ربلا ءام ءاكرشلا ضعب حابأ نإ و

 .لعأ هللاو . مرحملا ءام نم زوجيالو . حيبملا ءام نم عافتنالا زاجف ى ةفورعم مهسأ

.. قيفوتلا هبو



 ىناثلا لوقلا

 اهلهأ اهيف لعفي امو راهنألا .ام ىف

 كلذ ماكحأو فالتخالا اهيف عقو اذإ

 مجن ىتلا ةيقاسلا هقلمتحا اذإ ليدلا ءام ىف فاتخا : ديعس وبأ لاق

 . جلفلا لهأ

 . مهلك ةر وبلا باحدأل وه : ليقن

 . حابم وهف مهام ىلع داز ام امأو . مهام رادقمب ةروبحلا لهأل : ليقو

 . جلفلا رومأ نم بلغألا ىلع وهف « رثكبو لقي ءاملا ناكنإ و

 رادقم ث ةعاسلا تالت ءاملا بحاصل نوكي امنإف ، جاغلا ليسلا لخد اذإ : ليقو

 ح ءام هل نكي مل وأ ك ءام جلفلا ىف هل ناك نمم عيمجلل «تالذىلع داز امو .لصألا ءام

 ناك ىتلا ءاال لصأ جلفلا بحاصل امنإو . اهنم ىقسيو 2 ةدايزلا كلتب ىقسي نأ

 . عيمجلل ةدايزلا و

 مسق ىلع هومسةو ك جمافلا ةيقاس ىق ىداولا نم ءاملا اوعفرو « جلفلا رسك نإو

 . اثيش كاذ نم دسي نأ ڵ ءىش جعافلا ىف هل سيل نمم دحأل سيلف ك جلفلا

 لصف

 .فرني ملو « اهنم ءاملا ےسق رمتلاو 2 املامعو اهنم اهلهأ بره ةيرق ىف _ ليقو
؟ تقو ىأ ق هن أ : هءام دحأ



 ۔_ ١إ\٥ ۔

 ةكردملا هتنس ىلع وهف ى كردأ اهيلعو « ةمدقتم ةنس جلفلا اذهل ناك نإ : ليقف

 داوآلا قسن ىلع نوحلطصي و ى جلفلا بابرأ عمتجيف ع فرعت ةنس هل نكت مل نإو

 ىلع ىنأي ىتح ى هيلي ىذلا مش . هيلي ىذلا مث أدبي ناك ىروم أدبي ۔ رثابلاو

 اذه سيلو . قيلاو بئاغلاو دجسملا ىلع ثلذ تبثيو ٠ هيلع ىنأت ةداعلا تناك ام

 . جلفلا ةهبج نم حالطصا اذه ام ... ايسق

 -< هنيعب هءام دحاو لك فرع نإ و ٠ ر "ايلا ىلع ىلع محس ١١ حرطي : : لاق صعب و

 . نسح وهف ء ةحصلاب هدنع كلذ حص وأ

 . ةلح نم نوكي هرشك ىذلا نإف ئ جلفلا ءام ناطلسلا رسك اذإ : ليقو

 . جلفلا ء\.

 . هذخأي نأ ناطاسلا هذخأ ىذلا ن ٠ره ء هت> رادقم ذخأ ىلع ردق نمل زوحخو

 .ىذلا ءام ن رصتقي ن أ هل نإف ، ةصاخ هنيعب سانلا نم دح أ ءام بصتغا اذإ ام ا و

 ٠ جعلفلا له ا ىلع آر وسك بسح الو . همصع

 2 هءام قناو ىدلا لاقف . قراوقلا ىلعأ نم مده جعافلا ىلعأ ق مفو نإ و

 . صقانلا ءاملاب ىقسأ ال

 ۔هدآ قأ جلفلا حاصأ نإف . مهلك جيافل باحصأل نوكي صقانلا نإ : ليقف

. لوآلا ىلع



 ءامو . ليللاب قاطي ماتيألا ءامو . 7 ماتيأ نيب وهو ،لجؤي ءام ىف ليقو

 : ءام نم ايقاب اهيف دجوف « هءام سبحيل غلابلل ءال رجفلا عولط دخع سبح غلبلا

 ؟ عنصي اذ ام رثك أ وأ لقأ وأ ، فصنلا رادقم ء ماتيألا

 : . ةيقاسلا ىف ءاملا رمي ىتح لجألا قلطأ ، هؤام رضح اذإ هنإ : ليق دق : لاق

 ه:ام اذه لجأو

 لوألا ناك«ىناثلل وهف ذاز امو . غلب ثيح فرعيو لوألا هاملا لهي : ليقو
 . قيفوتلا هبو عأ هللاو . بثاغ وأ ، رضاح وأ { غلاب وأ ى متيل

ج + ث



 ثلاثلا لوقلا

 زوج ال امو كلذ نم زوج امو جالفألا رقح ىف

 حرتقيام اف . داسفلا اهين ثدحم و.مهه ىتلا مهراهنأ حالصإ دلبلا اهأ ذخؤيو

 . كلذ ىلع مه اوتفتي نأ الإ مهيلع سيلغ

 هتصح ردقب لك ىلع ،ىماتيلاو بايغألا ىلعو ءجالفألا لحأ عيمج ىلع رفحلاو

 نأ الإ ء اماهم وأ الصأ جلفلا ناك 2 كاله ةيرقلا كرتت الو . كلذ ىلع نوربجب و

 . ةرجألا ىف بايغألاو ىماتيلا لاومأ باهذ رفحلا ىف نوكي

 مهيلع امإ و . اندلا )م. ىماتيلاو بايغألا ىلع سيل : ىراوحلا وبأ لاق

 . مايملاو نيطاا رق>

 ىلياخلا ماملا ىلع هضرع ام دعب _ ىلاءت تنا هحر _ ىربغألا دح نب فيس ةمالعلا لان )١(

 دلبلا لهأ ةابج قفتا اذإ : لاق ةيجانملاو ةرباغألا نيب هب اوكح ى هوبوصو ث هتاضق ضع٫و.

 نم هجاتحا امل جلفلا دعق ةابجلا ىأرو ى هيف ءااا ةدايزب ةحلصم تلصحو ى حرقلا ةدايز ىلع

 رمأ زاج ةمولع. راثآ دحاو لكل زيمتي ملو ڵ تابارش جلفلا ءام ناك ثيح ايس ث قافنإلا

 اوقفتا نإو . مهريغ نم قأ ث دلبلا لهأ نم ناك ءاوس ث ءادآلا نم عنتمملا ربجو ى هيف ةابجلا

 ءحالص!'قةح مم ،ةمدخلا ىف نذإلا مدع ىعدم لوق ىلإ تفناي الو .مهنافتاىلإ كلذف ةيمرلا ىلع.

 . انونظم مفنلا ناك اذإ كلذف { حرقلا ىف ربج ال هنأ نم رثألا ىف ام امأو . ةعفنملا لوص>و.

 سانلا نإف . هب لئاق الف 2 ةحاصملا ققحت مم امأو . ىبأ نم ريج نم ءاملعلا ضعب جرحت دقن

 . رهالتلا داسفلا نم هنأل ؛ ليطعتلا موري نم لوقب رابتعا الو . مهلاصم ىلع نورجي

 .ةحاصملا دوجو مدعب ديةم حرقلا ىلع رجلا مدعب لوقلا قالطإ نأ تملع رثألا لاوقأ تعبتت نإو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هةتازؤ . حرقلاب الإ راهنألا ترجو دالبلا ترمع له

 ) ٢ _ نيبلاطاا جهنم / ١٣ (



_ \٨ ١ 
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 وأ صح 4 ءامب وأ حارق ليزي نأ دار أ نم ام أو نرسىيلف > 7 نكت ل آ

 . كلذ ىلع مهنيب امف اوضارتي نأ الإ « كلذ ىلع نوربجن

 . . جلفلا اهنم دا :رف ك حارف حرف ( لد از داز نإف

 ردق ىلع ى مرفلا نم مكب ني ام حرق نه ىلع اودر نش نإ : جلفلا لهأل ليق

 لهأ نم هحرق نمل انلعجو «دازام انرانن الإو . اميمج مكل نوكيو 2 مكل ىذلا

 . دايز نب هللا ديبع ىنب ىلع ىراولا ىنبل ىلع نب دمحم كلذب مكح دقو جلفلا

 . هرا امحر ىلع أ نعدجوي كلذكو

 .تبث : هرفحم نم هل اورجأتساو ، جلف حالصإ ىلع اوقفتا اذإ ةهبجلا ىف ليقو

 . بايغألاو ماتيألاو ء نينلابلا نم ءىش جاغلا ىف هل نم ميمج ىلع كلذ

 :ك احلا ماقأو ع ءاضقلا هيلع تبث ، رمعملا نم اجراخ جلفلا لهأ نم ناك نف

 . كلذ ىف ك الا رمأب هلام نم عابو ، ليكو هل نكي مل نإ ، اليكو هل

 ه رصملا ىف مادامء ركلا مكاحلا هيلع ذفني الو ،هيلع جتحا رصللىف ناكنمو

 . كلذ ىف هليكو ىلع وأ « هيلع جتحي نأ الإ

 .ىف ناكولو . هيف ةجحلا هنلبت ال مضوم ىق وأ ى وه نيأ فرعي ال ناك نإو

 . همزاي ام عيمج ىف ، ماكحألا ىف رصملا نم باغ نم ةلزن وهف ، رصمل

 ةنإف ء مهيلع ةجحلا ةماقإ ىلع ردقيال نيذلا ى مجعلاو برعلا نم ةربابجلا امأو

 ءانب نم مهمزايو ..رصمل ىف اوناكولو ص ماكحألا نم مهيلع حص ام مهيلع ذغني

. جلفلا حالص مهمزلي اكع عماجلا دجسمل



_ ١٩ 

 ض حلغلا لهأ نيضرأ نم اثيش جلفلا رغل اوطعي نأ حلافلا ةهبجل زوحت : ليقو ..

 { .جلفلا لهأ نم عيجلا ىلع تبثيو . ةفورعم نيذس ةلك:أم

 . ناطلسلا رمأب رفحب نأ اوزوجي مل « اب وصنم ناكاذإ جتلفلاو

 ةصح هل لجر مانتف ڵ باهذلا دح ىف راصو ت سيو رد اذإ جلفلا ق : ليقو

 ربجلاو رهقلاب مهنم ذخأو 2 هورةح ىتح 2 هرقحىلع جلفلا لهأ رهقف ، جنلفلا اذه ىف

 ؟ ال م ثفالذ نم ةب وتلا همزلت له ك مهجلفب سانلا عفتن ١ ح

 ليبس ىلع 0 هيلع بح ام دحأ لك نم ذخأ ا دإ { ءىش كلذ ىق همزلي سالف

 . لدعلا

 هيف عفد 1 . هضعب اورذن ( جلنلا ىلع راغملا جلفلا بابرأ عطاق اذإ : ليقو
 اوغرف را ل . نكسي لو { ودع نه وأ ) حايرلا ىفاوس نم و ليس نم ح مده

 . هلع اوهطوق \م

 .مدهناام اورفح نأ جلفلا باب رأ ىلعو هورفحام رفح رافحلا مزلي سيل : ليقف

 نأ مهبلع اوطرش اذإ « رافحلا ىلع طرشلا تبثيالو . اورقحممل ام مام رافحلا ىلعو

 . لوهجم اذه نأل ؟ مهيلع وه مدهلا ام

 بئانلا ىلع اذه تبثي الف ء جلفلا لهأ فصن مه نأ ىلع رافحلا اوعطاق نإ و

 مملاومتيو 2 نيلقاع نيغلاب مهلك اونوكي نأ الإ 2 مهلثم وه نمو ى تيلاو

.۔ بإ . هلح اوعط و ام



_ ٢.٠ 

 جلف جارخإ ىلع اوعمتجا سان أ ىف _زرحم نب ديدس نع رفعج نب دمحم ىورو

 ءاملا ةلق ىن ادح اودحو . مهجلف ىلإ هحي۔ي و ، هجرخي نم هيلع اوهطاقف ، ريم»

 .اباتك كلذف مهنيب اوبتكو . نينس رشع جلفلا ةلك أم رافحلل نأ ىلع ، هترثكو

 اوجتحاو .ةاصاتملا كلتضقن جلفلالهأ ضعب بالط ،ججلفلا حاسو ء رافحلا رفح املف

 . مر جلفلاو أصةلا موي اورصحب مل مهنأ

 نم ىلع زئاج ماصق نإف ى هيلع اوصاقف 2 دلبلا لهأ ديناسم مدقت اذإ : لاقف

 نوركسذملا نوكي نأ الإ ركنأ نهو مةيلا ىلعو ث رضحب ل نمو ، رضح

 . رغلا نم اثيش اولمعي نأ لبق 2 رافحلا ىلع ا مجتحا

 مم كاذ سيلف ك رافحلا رمح ىتح « مهلزانم اومزلو « ا وةكس ادإ امأو

 جلفلا لهأ دناسم ىطعأو ك مالسإلا ىف ىتس جلف لك : بوبحم نب دحم لافو

 جلف حرق رضحم نم ىلع زوحي الو جلفلا لهأنم ميهلا ىلع كلذ زاج ،مه هرفحب نم

 . ىلهاجالو حيرق

 لهأل ىلهاجلا بوبح جلف رفحب رمأ نإ 0 هيأرب ىلع وبأ هب لمع اممو : ليقو

 « هل مهس الف تام نهو . بايغألاو ىماتيلا مهيفو ، مهندعمنم هيلع قفنأو ك كرأ

 . نيمسالا نم دحأ هيلع بهي ف ك مهدب نم ءاج نل كلذ ةعفخلم راصو

 . فالتخا هيف الصأ ةيرقلا جلف بهذ اذإ : ليقو

 . ثالذ ىلع اوربجي الو ،اديدج جلف اوحرتقي نأ ةيرفلا لهأ ىلع سيل : لوقف

 لطعت الو .كلذ ىلعاوربجم و ،اديدج جلف اوحرتقي نأ دلبلا لهأ ىلع : ليقو

. ةبرقلا



 ك اودركولو ساناا نيضرأ ىف جرخأ : هيف جرح عضوم جلفال نكي مل نإ و

 ضرألا تناك ى اهتميق جلفلا لهأ ىلعو . اهبابرآل لودهلا ةميقب ضرألا نوكتو

 ال س مطخلا جلن ىف زاج امك. كالذ ريغ وأ 4 بايغأ وأ 2 ىماتيل وأ 2 نينلابل

 ثراولا مامإلا قرغ ةنس ىف ثالذو . الصأ هب بهذو « حنم ةيرةب ليسلا هحاتجا

 ( . هللا همحر _ بعك نا

 : هل لاقو _ هللا همحر _ ناسغ مامإلا ىلإ لصو تعشألا نب منلا نأ انغلبف

 لهأ نم دايز ىنب ضرأ ىفالإ هجارخإ ىللإ ليبس انل سيلو . مطخلا بهذ

 . ىوزم

 ناسغ مامالا نأ انغلبو . رتتسي نأ ثمشألا نب مداقلا رمأ مامالا نأ اذنلبف

 لوقنام : ناملسل ناسغ لاق . هرضح أ الف _ هللا همحر _ نانع ن ناملس ىلإ لسرأ

 ىنانءرم.لاىنبل ىهو . دمص لهأ ضرأ ىف ىض ءىوزنلهأ جلف لثم ،موقل جلف ىف

 ؟كلذممل لهف .سانلا لاومأ ىفالإ :هجارخإ ىلع اوردقي لف ، هحاتجاف ليدلا هياع

 . لودعلا ةميقب 2 ناب ككنذ مه معن : لاق ناملس نأ انغلبف

 هكلميملو . هب ذخأو ، هب كسمت ،كالذف نامثع نب نايلس ىأر مامإلا فرع ادف

 عناتلالإ لسرأ ث مامإلا دنع نم ،نامثعنب ناملس فرصنا اهف . هغم ديري ىذلاب

 مساقلا بلط هع اورضح ادف .مهاعدف . ك.امعخ عدا بهذا :هل لاقو ثعشألا نا

 . مهجلفل ى رجم

. نالاب مهجاغا ىرجم مل اوجرخاف . اوبهذا : مامالا لاق



 . كالذ انيلع سال نأ انغاب 7 : ئوزح لهأ لاقف

 . نامثع نب نايلم ىأر اذه : مامإلا مها لاقف

 اولاقو . ناسغ لوقب هودعأف « نامثع نب ناملس ىلإ ىوزن لهأ قلطناف

 . ناثع ن ناملس ىأر اذه نإ : مل لاق هنإ : هل

 ملف ، هاوتف ىف عوجرلا نايلس دارأو . ناسغ ىل رغ : لاق ناملس نإ : ليقن

 . هد ,أرب هراع كم و « ناسغ مامإلا هلغ

 . نملاب مهجلفل ىرجم حغم لهأل اوجرخ نأ اوبأ ىوزن لهأ نإ : ليقو

 مل ناك ء قحلا اوبلط نإن . كلف اوجرخف اوبهذا : حنم لهأل مامإلا لاقف

 ضرأ ىف اجاف اوجرخأو ء حنملهأ ىتاطناف .لاق امكوأ ءنيداسملا نم لودعلا ىأر

 نوهراكم هو . ىوزن لهأ ىأرب كلذ نكي ملو .ناسغ مامإلا ىأرب ىوزن لهأ

 هلعلو . اذه انمود ىلإ س ىوزن لهأ ضرأ ىف .ةيعل ماق وهو . انغاب امف 2 كلذل

 . ةمايقلا موي ىلإ لازيال

 لان . ع و هللا همحر _ ع ن ىموه .لع ضرعو . .و . خايغألا هد رك اذت امجو

 . ا وةلتخاف . مما جلف رفح اودار 1 ) ةي ر

 . انجلف حالض ق نوكيف ك اهنطنف ة ةروخ ًانحلف ر ود ف دنزلا : مهصعب لاقف

 ىرن ذا . .جلفلا رود ق ةدايز الب 4 رفحل!ن ٠,ه ه انيلع ب ب ويام ىطعن : لاق محععبو

 مهيلا اوطعي نأ نوعدي مهو ءمهج اف رود ىف اوديزي . نأ ءكالذىلع اوهرك نأ

. هرفح ىنه :ام ىنط أ طع نإ . هيلع جتحا باغ نم نأ ريغ



 مهل ناك هرفحل جلفلا رود ىف اوديزي نأ ةايحلا قفتا نإ : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ كلذ

 نم مهل ام باسح ىلع ض ءالا نم هماصن ه ناك رفحلا نم هلع ىذلا ىدأ نش

 . رشءف رشع مهل ناك نإ و . سدس مهل ناك نإ سدسنف . ءاملا

 لهأ 4 بغرب نم مهنم ٠ هرمأب مود نهيف ك جلفلا لهأ فلتخا اذإ : ليقو

 . مهيلع ىأي وهو { هرمأب م وي نأ : جلفلا

 . جافلا لهأ ههركبو ث هيف لوخدلا ىف بغري نم ممر

 نوكتو . رجأب ولو ك هرمأب م ود : ينحأ اليكو هل ٣ مكاه ١ نإ : ليف

 . جلفلا لهأ ىلع ةرجألا

 ،ىقسي نأ دارأ نمو .مههايم هيلإ اوهضو ، الجر جلفلالهأ مدق اذإ : ليقو

 . كللذ اوضارت دقو ك هيطعيل هيلإ ءاح

 اوقفتا اذإ . هنيعب هءام ملهي مل ولو ث هثام ردقب مهن. هاطعأ نمل زوحي : ليقف

 . كلذ ىلح

 نمل اولعج اونوكي نأ الإ 6 كللذ هل روجح الف ك هام نه رثك أ هاطعأ نإو

 . دورو ءأاشد \ام مههايم ق لعفي نأ ك ه ,هذخ

 اذه لد نمه ذخأ نأ زاجف > بداغ وأ مدي م ءالا باحصأ ناك نإ و

 هدي نم ذخأي نأ عرولا تامالع هنم رهظتو ك هنيد رمأب آريمب ناك اذإ ع مدقتلا

. ةنانئمطالا قيرط نم همام ردملث۔



 ۔۔ ٢٤

 - ةطلتخملا هايملا نم هدي ىف ام ةلمج ند هاطعأو س ةقث" ريغ ىلوملا ناكن إ امأو

 . فالتخالا ىنعم لخدي كلذ ىفف

 هيف لتحاو . فرمي ملو « مارحلاب طلتخا اذإ لالسلا نإ : لوقلا ضعب ىفف

 . هيلع مادقالا زوجب الو . لاكشإلا ىنعم هقحلي هنإ : ليقف . ناهجولا

 . هيف كشال امب همارح فرعي ىتح « هلوانت زوح : ليقو

 . هيف كشال امب لالح ةنأ فرعي ىتح « مارح هنإ : ليقو

 .ىتضل هاطعأو 2 ءىش جلفلا ىف هل سيل نمم « ىلوةملا اذه ىلإ دحأ ءاج نإو

 .جلفلا لدأ نأ مسد ىتح(هدنع نم ذخألا هل زوح اللا { جلفلا اذه ءام هلح ن٥ هعرز

 نب رضاح نيلقاع ، نيذلاب مهاك اوناكو . دارأ نم ىطعيو بهي نأ « هلا ولعج دق

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو
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 عبارلا لوقلا
 قاوسلا ميرحو جالنألا حيرصت ىف

 لصوتي ال ناك اذإ جلفلا ىف ء بوبحم نب دمحم : هللا دبع ىأ نع دجوي اممو

 . هج رصت هلهأل زوج هن إ : هجنرمصتب الإ ، هنع ررضلا فرصو ث هب عافتنالا ىلإ

 هجي رمهنت ناكو٬نيرضاحلا نم عنتما نم ىلعو .بايغألاو ماتيألا ىلع كلذب مكحنو

 ليهس فأ ماكحأ ىف دج وي كالذ لهو . بحاو هب مايقلاو { امزال ةغصلا هذه ىلع

 .هريغو _ هرا هجر _

 .ىتسلو ٠ دالبلل هفم ةعرفرم جالنأ ىراولا ىفو . ةيرق طسو داو ىف ليقو

 نرأ ىلعألا جلفلا باحصأ دارأو 2 .ضعب نم لفسأ اهمضعبو . قرشو ىفرغ نم

 جالنألا باحصأ كلذ هركو . ىداولا ضرع ىف جوراصلاو . ةراجحلاب هوجرصي

 . لفلا

 < لصتم دحاو ءام نم « ىداولا نم ةعوفرم راهنألا هذه تناك نإ : ليقف

 .نيافسألا ىلع ةرضم كلذف ناك اذإ«مهجلف حيرصت ىلعألاجلفلا باحصأل زجي مل

 .حص اذإ ى مهنم لفسأ نيذلا ىلع صقنيو ، مهتداع نم رثك أ ءاملا نم نوذخأي و

 . زاجف هجولا اذه ريغ ىلع امأو . ررضلا

 .عنمي الف ك لاومألا ىف تلخدو ء ىدا ولانم جالفألا هذه تجرخأ اذإ :ليقو

 .ىلإ ث جيرمعت وأ ء عطق وأ سبكن م دارأ ام هتيقاس ىف ثدحم نأ « دحأ اهلهأ نم

. ذحأ ىلع ةرضم كلذ ىف نكي مل اذإ ، ىداولا نم ءاملا لوخد ىهتنم



_ . ٦` ٢ _- 

 رثك اي ‘ جالفألا هذ_ ه نم ىلعأ ؛ ىداولا اذه ف جلف حرق ملحا أ دارأ نا و

 لغسا وأ ص هنم ىلعأ ىذلا جلفلا يبو هندب جالنألا نيب وأ ‘ عارذ ةئامسمخ نح

 . عارذ ةئامسمخ نم رثك أ0هنم

 ذوجمالنءررغلا كلذب مهقحليو ،هاملا مهنع عطةي ثدحملا جلفلا اذه ناك نإف

 . كلذ زوجي الف ء الصتم جالنأالل ءاملا ناكنإ و . كال

 ثدالا اذه خم : لوةن الو ررض هنم نيبي الو ، ارهاظ الصتم نكي نإو

 ٠ عأ هلاو

 ٠ راجشألاو لخنلا دضاوء اهيلع ىلا ، قاوسلا حيرصت ىف اوفلتخاو

 مهراجشأو مهلخ ىلع ررضلا اوفاخو «دضاوعلا بابرأ هرك اذإ :ضعب لاقف

 . كلذب مهيلع كح ال هنأ « ةيقاسلا هذه ىف جوراص لبق نم مدقتي ملو

 هكرت ىفو . هر :رقلا رمأ حالص ىاوسلا حي رصت ف ناك اذإ ة لاق ضميو

 مدنستقي ل ولو . فالذ نم نوعنمي ال ، لاومألا زهأ ىلع ررض رياك ج وراش الب

 . ةيقاسلا هذه ق جورام

 جرعي نأ دار أ و( لام وا و أ لجر لزغم ف رع ةيناس تناك اذإ كلذىكو .

 قيضي الف « ءالا لهأ لع ررض الب هل عفن ىنمب وأ ث ةلاسمال ةيقاساا نم اعضوم

. هيلع كللذ



 س ٢٧٢

 لصف

 7 . عارذ : ليتف . زاح ىمهو لاومألا نبد نوكت قلا ةيقاسلا رح امأو

 . ارجش الو الخ ميرلا كلذ ىف لسفي نأ دحأل زوج الو . ناعارذ

 اذإ ى ةيقاسلا نم لسغل ةلاجإل حتف اذإ هل زئاج « ميرحلا فلخ لسن اذإ امأو

 . رثك أ وأ ام ةلاجإ اهنم ىلعأ ناكو ، زئاج ةيقاسلا تناك

 ء ءا_ئا برض لب ثيح( لفسأ نه جالفألا 7 نم ةرقاسلا سرح امأو

 . شيرق نب ديعس نع اذك

 هل زاج ، لجر ضرأ ىف تناك اذإ ث زئاجلا ريغو زاجلا ةيقاسلا نإ : ليقو

 امإ و ۔ هيزجحب ام ردق بحشلل كرتيو ، ءاملاب رضيال ثيح ى نيجولا ىلع لسفي نأ

 . كلذ ريغال مهثام ىرج هاملا باحصأل

 هيف أشن ام لكف . كالمألا هيلع ىرجت ال ثيح تاوملا ىف جلفلا ميرح امأو

 . جلفلا لهأل وهف ع رجشو لخت نم

 . ءا رقذال وه : ليقو

 لهأل ىه ك ةلخ و ةرجش 4۔ف تتف 2 لجر لام ى ىرج ناك اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . ضرألا

 مهلاومأ ىف اوثدحب نأ «ساغال زوجي هنأ ىعم :ديعسوبأ لاق دمف ى ةقتألا امأو

ريغب كلذ ىف عقنلا ثدحملل ناكو ءاملاب رضت مل اذإ زاوجلا ىقاوسلا ىلع ةقنألا
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 درض نايب كلذ ىف نكي مل اذإ « تناك ام نع ةيقاسلا تفاض ولو . هريغىلع ررض

 ةيناسلا باحصأ ىلع .

 اهيف ري ىذلا ءاملاب رضي ملام ء اهيلع فقسلاو ءانبلا كلذكو .

 .ىتمات ام ردقب اهشدح زوجي : ليقف . ا۔ف فالتخالا اهفرع دقف رطانقلا امأو

 ۔ملعأ هللاو .بحشلا ن. عخ الو . ءىش اهن. ءاملا برض لاني الو .نيبحاشلا ىديأ

. قيفوتلا 4 و



 سماخلا لوقلا

 اهضرع ةنرعمو كلذ ةقصو اهليوحتو تاوسلا ىف

 . زئاوجلا ريغو ث زئاوجلا قرطلاو ، قاوسلا ليوح زوجي : ليقو

 . زئاوجلا ليوح زوجي الو . زاوجلا ريغ لي وح زوج : ليقو

 . زئاوجلا ريغ الو ى زاوجلا ليوح زوجمال : ليقو

 لاق اذكه اعارذ نيعب ,أ نود ىلإ ةيقاسلا ليوحت زوجي : لوقلا رثكأو

 . نامثع نب ناهن اذهب بةكو . رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبأ

 ح ك ىشعن نم ءىححم ةيقاسلا وأ قب رطلا ناك اذإ : مهدنع كلذ 7

 ك املوحب نأ لجرلا اذه دارأ . ىليمم ىلإ عجرت مث .ىقرش ىنإ لجر لامنيب دوعت

 . هلام ىف اكليهم اهردحأ مث . ىقرش ىلإ هلام ىف ذولت ثيح نم قيرطلا عطق

 ثي> نم اهاقل ىتح 7٣ ق اقرش اهداق د'ء ( عا رذ نيرشع لكتسا اذإ ,

 اذهو . ىلعأ نه تناك ثيحم > اعارذ ن رشعب لغسأ ك ىل يهن ىلإ قرش نم ذرلت

 . كالذ ىف .ظن 2 ةدهاشملا ىلع

 ح هلام نه ءاش ثيح الوحم نأ هل « ةيقاس وأ قيرط هيلع تناك نم : ليقو

 . ىةسملا وأ قيرطلا بحاص ىلع ةرضم الب

. اعارذ نيعل 5 ىلإ : ض لاةو
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 .ىهن « اهناك. نم لوحتت م ةتباث « مضوم ىف ، داو ىف قيرطلا تناك اذإو

 اهعضوم ىف اهلاح ىلع .

 اهليوحم س ال . رقتسل الو ‘ عدصوم ىلإ عدوم نم لقتذت تناك نإ و .

 .فالتخالا اقرع ذتف ءمحاق كلمم وأ«قيرطهلزنم وأ هلام ىف هيلع تناك نمو

 هلب وحن ف . ِ . : 5

-+ 
 هضرأ نم ءاش ثي> نه ‘ اكلسم جرخأ ك هنيعل مثأ كلسم نكي نإو

 ملعأ هللاو .. قيرطلا لهأ ىلع ةرضم الب « هلزنم وأ

 لإ ىرخأةيقاس ىف رمت « ةعفترم ةيقأسنم ه .ام حرطينأ دارأ لجر ىف ليقو

 ؟ كلذ هل له . ةيقاسلا هذه نه 42ةسال هل لام

 كللذ هل زاج « ةصلاخ هل ةيقاسلاو « هلام ىف هلام نم حرطي ناك اذإ : لاق ٠

 كللذ هل نكت ) ىح اهس هريخل ناكنإو ٠.

 ءام اضيأ هيف َ هل جلف جلفلا كلذ برقو ث جتلف ىلع ءام هل ناكاذإ كنذكو ..

 فيرحمو . جلفلا كلذ نمه هءام حرطي نأ دارأف ‘ صل اخ هل نيجلفلا نيب ىذلا ءاملاو

 ثالذ هلف هئام روضح تقو ىف « رخآلا جلفلا كلذ ىف حرطي نأ ىلإ هضرأ ىق . '

 .ةيقاسلا بحاص دازأ «لجنز ىلع ىسم هل لجر ىف _ ناياش ىبأ باوج ىفو ا

 .ىلع :كلذ زاجأف ء اهريغ وأ ةرجازلا نم ءاملا هيف ىرجيو « اليلم اهيلع لعجت نأ

. هب عافتنالا زاج ، ةرمغم ىمسملا ىف نكب مل اذإ ء قيرطلا ىف ليق ام سايق



 _ ١ م _

 نم اهل ءىرج ام ىلع رظنلاب راسمنألا اهنإ :لوقغف قاوسلا ضرع دح امأو

 . هرنصو رهنلل ربك ىلع ءاملا ىرب رضب ملام ضرألا

 رم نأ دارأف ء راجشألاو لخنلا اهيلعو ةيقاسب هؤام رمي ىذلا ىن اوفلتخاو

 .: الوأ هئام رمي ناك ىتلا ةيقاسلا ىلع لخنلا هل ىذلا لاقف . ىرخأ ةيقاس هءام

 . ةيقاسلا هذه ريغ ةيقاس ىف كنام يهذنال

 لطبي نأ امإو 2 ةيقاسلا كلت ىف هءام ر نأ امإ . هيلع جتحم هنإ : ليقف

 .ناك اك اهيف ه؛امب ىضمي امإ و . هلامب هلام ىف رمت نم اهيوسي ىتح « ةيقاسلا نم هتجح

 . الوأ

 همده هل زوجحم ال ث هلام ىف ىرجلا هيلع نمو ث اهنم لطبتال هتجح نإ : ليقو

 اذهو . هكرت هكرت دارأ ىتمو . هارجأ ه ام ىرجي نأ دارأ ىتمو . هلامب هتيوستو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . انفرع امف لوقلا رثك أ

» © «»



 سداسلا ل وقلا

 كلذ ف ةي راعلاو ىقللا ف كيلاو ىوعدلا ف

 باحصأ نإ ث موقل ىقست ةيقاس اهيف هيلعو « لخت ةمطق هل لجر ىف ليقو

 . ةيراع ىه امإ ك هل اهمإ : ضرألا بحاص لانو . الصأ اهوءدا ارةسلل

 ىمسملا بحاص لوق لوناا نإ : ليقف

 ه رممو عرزف ث ةيراع هيلع اونثتسي ملو هرطعأف ، ىتسم موق ىلإ بلط لجرو

 ، الصأ ىقسم انيلع كل سيل : اولاقو هاقسم اومده مش . اهرمو لخنلا لسفو

 ؟هيلع اوعجري نأ مهل مأ ئقسذا مهيلع تبثي

 مهل ةمجر الو . اىةسللا تبث دقف « لسفو عرزو ىقسم هرطعأ اذإ :ليق دقف

 ء ىطعملا زرحأ اذإ ، هريغو ئةسملا ى ةتباث ةيطعلاو . هيف هؤام ىرجي نأ دعب « هيف

 . !ةسل اذه هوراعأ مه أ حصي نأ الإ ‘ ةريطملا ىلع هءام ىرجأو

 . ئةسملا تيث ةيراعلا حصت مل نإو . عوجرلا مه ناك ةيراسلا تحص نإف

 . هيف مهل ةمحر الو

 . ة۔ارزلا كلت دصح ىتح م ةعجر الف ، ةعارزل ةيراعلا تحص اذإو

 مهل ناك ص هريغ ىقسم دحي ل اذإ : ليق دقف ، السف هيلع لسف دق ناكنإ و

. لودعلا ىأرب !ئةسملا ةميق هيلع



 س مم

 ةميآلا هيلغ مهلو . املسامم لخنلا تذخأو ك اهلسف نأ دعب لخلا لطت الو
 . نمم ره» مهيلع ه تب اث ىمسااف ةرراع هع اوطرتشي نإو . ةر راع ناك نإ

 بلطف . هريغ لجرل لخ اهيلعو « هدحو الام هل ىقتءةيقاس هل لجر ىف ليقو

 ىقلا لخنلا بحاص هركف ك 42 ضرأل ةيقاسلا هذه نه ىقس هريب نأ هراح هل {.

 بحاص ىلع كالذ هل له ص وه هلام ىقس نم رثك أ هيلع رمي نأ ةيقاسلا هذه ىلع

 ىقسي ال هنإ : اضيأ اولاق دقف . هريغ كلذ ريي نأ برقي : لاق هلعل ؟ الوأ لهلا

 ةيقاسلا ىلع ىتاا لخذلا بحاص ىأرب الإ 2 ةيقاسلا هذه نم « اذه هلام ريغ الام.

 ناكاذإ ، ةيراع ن. رخثك أ لخلا ىلع ءاملا رمي نأ ةيقاسلا بحاصل : لقو

 . ملع أ هللاو . لخنلا وأ لاملا ىلع ةرضم نبت مل ام « لوآلا هلاما

 ق ءاملاب رع نأ ديري ريعتسملا ناكو ‘ ىقسم ةراعإ لجرل لجر بلط اذإ و

 . لطاب ىلع هنيعي نأ هعسد الو . هريعي نأ ريل عسي الف ى قرط ىف ةيقاس۔

 مادام ، ثدحلا كلذ ةلازإ ىف د.متجالا ريعملا ىلهف ةفصلا هذه ىلع هراعأ نإف

 .ثدحلا اذه توبثل راكنإلا عديالو فالذ ىلع ردقال نأ الإ ا هيلإ :ليجلا دحع

 { هيأ لخد امم ةبوتلا هيلعو . ثدحلا ةلازإ ىلإ لصي نأ ىلإ ىدنع ةياغ هل سيلو.

 . ريدتسملا اذه هيف ناعأ و.

 رملا لثم دمح \م ةرمذلا تناك نإن ‘ ةرصح و أ > ةرغل ى ةسم داعتس

 . ةغس ىلإف ، جرتألاو نامرلا ل: ناك نإو . دصح نأ . غ ةرذلا د

) ٣ _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (



 تاهمألا لك أي ىتحف زوللا امأو . ىلوألا ةرجلا دمب ةنس ىلإ تقلا كلذكو

 . راكبألاو

 تكله ول و . هاتسم فرص ك ةرضخ 4 يلع رضح و ىمسم بصقغا نإو

 ۔كالذب رقأ وأ باصتغالا حص اذإ كلذو . ءاش ش۔>نم هت رصح ىقسإو ح هت رصح

٠. قيفوتلا هبو ٠. عأ نا و
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 عب اسلا لوقلا

 اهنم صالخلاو نامذلاو قاوسلا نم عافتنالا ىف

 ك اهطسو نم نيط اهنم ذخؤي نأ زثاج«نالمجلاو دئاقلاو زئاجلا ةيقاسناىف ليقو

 ىنعمل الإ كلذ ىنبجعي الو . كالذب لاق دق اضعب نأ نظأو ٠ ةرضم هب نكي مل ام

 . لياجألا دس نم ع سانلا نيب فراعتم

 دار أ 7 . جلفلا ق هحرطو { اهريغ وأ قيرطلا نم ىصح ذخأ لجر ق ليقو

 هل سيل ؟ كالذ هل له . اعوضوم بحشلا ىري ثيح هعضوف ع هجرخأف هجارخإ

 . هلام حرط هل زوجي ثيح ىللإ هلمحب نأ هل بحأو . كلذ

 كلذ ىف الإ هلمجال نأ هل بحنف ‘ هجرخأ مث ، بعو نم ىصح حرط نإ و

 . بعولا

 كلذ هل بح الف ءلوألا هعص وه ريخ ق هن أ الإ » بعولا كللذ ق هح رط نإو

 كلذ ىرحتي نأ ث ةنيعب عضوملا فرمي مل اذإ هل بحأو . كلذ هل زوجي نأ وجرأو

 . عضوملا

 ىجعي ال. . 4خجهل وه 5 > كللذ رادقم ملس وهو هحرط ام رثكأ جرخأ نإو

 الو . هنم هحرط ىذلا بعولا ريغ ىف هحرطي الو . حرط ام رادةم الإ جرخي نأ
 قرف الو . دحاول ةلك هنم هحرط ىذلا.بعولا:نوكي نأ الإ « عضوملا ريغ ىف

: .. .. 7 : . هعفن ق الو هر ةرضم الو ك كلد ق



 ىمر 0 نيرخآل ىتساو { لجر تيب ىف رت تناك اذإ ةيادلا امأو

 . اهملع ىمغ٥ه

 . هفوقس حالصإ تيبلا بر ىلعف « ءىش اهنم باغ وأ « فوتساا تبرخ نإف
 . مهجلف مهتيفاس بحش :_۔خ۔حالصإ ةيناسلا بابرأ ىلعو

 ك هب نوعفتني اعضوم اهنم اوحتفي نأ تيبلا باحصأ دارأ نإ كلذكو

 . ةرضم ىرجلا باحصأ ىلع نكي ملام ، كلذ ممه زاج هنم نولسنيو

 عن ، ىرجلا ىف آرجح لعجي نأ دارأف « لجر لزنم ىف ةيقاسلا تناك نإ و

 . ةيقاسلا ىرجم قحلي ةرمغم الب هلزنم ىلإ لوخدلا ديرب امم ء اهريغ وأ باودلا

 . كلذ هلف مهثام سبح نم ةرضم كلذ ىف ءاملا باحصأ ىلع نكي مل نإ

 . ةرهطم اهلعجو 2 اباب اهيف حتفي نأ هل سيلف ء ةمومدم ةيقاسلا تناك نإو

 لكف ث كلذ لعف نإف . جلفلا باحصأ ىأرب الإ ةحوتفم ةيقاس مدي هل سيلو

 نم ثدحأ ام درب ذوخأمو ى كلذل نماض وهف ، هثدح نم ةيقاسلا ىف مقو ثدح

 . مر وأ حمف

 نوكستنأ الإ ؤاهعرزي و اهمسي نأ هل سيلف ء جلف تاقث هضرأ ىف ناك نمو

 . مهلك جلفلا لهأ نذإب الإ هل زوج الو . هل الصأ ضرألا

 ك 4_ضرأ ف ةيقاسلا ىلع ىبي نأ زئاج : لاق هن 1 نيملسلا ضب نع دحويو

. ريدلا ءىشلا نم اهوحم وأ « ةلسم ردت
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 ةيقاسلا ىلع ءانبلا زيجي ناكف 4 ركب ىبأ نب ديهم نب د داريإ ربأ امأو

 . دودحم ءىش ريغب ىنبي نل ةيفاسلا نيجو ناك اذإ

 قيذي الف ء ةيقاسلا ىلع ةرضم البء ةيقاسلا ىلع آرجش هتيب ىف سرغ نإ امأو

 . قي٬وةلا هب و . عأ هلراو . هلع ثكالذ

٭٭ ٩
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 نم اثلا لوقل ١

 لياجألا حتن ىف

 كلت رضت زاج ، ةيقاس ىلإ ةلاجإ هكلم ىف حتفي نأ لجر دارأ اذإ : ليقو

 نه دحأ باطو . ثرحلا وه ناكو . مهءام قرستو ي ةيقاسلا كالت لهأب ةلاجإلا

 مهمامب رضت ىتلا ةلاجإلا هذه دسي نأ همزلي هنإف .مهنع اهدسي نأ ةيقاسلا كلت لهأ

 . هب مكحو : ىوزنب هللا دبع فأ ىلإ كلذ عفر دقو

 نأ هيلع سيلف ث هيلإ تراص مث « هريغ اهثدحأ ةميدق ةلاجإلا تناكأذإ امأو

 . اهدنسي

 نمةجورخ ةلاجإلا تناك اذإ كزاج ةيقاس ىف ةلاجإ ثدحم نأ هل امنإ : ليقو

 .راضلا وأ رادجلا

 ةفراسلاو .نصح ريغالو نصح ىق اهحتفي نأ هلسيل ث ةقراسلا ةيقاسلا كلذمكو

 . اهدس ىرجملا لهأ ىلع قشي ىتلا ىه

 لبق نكت مل س مهجلف ىف ةيقاس مهيلع ثدحي نأ جلفلا لهأ ىلع ريل : ليقو

 نل سيلف ع هيلع تناك ىتلا اهلك جلفلا لياجأ نم ىلعأ ثدحلا ناكاذإ ى كلذ

 . مهيلع ةرضم كلذ نأل ؛ جلفلا لهأ ىلع كلذ ثدحي

 هياعو .هل ىهو لجر ضرأ ىفتناكا ذإ ،ةيقاسلا ن رثؤللا ف أ نع دجويو

هتثرو نيب٫ 77 تام وأ ىتش سانأل ضرألا كل تيب ش . لجرلا ةلاجإ اهف
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 نأ الإ ء كلذ مهل سيل ، ةلاجإ ةبيصن لإ حتفب نأ دحاو لك دارأو « تمسقخ

 ضعب ىلع مهضمب ىتسيو ، ةدحاو مهنلاجإ نوكت نكلو ۔آزتاج ةيقاسلا نوكم

 . ادعاصف لياجأ سخ اهيلع ىلا ىه زئاجلا ةيقاسلاو . ثالذ ىلع مسقلا نوكيو

 ةيفادلا نم ءاملا ىرج ع نيتلاجإ اهيف حتفف ، ةيقاس هلام برق لجر ىف ليقو

 ؟ كالد هل له . ةيقاسلا ىلإ هغم عجريو ث هلام ىف زئاجلا

 امإو . مهمثام ىف ةيقاسلا لهأ ىلع اهيف ةرضمال لراك اذإ هنأ ىعم : لاق

 . كلذ هل زوج هنأ ىع . اهبف رمي

 هوذسد. و ض ءالا باحصأ هكرتو ) ةكرب ةيقاسلا ىلع حقف نإ ترأرأ : هل تلق

 ك ةحراخ ةلاجالا تناكاذإ 4ز أ ىش ٠. ةيقاسلا ىلإ عجرو ك عضولل ق ءالا ىرج

 . كلذ ىف هيلع سأب الف 2 هوكررتف ءاملا لهأل اهدس نكميو

 { ءام هيف ردح نأ درب و . هحتف هل ل_ ٠. مهدحأ هلس نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ هرادحإ هل روح

 . هرادحإ هل روح ءالا كلذ نوكي نأ الإ ك كلذ هل بحأال : لاق .

 هكرتف ء لماع وأ ىص ءااب ءال ، هحتفي و 2 هدسإ لو هكرت ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له عضولل لخدف . هل رودحملا

 نوكي النأ ءحتفلا هل آزئاج ناكد قو .ررض ىلإ ادصق هكرتيمل اذإ ىعم: لاق

١ . نامض هيلع
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 ؟ مهئام ىنجأل هدس اهنم نوقسي نيذلا ةيناسلا باحصأل لهف : هل تلق

 .كلذ مه ناك لياجألا نم مهام دسك هودسي نأ كذ اودارأ نا : لاق

 ىلع .

 ؟ كلذ هيلع له . مهع هفرص ا وبلط نإف : هل تلق

 .فرد هيلع لمح 1 زئاج ناكو 4 ررض هيف مهيلع نكي مل اذإ هن أ ىعم : لاق

 ةرمةم الب ءاشي ام هلام ىف لعفيو « ىدنع كلذ .

 ؟ كلذ هل زوجي له . جلف نم اهيقسيو ، هل اضرأ عدبي نأ دارأ لجر ىفو

 ىقرتفت نأ دعب نءةزناج ةيقاس ىف جلفلا لهأ ىلع ةيقاس ثدحم ناكاذإ : لاق

 زئاجل ىتارسلا .

 .لهأ ىلع كلانه ثدح نأ دحأل سيلف ء ةريبكلا قاوسلا قارتفا لبق امأو

 مكح امهل قبسي ملو كردت مل 2 ةيناس جلفلا .

 لياجأ سمخ دعب نم حتفتف قاوسلا ىف لياجألا امأو .

 ةماحلا حتفي نأ لياجأ عبرأ نم دحأ عنميال نأ ىرأو : رثؤلل وب أ لاق ..

 رثؤملا ىبأ لوقك هللا دبع وبأ لاقو .

 ىلعأ ةلاجإ حتفي نأ مهريغ نمالو «جلفلا لهأ نم دحأل سيل هنإ : ليقو
 .ناكسل « حابم ناكول كلاذزأل ؛ ةلاجإ هيلع سيل جلفلا كردأ ثيح نم ي جلفلا

.ىلع ةرضم كلذ ناكو . بناج ىلإ اهجرخيو ء جلفلا مأ ىف ةلاجإ حتفي نأ زوجي
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 لبق نم نكست مل ء ةلاجإ مهيلع حتفي نأ جلفلا لهأ ىلع سيل هنأل ؛ جلفلا لدأ

 . ةثدحملا ةلاحإلا كنت ىف ةرضم نكت مل اذإ 2 لاجألا قرتقتام لفسأ ىرم الإ

 . مهجلفب و مهب رضيام جلفلا لهأ ىلع ثدحم نأ هل روج سياو

 ىبرغ ىقست ةيقاس جلفلا ىلعأ نه ث نيتقرتفم نيتيقاس ىم _ ديعس وب أ لاقو

 نم ءىش امهقارتفا نم ث اهالعأ نم سيلو . ةيرقلا قرش ىقست ىرخألاو ث ةيرقلا

 .ةريبكلا ةيقاسلاةلزنمب دارةنالا ىلع امهنم ةدحاو لك ن يةيقاسلانيتاه نأ :لياجألا

 ثيح نم ث لفسأ نم اهدحأ ىلع حتقي نأ دحأل سيلو . لياجألا حتف ىنعم ىف

 « اهيلع ىتلا لياجألا ىلعأ نم ثدحم نأ ديري ناك اذإ ى لياجألا نم اثيش امنرتنا
 هللاو ۔ هلوق ىنعم ىلع لياجألا ىلعأ نم ةريبكلا ةيقاسلا ىلع ثدحم نأ زوج ال اك

. قيفرةلا هبو . ملعأ



 .« لوقلا اتلا ل وة

 هردحو لياجألا نم ءاملا ۔ا۔ ىف

 ةلاجإنم ءاملا ردح ىف ترج ام ىلع مهنيب امف ةزئاج دلبلا ةفسو:نسحلاوب أ لاق

 ضتن دحأ بلطي مل ام 7 عفرلاو ردحلا ىف راثآلا نم ةلاجإ لكا امو . ةلاجإ ىلإ

 وأ جالفألا لقت ام ، تقولا كلذ ىف رظن ، كلذ ضقن د_حأ بلط نإو . كاذ

 7 هنم رودحملا الو ‘ ردالا ىلع ةرذضمال نوكي ام ردن لياجأالل لج ‘ رثكت

 . ناصتن وأ ةدايز نم جلفلا هع نوكي ام نيح ىف 2 ءاملا غولب

 . اهيلع هءام دسي نأ هلف ، ةيبس ىرجلا ىنو 2 ءاملا دسي ىذلا امأو

 نم لوألا ىرتشا 7 ةداب ىف ءاكرش ةثالث ىف _ دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نعو

 بحام كلذ ءاكرشلا هركو . هلام لإ هرح نأ دارأو ص ءام نم ارثأ مدحأ

 . كلذ ىغ

 . جلفلا اذه ةاقاس. ىف ع دلبلا لهأ ةغس ىلإ كلذ نا : لاقف

 اد وقم نكي ملو . صم نه مبصمب لديسوا«(إ ميب ةن وهلامتتي ءا اذه ناكنإن

 . هئام ىلإ هرح نأ هل نإ

 ىلع وهف ى هنع لوحم ال ب هلصأ ىلع ءام لكنأ : جلفلا لهأ ةس ناكنإ و

 . هلاح

ةيناسلا نم ءالا زدح اذإ و . ةقيفخ ةيقاسو ى ةعيفر ةيفاس تناك نإ كلذكو



 ةكوردلل ةنسلا هيف ىفتقب هنإف ، ىلعأ ىلإ لةسأ نم ءاملا عجر ث ةقفاحلا ىلإ ةعيفرلا

 برقامو . اهنيط نم ذخأي نألياجألا ذسد نمل زاحو .كرت و ملس نه كللذ 7

 . ةيقاسلا ىف ءاملا هبحسي ىذلا قاوسلا نيط نم.

 { ةلاجإلا دسل ، ةيقاسلا نيط نم ذخألا زاج ى ازمئاج تناك اذإ : ليقو

 . نيطلا ذخأ نم 6 ةيناسلا ىلع دلوةت ء ةرضم هيف نكي مل ام

 ةعوضوم ةراجحلا هذه نأ ةنانثمطالا ىف ناكاذإ 2 ةراجلا ذخأ كلذكو

 . قيفوتلا ,و . ملعا هللاو . لياجألا نم ءا لهسل

« « %
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 رشاعلا لوقلا

 لام لجر لام ىف ىتس. هل نميف

 رخآ الام هنم ىسي نأ دا رأو

 بحاص دارأف « لامل ةزئاج ريغ ىهو « لجر لام ىف لجرل ةيقاس تناك اذإو

 هلاه ىف ر ىذلا لاملا بر هركو ،ةيقاسلا گالتنم هيقسب رخآ الام ديزب نأ ةيناسلا

 . لبق نم ىتسي ناك ام ريغ ء ةيقاسلا هذه نم ىقسي نأ ، ةيقاسلا

 نم ىقسي نأو ، كلذ زاوج : ىلع نب رهزألاو رشبملا نب ديعس نع دجويف
 . دارأ ام ةيقاسلا كالت

 ىلع نب ىسوم ىأر وهو ةزئاج ريغ ةيقاسلاتناك اذإ ، كلذ زوجي ال :ليقو

 . هللا همحر

 « هل تبو وأ 0 اهثرو وأ ڵ ةعطق ىلفسلا ةعطقلا بحاص ىرتشا اذإ : ليقو

 . لوق ىلع هل زوحي الف « اهيةسيو « ىلوألا ةعطقلا ىلإ اهمضي نأ دارأو

 . كلذ هل زاج : لوقو

 . كلذ هل زئاج ، ةزياج ةيقاسلا تناك اذإ امأو

 اذه دارأ ، زاج قبرط ىلع رمت « لام ىقسم هل « لجر نع ديعس وبأ لثسو

 عشمي ىله ى قيرطلا ىلع رمي ىذلا ء ىقساا كلذ نم رخآ هل الام ىتسي نأ لجرلا

؟كلذ نم
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 ثادحألا اهيلع ثدحم نأ زوجي ال قبرطلا نأل ؛ كلذ نم عنمي . معن : لاق

 ددشو . ثدح انه اه :ةدايزلا نرأل ؛ تكردأ ام ريغ « اهريغ الو قاسه نم

 . كالذ ىق

 لو س ةمبملا ةعطلا ىف لاملل ءاملا رممو ، هلام ىلعأ:ن. ةعطق ميبي نمين اوفلتخاو

 ىرت٧شملا ىلع عئابلل سال :ليقف ىرتشملانم الو ،عئابلا نه طرش لاملا برشل نكي

 . ىراولا ىبأ لوق اذهو . تسم

 طرتشي نأ الإ ، لبق نم ىتني ناك ثيح نم ىقسي نأ عئابلل نإ : ليقو

 . هلام ىف هئامب رميال هنأ : عئابلا ىلع ىرتشلل

 ىقسي نأ ء ىلفسلا ةلاجإلا بحاص دارأ ص لياجأ رشع اهيف ةيقاس ىف ليقو

 كالذىف فلتخا دقن . ةيقاسلا كالت نم برشل نكت ‘ هضرأ نم لفسأ ح هل ض رأ ١

 ىلع ررضلا لح هنأكف ، لفسأ ناك اذإ ةنأل ؛ ةيقاسلا كلت نم ىقسي ال : ليقف

 . كخم ىلعأ ىذلا

 هنم لفسأ عبرألاو ‘ لياجأ عبرأ نم ىلعأ ناك اذإ ءهيذف فلتخم ال ىذلا امأو

 . لاملا نم ءاش ام ع هتلاجإ نم ىقسي نأ هل ناك

 . فالتخا هيفف 2 ةبارلاو ةلانلاو ،اهيلت ىتلاو ىلفسلا ىف امأو

 . ةزثاح ةيقاسلا تناكاذإ كلذو . هزمح ال ضعبو ٠ کالذ زيح ضعبف

؛اررض ثكالذ ىف هريغ ىلع ثدحم مل اذإءرهنلا ةيقاسىف رجزلا ءام رمي نأ زاجب و
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 تأ الإ ء قرطلا وأ ء لزانملا وأ « لاومألا ىف ناك« ةرضم رسيأ رجزلا ءام نأل

 .زاج ثالذف ك هنود وأ هلثم ناكنإ و . جلفلا قسم نم رثك أ ةرضم كلذ ىف نيبي

 لوقلا نم نس> وهو .

 . رهنلا نم رثك أ مودي رجزلا نأل ؛ كلذ زجي ل ضمو

 ۔ر ه هياع ىقسي نأ دارأف . رجز ةيقاس هلام ىف لجر ىلع لجرل ناك نإو

 . رهنلا

 . ةرجازلا نم لمح ام رادقمب ع رهنلا نم ةرجازلا ةيفاس ىف لمحم نأ هل : لاق

 ۔هلف ، هنم قفخأ جلف ىلع هحرطي نأ دارأف 2 لاع جلف ىف ءام هل ىذلا امأو

 .ضرأ ىف وأ ث هلام ىف حرطيو « اهيف جلفلا سيل ث ةيقاس ىف هحرطي ناك اذإ كلذ

 حابم حارب

 -؛-املا لهأ ىلع ةرضم هحرط ىفو . هريغل ءام اهيفو 2 ةيقاسلا ىف هحرط نإ امأو

 ۔ةيقاسلاو ءاملا وأ ك لاملا بر نم نذإب الإ كلذ 4ءہسل الف . مهريغ وأ ‘ ةيقاسلا وأ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

» © »
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 رشع ىداجلا لوقن

 كلذ ىنعمو برشلا ىف

 هبرش هيلع طرتشاو 2 الخ الجر نم ىرتشا لجر ىف ۔ىراولا وبأ لاق

 . ت.طق وأ ، لخنلا كالت تعلقناف ء لخلا كالت

 ۔ثم وأ ء راهن ثلث لثم ، فورعم لخلا كلتل ءامب هعطق دق ناك نإ : لاق

 . ىرتشملل تباث اذهف . رثكأ .أ ع لفأ وأ ى ليل

 .عيب ىعم ا ذف . هثام نم عئابلا هل ىقسي ناك امنإو . كلذب هءطةي مل ناك نإو

 . لوهجم

 علخلا لوصأ مثابلا ذخأو ، ضقتنا اضقاغت نإ و .عيبلا مت ءىش ىلع امماتت نإف

 ىف داز امب ، برشلا نمب ردقب وأ ى لخنلا لوصأ نع ردقي ع ىرتشملا هيلع عجرو

 ٠ مهرد ةثام برش رينب اهنج لخنلا تناك اذإ كلذو . ىرتشمل ةلذلاو لخلا نمم

 درو ۔ لخنلا لوصأ عئابلا ىلع ىرتشملا در ث اضقافت مث . مهرد اتئام اهنمث اهم رشب و

 . كل تفصو ام ىلع عيبلا ناك اذإ اذهو . برشلا نمت ىرتشملا ىلع عئابلا

 هيلع دري مل٬نمتلا ردقب ناك نإف . ءاملا نم ىتس ام ءانط ىرتشملا ىلع بسحبو

 . نملا نم لضفلا هيلع در ع كلذ نم لفأ ناكنإ و . اثيش

 هيلع دري مل « ضقنلا باط ىذلا مئابلا ناك نإف . نملا نم رثك أ ناك نإو

 لع داز ام عئابلا ىلع در 6 ضقتنلاْ باط ىذلا ىرتشملا ناك نإ ر .نملا ىلع داز ام

. مهعم ءاملا دللا لهأ ىنطي اك“ نملا
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 ك هلخ عضوم ثرح نأ برشلا بحاصلف.«تعلقناف لخد برشلا ناك نإ و

 ق { ءاشام ىتسي نا هلز ) لودعلا ىأر ىرخأ هل ضرأ ىلإ وأ ك اهما ١ ةقرسإ و

 . لودعلا ىأرب « هب رش هل عطق اذإ اهريغ وأ كات هضرأ

 ك اهضعب وأ لخنلا تعلقناف « لخت قادص ىلع « ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 كهيقسيو هعرز نأ هل سدلو.كلذ ناكم لسغي نأ هلن ٢ برشلامطتب نأ لبق نم

 . برشلا ملمةي نأ لبق نم

 ك

 وأ ث اثرسح وأ « اجرتأ وأ ، آزوم لسغي نأ هل زئاخل ، برشلا عطق نإو

 ٠ كلذ ريغ

 حم عئابلا لوق لوقلاف برشلا ةلضف ىف « ىرتشاو ع لا عزانت اذإ : ليقو ..

 < برشلا هل ىلاو . عئابلل برشلا ةلضفو . هيعدي امب ةنيبلا ىرتشملا ىلعو هني

 . جوراص هيع سال

 برشلانأل ؛ اهب رش ىنطعأ :ىرتشملا لاقن . اربرشو الخ لجرللجر عاب ولو ٠.

 . لخنلا هقحتسن

 . اهل ىذلا اهبرش الإ هل هيلع سيل : لاق

 : لاقف . موق ىلع برش اهل ى ةيذاص « هرا هحر _ بوبحم نب دمح نعو

 . ضرألا ىف قبي ىناسيلا نأل ؛ ىناسيملا الإ ربلا نم اودارأ ام اهنوعرزي

 هنإ : لخفلا تعقوف ،رخآ ىلع برش اهلو ء لخت اهيف ضرأ هل نميف - ليقو

عضوم وهو . لخنلا لوصأ ىتسي نأ ث ةعطقلا هذهل برشلا هيلع ىذلا ىلع سيل



_ ٤٩ 

 لوصأ ريغ ، ضرألا نم تب ام برش هيملع امنإو . لخنلا عقت نأ دعب { لاقلا

 لخنلا" .

 ك لجر ىلع لخم برش هل لحر نعو ۔ هللا همحر ىرارحلا ىبأ باوج ىفو

 ماقن ع لخنلا كلت نم ءىش تام . ةيرذلا ىف قرتةم ءىش اهن.و ، فتلم ءىش اهنم

 . هعرزي ماقف ء لخفلا نيپ ايف بارخو ع لخنلا ةلجأ طلخب لخنلا بحاص-

 ء برش هيلع سيلف « اهنايعأب لخنلا هذه برش لجرلا اذه ىلع ناك نإف
 هيلع سيلف ، طقسو اهنم تام دق ناك امو . لخنلا نم امساق اگيح ناك ام الإ

 . برش امل

 تاقَص لخ لثم ث ةمهم لخل ، لجرلا اذه ىلع برشلا اذه ناك نإو

 . لخنلل الإ برشلا اذه نوكي الو . اتباث برشلا هيلعف ، اهبرشي ءاسنلا

 طقس امو تام ام برش هيلعو « اهبرش هيلع ناك « لخلا ناكم اولسف نإف

 . اهناكم اولس ةي نأ مهلو

 نوكي نأ الإ {ةعارزلا برش هيلع نكب مل ء ضرألا كلت ةعارز اودارأ نإن

 مهيلإ هلس ىذلا ءاملا اذه مهلف .عوطقم ءام اهبرش مهيلإ ملس ء لخنلا مهيلإ ملس امل

 . اهريغ و لخم نم ؤ اودارأ ام هب نوقةسغ-

 ك سانلا هب عرازتي ام هل ىقسي نأ هيلعف ڵ ضرألا هذه برش هيلع ناك نإو

 . قيفوتلا هبو . لأ نياو . تاعارزلا عيمج نم « دلبلا ثالذ ىف رامتلا نح

« = 

) ٤ _ تيبلاطلا جهنم / ١٣ (



 رشع ىناثلا لوقلا

 قرطلا ىف اهجارخإو اهعدبو قاوسلا سبك ىف

 بارتلاب قرطلاو ارسلا سبك امأو :رك ىبأ .:. دمحمنب دحأ ركك وبأ لاق
 ..قرطلاو ىتاوسال حالص كلذ ىف ناك اذإ « زاج

 .ىف ءىش نوكي نأ الإ ، قاوسلا الو قرايلا ىف اهحرط زوجمالف ةراجحلا امأو

 . ةيقاسلا الو قرطلا ىلع هيف ةرضم ال « رظنلا

 ءاملا ىلع بعصو 2 ءاملا لق امل ء لحملا مايأ ىف نياسملا ضعب كلذ لذ دقو

 اهيلع عفتريل 2 بارتلاب ىقاوسلا اوسيك نيذرألاو لاومألا ضعب ىلإ ضوهنلا

 . مهتياس ىف نيلفسألا ىلع ةرضم الب

 ,نم ءىش اهيف بقعتيال « ءاملا اهنع در اذإ ةبفاسلا نوكت نأ : سبكلا دحو

 لومم اهتييضت زوجو . ةيوتسم اهنكساو ، ءاملا ىلع بعصي ال اهيف در اذإ و : ءامل

 . دحأ ىلع ةرضم الب 2 ادج ةضيرملا عضاوملا

 .نأ تفرع ىذلا : هللا هحز _ دحأ نب نسحلا : ىلع وبأ هب باجأ اممو

 ك هلام تحرج دق ، هلام ىف تن ك اذإ اهمسبكيو ةيقاسا قثوي نأ هل زوحي ناسنإلا

 بسح ىلعو . كلذ هل سيلف ؛ هريغ لام ىف تناك ادإ امأو . هريغ ىلع ةرضم الب

 كلذىف نكي مل اذإ ،ممهلام ىف ةيقاسلا يذنا لاملا باحصأ ىأرب ، كلذ هل زوح اذه

. مهسم دحأ ىلع وأ ؛ اهنم نوتسيب نيذلا لا ومألا باحص أ ىلع ررض



 س ٥١

 اهنإ 7 زناملا ةيقاس نم برشت ضرأ نعو :دمحأ ن نسلا ىلع م أ نعو

 تناكاذإءةيقاسلا سبكب نأ هل سيلف .ةيقاسلا ىلع تعفتراف 2 ةريثك نينس تاطع

 ، هيلع تناكام نع تتفخو ث تعطقنا دق ةيقاسلا نوكت نأ الإ ث اهلاح ىلع

 . عأ هللاو . الوأ تناكاكاهحالصإ هل ناك

 لصف

 فرصي نأ ىقسملا هل ىذلا دارأ ،هلام ىف ىقسم لجر ىلع هل لجر ىف ليقو

 .كلذ ريني نأ ىقسملا هيلع ىذلل سيل و .ثالذ هل نإ :هريغ ىلإ ىقسملا کالذ نع هءام

 نأ ىمتساا هل ىذلل نألو . هريغ اذإ ىقسملا ةجح لوزت الما ، هلاح هعدي نأ هيلعو

 هنم أربي نأ هيلع لاسملا بحاص ةجح سيلو . كلذ دارأ ىتم س هاقسم ىلإ عجري
 . عأ هللاو . هيلإ كلذف . هسقن ىأرب كلذ هل لعفي نأ الإ ، ةجحم

 لصف

 اقيرط زاجلا قيرط ىف حتفي نأ دارأ لجر ىف ۔ ىراوحلا وب أ ديق اممو

 ؟ كلد هلأ ‘ ةماس وأ

 . ةرطذ عمذصيو ٠. معن : لاق

 ؟ نامضلا ثدحملا مزلي دحأ اهيف مقو نإف : تلق

 . معن : لاق

.... هلرا همحر _ ةر واعم ل أ نع عفر اذه وح ىلعو



 _ _ ٥٢

 لمق ا

 . ىفاوسلا نم زئاجلا توهث ىن فلتخا : ليقو

 . لاومأ ةس;خ اهبلع ناكاذإ : ليقن

 . لاومأ ةثالم : ليقو

 . لا ومألا ىف فالتخالا بسح ىلع لباجألا ىف فالتخالا نإ : ليقو

 قرطلا ةفرعم ىف . باوبألا ىم ىالتخالاك لياجألا ىف فالتخالا : ليقو

 رئاجلا ريغ نم زئاجلا قيرطلا زئاوجلا ريغو زئاوجلا

 لاومألا ىلإ لياجألا ىف ثلذ امإ : ليقو

 . كلذ ىف اهباسح لخدي الف ةيقاسلا ىلع لاومألا امأو

 لجرل ةلخن لك .دضاوع تالخ مبرأ اهيلعو «لجرل الام ىتسن ةيقاس ىف ليقو

 . زاوجلا ةلزنمب نوكت ةيقاسلا هذه نإ

 اهمكغ « لجرا ةلخن لكو « دحاو لصأ ىف تاللا سما هذه تناك نإو .
 . لاومألا ةسمخ مكح

 بسح اهنأ سفنأ ةسخ نيب تناكضرأ لكنأ : ىراوحلاىأ نع دج ويو

 لكل عقي ال هنأ لجأ نم « اهمسق حلصي ال ضر أ نوكت نأ الإ © لياجأ سح

 . هب عفتني ام ضرألا هذه نم كيرش

. ةدحاو ةلجإ بسح اهنإ : ليقف



 س هم ۔

 اوربح ك هلخ هف م وةت ام > ضرألا هذ_د» نهم ك كيرش لكل ععي ناكنإ و

 . لياجأ سمخ تناكو . اهمسق ىلع

 ىلع ةلاجإ بسحم ةلخنلا وأ ، لاملا وأ ع ضرألا هذه نم ءزج لكنإ : ليقو

 . دارفنالا

 . رظنلا ىف ستفي ل ام ، دحاو لام هنإ و . كلذك هكح نوكيال هنإ : ليقو

 .فالتخالا اهيف ناكس اراج تءجر ح . انالج تناكاذإ ةيقاساا نإ : ليقو

 ء رئاج اهاري نم مهنمو . ناللا ماكحأ اهماكحأو لصألا ىلع اهاري ضب

 ازئاج تناك ث انالح تعجرو ،زئاج تناك اذإ امأو .زئاوجلا ماكحأ اهماكحأ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاد . فالتخا الب

ج ج ب



 ۔- 4 _

 رشع ثلاثلا لوقلا

 مزلي نمو نوكي نيأو بحشلا ىف

 فلخ ن هلهأ ثكالذ ملعو » ةيرقلا ف جلفلا بحشبر ىدانملا ىدان اذإ : ليقو

 هنأل ؛ مهعم افرامت. كلذ ناك اذإ « ءادنلاب ةجحلا هيلع تماق دقن ء كلذ ىرع

 2مهلزانم ىلإ سانلا ىلإ لي نأ / سانلا رءأب موقي نم ىلعالو « ةايحلا ىلع سيل

 . ثالذ ىف مهيلع جتحيو

 ريثكو لياق نم هلىذلا ردقب لك ىلع جلفلا بحش نأ رثألا ىف دجوي :ليقو

 ءىش جلفلا اذه ىف هل ناك نم لك نأ «ةيراج ةمس هل « صوصحم جلف نركي نأ الإ

 . همأع ناكام ىلع وه « ءاوس بحلا ىف اوناك ريثكو أ ليلق

 ىلع ى هيدانم ىدانو . جلفلا ةمدخ ىف مدقتي ، الجر جلفلا بابرأ لعج نإ و

 ن ىلع رجأتسي نأ هلسف رضحم مل نم مهنمو . جلفلا بابرأ ضعب رضخ . افيبام

 نع فلخت نم ىلع ةجح ءادنلاو . كلذ هل الومحم ناكاذإ « رعسلا لدعب رضحم م

 كلذف لوعجلا مدةتل ناك .ءاكرشلا ر؟اسىلع ررضلا هفلخت ىف فيخو « همزلي ام

 كلذ ىف ى لمملا كلذ لم ةرجأ رس لدعب همزليام جارخإ ىف هيلع رجأتسي نأ

 اذهلو لام بر وأ ل.اعنم اهميلستف "جلفلا ةنسنم مدقت ام ىلع ةرجألاو تقولا

 .هيلعام ردقب «هلام نم ةرجألا هنعل۔و ءةيلعرجأتسا نم لام نم ذخأي نأ مدقتملا
 . كلذ نم عنتما اذإ > لدعلاب 4زم رصتناو

مهنم عمتجا اذإ « جعافلا لهأ نم دلبلا ةابجل زوج : ليق : ديعس وبأ لاقو



 ١ وأ ر و .ؤ هداسف فيخ اذإ ك جلفلا رةل اورجن اي نأ ك مهرصح نهم عم ك "ادعاصف نان

 . بئاغلاو متيلا جلفلا لهأ عيمج ىلع روحم هن أ ‘ مهل حلصأ كلذ نأ:

 عنتمي نأ دحأل سيلف «مهلم توبث نم ، هيف فلتخال امم ءىش ىف اولخد اذإف

 ٠ ةرجألا ملسن نح

 . نورخآ كرتيو مر نم ةرجألا ذخؤت نأ عسيالو .امث 1 ناك عن ا ن.و

 ىلعاوردتيال نأ الإ «موصلا نيب ةيوستلا مكاحلا ىلعو . مكحلا ةلزنمب اذه نأل

 مهف اوفاخ نإف . كلذ ىق مهيلع ءىش الف « مهل ضرعي رذعب سانلا نم دحأ

 . نوتماض

 . تاقثلا مه : ليق . جلفلا ةهبجو

 . مهرمأ ذفانلا ءاسؤرلا : ليقو

 هتداع ه ترج ام ىلع 7 هرمح هباحص الف كاةواخ ناكاذإ ىرجلا امأ و

 ٠ كللذ ف مهريغ ىلع ررح ري نح

 بحشي نا زوجيف ‘ هو رضأو ءالا ىرج عه ءىش ىرجملا ىلع تون اذإ و

 ه۔اع جتحا نإو . هءحاص ىلع جتحي نأ هيع نأ فرعأ لو . هزم نأ ةيقاسلا

 . ةمق هل ناكنإ ا امرل كللذ ظفح نأ بحأف . تيلاو بذاغلا امأ و

 اهبابرأ ضب بلطو ث داسفلا اهيف ناكاذإ ةيقاسلا ىف _ ىراوحلا وبأ لاق

. اهحالصإ ىلع نوربحن م{ : ضعب نود احالصإ



 ال ك هلامو هضرال ءام هل سال نأ : نيذضرألاو لاومألا لهأ نم جتحا نهو

 ىلسينأ هيلع ناك 4 بلطن عجر نإف ٠ رذع ةيقاسلا نم هةح كرتي نأ الإ ص هل رذع

 . رلا ىف كلذكو ٠ ملس نم ىلإ هدريو ك هبودي ام

 ًاعرز عطق نإ .. ءالا ىرج منمب ام بحشي نأ هل ةيقاسلا بحشي ىذلاو

 ,{ .+ لاملا بر ىلإ هغم صالللا هيلعف « ءاملا ىرج ريغ نم ارجش وأ

 . بحذلاو رفحلا هلع نإ : جلافلا ف لخنلا هل ىذلا ف ليقو

 .ىف متركذام امأف .- هللا هحر هباوج ىف _ ىراولا ىبأ نع هنأ بسني اميفو

 ..ك اذكو اذك مود لك ‘ ريج الل ءارجأ متذخأو > مهنم فخ امو » رافحلا رمأ

 . جلفلا جرخم الو « مهاردلا غارف ةفاخم ، نيطلا فيظنت مهراع اوطرتشت ملو

 « هللا ءاش نإ _ تالف مكل زاج « دلبلاو جيافلا لهأل ًاحالم كلذ أر اذإف

 هىشلكى ف مكيلع نامض الو . متردق امب ةنلابللو دهجلا الإ 2 كلذ ىن مكيلع سيلو

 . عايض اودر رت 1 اذإ ) عاض

 :ى اورفحي نأ لبق نم ث ةراجإلا مهيلإ متعفدر « ارافح متذخأ نإ كلذكو

 -< کالذ ى ءانمأ : أ امإ و . كلذ ىم مكيلع نامض الف 2 ءىش ىم مكوشغ وأ اوبرهف

 . رفحلا نم هيلع مقيام ردقب لك ريبكلاو ريغصلا نم اوذخأت نأ مكلو

 ع هياذمف رص ىلع اوردقت لو كرفلا نم هع ي ام 77 نأ عنتماو فأ نُ

 ةيلعو ث وه هيملع انرد كلذ ناكو . مكيلع كلذ نكيم ك هلامنم ءىش عي رأ ءانطب

 . ةيرملا لهأل كلذ نم صالللا

. آرغاص هنم ذخأ « ام اموي هيلع ردق نإف



 ۔_ ٥٧٣ س

 كلذ مكل ناك. رفحلا ن هرلع بح ام ذخأ و هرهفي نم ىلع 7 ذق نإف

 نيهسال مكح ىف هيلع بجي امب « رهاقلا اذه هيف لعف اذإ :. هللا ءاش نإ _ آز"اج

 . سبلا نه

 «آزئاجمكح كلذف.سانلانم هيلع ردق نمم متذخأ دقو ،هيلع اوردقت مل نإف

 . جلفلا حالص ىف كلذ تلعج اذإ

 نإن رفحلا اذه ىن هيلع عقي ام ءادأ نع ، سانلا نم هيلع متردق نم رذعي الو

 ء رغلا مت نأ دعب نم هيلع تردقو ى رةحلا نم هيلع بحام ء ادأ نم منتمم عنتما

 . جلفلا حالص ىف ذقنأو ،عايضلانم ءىشوأ مده هافعام ىتم ،جلفلا حالص ىف لمج

 . جلفلا لهأ ىنإ دريالو

 .ىلع نكي مل ء لمعلا نم ءىش ىن اونافن 2 تاقث ريغ ءارجألاو رافحلا ناكنإ و

 . اوناخ ايف ءارجألا ىلع نامضلاو .ءارجألا هيف اوناخ ايف نامض نيمأتلا

 ‘ رافحلا ىلإ ةلسيو ى مهيلع بحم ام سانلا نم 7 اق مهيلع مسلعج نإ و

 .ناك اذإ ، جلفلا لهأ ىلع ءاركللا هلو . زئاج كلذ ناك ‘ ءاركلا نم ٠ىش هلو

 . حالص ثكالذ ىف

 زاج حالملا كلذ ىف رانو مهاي و مهرمأي و مهثحيل 0 ايق مهيلع لعج نإ و

 . اضرأ كلذ

 .بلغتن ، جلفلا رفحل كلذ ريغو { رجو حو ‘ مهارد جلفلا لهأ نم عمج نإو

. ةعبت الو كالذ ق كيل د نامض الن 0 صوصالا ةق رس و أ ء ه۔۔ےعو ناطلسلا هيلع



_ ٥٨ 

 تقو ىف لمعلا ف لوخدلا ءادتبا نأ : هيلع طرش اذإ 2 رافحلا كلذكو

 لمعلا ىف اولخد مع{ ش .كلذ كسن اولبقو { مولعم تقو ىف هنم جورخلاو { مولعم

 رافحلا ىلع كلذ نامضف دودحلا تقولا لبق هنم اوجرخو « دودحلا تقولا دعب

 . كو فلاخ اذإ ؛ كنود

 ك جلفلا لدتعيو > هلك نطلا جرحم ح ىطعأ آل : جلفلا لهأ نم لاق نهو

 . كلذب هل رذع الف

 اذهو . دلبلا ايحو جلفلا جرخ ىتح اةنف" ريغو ة نم { ءارجألا ذخأ روحو

 . ةيلإ اوتفتلت الف ، فينعتو ةيهارك دحأ نم رهظ ولو . لجو زع هلل ةعاطلا نم

 « جلفلا رقح ىلع ةايحلا قفتاف ى جلفلا اذه ىف ىقس هل ناك نم لكن أ اودلعاو
 هيلعن ، كلذ هيلإ بلطي مل ولو « جلفلا رفح نم هيلع بج ام ىدؤي نأ هيلع ناك"

 . جلفلا اذه حالص ق ) هيلع بحم ام 7 ىح ‘ كلذ نهم هل ةه ارب الو .صالخلا ِ

 ‘ جلفلا اذه رفح لسن ىف ، هيلع متردق ابب ڵ فيعضلاو ىونلا ىلع اولاةحاو ...

 اهوتعم وأ ات رذج وأ القاع ايلاب ناك ريثكو أ ليلق نم ،يلع بجن ام ردق ىلع لك

 ٠ ثاغ وأ اية٫ وأ

 . ىقس جلفلا ىف هل نم عيمج ىلع هفدلا ةرجأو رفتلا ءارشو

 نم ةرجأ نم .صتنيو ‘ ةرجألا ىف دازي نأ زئاج ' ةمدخال ىوفأ ناك نمو

. حالص كالذ ىف ناك اذإ ‘ هريغ جارخإ و ريجأ لاخدإ زوجيو . الم لقأ وه



 س - ٥٩

 اذه مكفم انذخأ :رافحلا لاقف ةرجألا ىف جلفلا بابرأو رافحلا فلتخا نإ و

 جلفلا لهأ لوق لوقلا ناك« كلذ نم لقأ جلفلا باحصأ لاقو .مهرد فلأب جلفلا

 . نيملا مهمطاق نم ىلعو . ةلداعلا ةنيبلا رافحلا ىلعو.

 حالصلا تيأر نإ و . ةراجإلا نم مولعم ءىش موي لكل ،رجألاب رفحلا زوج و

 تةو اذإ ، مطاقللا الو ريسجألل ةعجر الو . زئاجو عساو كلذف ء ةعطاقلا ىنا

 ةضقانملا ىلع جافلا لهأو ءارجألا قفتي نأ الإ ، لمملا ىف ءارجألا لخدو « ةعطاقملا

 . ملعأ هللاو . زاج كلذف

 { تاوملا عضوم ىف ناك نإف . قارس)ابحش رم عمتجا بارتلاو نيطلاو

 . مهلك ةيفاسلا لهأل وهف

 . نيضرألا باب رأل وهف ، ةكولمالا نيضرألاو لاومألا ىف ناك نإ و

 ىلع هفصن و 0 اذه ىلع بحشلا فصن حرط ء نيلام نيب ةيقاسلا تناك نإ و

 . هل ةميق الو ةرضم هيف نكست مل اذإ « اذه.

 ؟ هب عنصي فيك ث ةرضم لاملا ىف هحرطل وأ 2 ةميق بحدنل ناك نإ و

 كلذب رضي نأ هل نكي مل ، اعورزم ةيقاسلا ىلع لاملا اذه ناك اذإ هنإ : لاق

 . هسفنل لاتحمو.

 { هيف ح رطي ، بحدلا كردأ دق ى ابارخ انيجو ةيقاسلا ىلع ىذلا ناك نإو

 ثيح وأ ء هيف بحشلا ح رطي رأ ىدنع هل ناك“ هحرط ىف هيلع ةرضم ال وأ

 ناكو . كلذك كردأ نيجولا ناكنإ و .ةيفاسلا برق ىف ي مهلام نم هيف ةرضم ال

.هوعرزب نأ مهل نكي ء باحشلا ىلع ةرضم هتعارز ش



 ۔س ٦٠ ۔

 هنأ بحشي ىذل زوحن له دحاو لام ىف ةيذاسلا هذه تناك نإف : هل تلق

 ؟ هلام ىلع ةرمغم كلذ ىف نكي مل اذإ _ ءاش ثيح ۔ بحشلا حرطي

 .ناكولو . عضولل اذه ىف بحلا ىف ةكوردملا ةنسلا ىنتقي نأ ىنبجعي : لاق

 . دحاول هلكل امل

 ىقتةيال نأ فيخ ولر ء ةيقاسلا هذه بحدي زم رجأتسي نأ زو له :هل تلق

 ؟ لذ ىف ةنسلا

 هرمأي الو 2 جلفلا اذه بحش نم همزليام بحشل رجأتسي نأ هل نإ : لاق

 . كلذ لدع ىلع هنمأي نوكي نأ الإ ث هنيعب ءىشب

 .بحشلا حرطي ىذلا لام ىف ةنس كلذ ىف ناكنإ ، بحشلا حرط ىف ليقو

 . كردأ ام ىلع ناك هلام ىف

 .ناك« لاملا بحاص ىلع ةرضم بحشلا حرط ىف ناكو « ةفس نكي مل نإو

 . بحشلا حرط ىف هسفنل لاتحي نأ بحاشلا ىلع

 ىلع ةرضم ال ثيح ء بحشلا حرط « لاملا بحاص ىلع ةرضم ال ناكنإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هحرط ىف لاملا بحاص

٭ % ٦٧٩
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 رشع بارلا لوقلا
 كالذ ةنصو لخنلا سايق ق

 ةمطق نم نيتلخفلا نأ حص نإف « نيتلخ نيب ضرأ ىف نالجر فلتخا اذإو
 . اهلساقم ةذخآ تناكاذإ ء سياقت اهنإن ، لخنلا وأ ةدحاو

 رمع امو . اهضرأ هل 2 لكل ناك ك ةدحاو ةمطو نم اهنأ حصي نإو

 . امل اهبحاص"

 . نافصن امهنيب وهف ڵ بارخلا نم نيتلخنلا نيب ناكام : ليق دقو

 اذه هين ثدحم الن الإو 2 اهدحأل هنأ حصي ىتح فوقوم : لاق نم لاقو

 .اذه الو.

 نم اهسايق تذخأ ، تاقدصلا ءاضق ىف زوجي ام دح ىف تراص اذإ ةلسفلاو

 ،ترغصولو سايقلا اهلن؛سياقت تناك ةلح لصأ ىف تلسف نوكت نأ الإ عض رألا

 . شعت مل وأ ةلسفلا تشاع

 : لاق 2 مهلخ نيب ضرألا سايق ىف اوفلتخا موة ىف - رشج.٠ نب ديعص لاقو

 نيب وهف ى كلذ نم لقأ ام ىلإ ، اعارذ ةرشع تس نيتلخ لك نيب تاك نإ
 . نيتلخةلا

 بحاصل وهف ىتب امو . عرذأ ثالث الإ ةلخغال سيلف كلذ ىلع داز نإ و

. ضرال



 ٬ ثالثو ] ناتلخن و أ ةلخم ں لخم طئاح ىف هل لجر ىف ىسوم نب ىضرم ىضقو

 ۔اهضوح الإ نهنم ةلخن لكا سيل نأ:لجرلا لخن لالخ ىف ء تاقرةتم رثك أ وأ
 .سياقت ) ضرألا نم اهتصح ةلح لكل : لاقو . ةرزع ن ىلع ثكإلذ نع هدر 7

 . اهبلت ةلخن لك نيبو اهيب

 . طسو عارذب ناعارذ باولا نم اهفلخ نم اهلف ةيدضاعلا ةلخ:)ا امأو

 فصنو عارذ وهو ىرملا عارذب ليقو

 :ةرامع ىف كلذ امل نوكي الو . نيجولا ىف كلذ كو . عرذأ ثالث اهل : ليقو

 .ه هاك نيجولا زئاج ةيقاس ىلع تناك اذإ « ةيدذاعلا ة_خخللو . قبرط ىف الو

 . سايقلا عطقي ام عطقي ملام

 ..نافصن اهمنيب لاطولو نيجولاف هلفسأ ىف ةلخن و نيجولاىلعأىف ةلخن تناك نإ و

 . هوتعم وأ ، بئاغ وأ ، دجسم وأ يل ةلخن سيانت لجرل ةلخ تناكاذإ و

 -. هضرأ ذخأيو طاتحمو « امهنيب ىتاا ضرألا مسقي نأ هله ، رضاح ليكو هل سيلو

 . ةريبكلا لصأ نم نوكي سامةلاف « نبرق اهتحت ةلخ تناك اذإ و

 .نوكي سايقلا نإف ءنيرقلا رمنأ نأ دعب «نيرقلا اهب ىتلا ةلخنلا بر تام نإ و

 ةينامث ةلخن راص ذو هنأل ؛ نرقلا نم

 . ةدحاو نمم ك تالخ عبرأ اهمف ةدحاو ةرفح ف _- شي رف نب ميهس لافو

. ملعأ لياو . لخنلا تعقو اذإ 3 ةكرشلا ردق ىلع كلذ ىف مكح هنإ : _ دجسملل
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 لصف .

 .نأ ضرألا برل سيلو . اهب راد ام عرذأ ثالث اهلف ةعيقولا ةلخنلا امأو ا

 نأالإ ء اهبحاص نذإب الإ « اعرز اهيف عززيالو . اثدح اهيف ثدحم وأ « اهيف لسغي

 .ضرألا بحاصل ىدنع هنإ ،عرزت ضرألاو ء ىنم ايذ ةعيقو ةنثاب ةلخنلا نوكت

 «ةعيقولا ةلخنلا تمقو اذإ و . اهل عئابلا وه نكب مل اذإ هلبق ناك ى ذلا رثألا عبتي نأ

 . ضرألا برل اهعضوم ناك

 .. صرألا برل و_,ف ي ضرألا ىف ايبان ناك اذإ ةميقولا ةلخفلا مرص امأو

 . ةلخنلا برل وهف ؟ ضرألا نم اجراخ هتاين ناكامو

 .نهل٬جنو نميقسي نأ دارأف .عئاقو لخت رخآ ضرأف لجرل ناك اذإ :ليقو

 .ىقست تناكن إ هيلع تناك ام « مدقت ام نهب ىفةقي عئافرلا لخنلا نإف ع ةلجأ

 ى راملا ىف عرزت ضرألا تناكو . ةعارزلا ىف الإ ىقست ال تناكنإ و ، تيقس

 .< عرزت ذ ٢اك . ضرألا عرزي نأ نيب ريخ ايعرزي نأ ضرألا بحاص دارأف

 . اهيتسر نأ لخنلا بحاص عا٫ وأ

 .. ةمناق تماد ام ء اهل راد ام عرذأ ثالث اهحلاصم امه كرت ، اهيتس تب اذإ »

 لالاو ضرألا بحاص لع نكي مل ،ىتست ال ضرأ ىف لخفلا هذه تناك ن إ و

 ةلخنلا بحاص لصوي نأ ضرألا بحاص ىلعو . نكسي مل ايقس هيلع ثدحم نأ

 .نم ضرأ ىن اهلجسي نأ ةعيقولا ةلخنلا بحاصلو . اهحالصو اهدادجو اهتابن ىلإ

. تلام اذإ هلام وأ ، هضرأ ىف تناك



 _ _ ٦٤

 ٠ فالتخا هيفن نيطلاب اهل ءانبلا امأو

 اهكرت هلف ‘ لخني اهعذج ش مرص ىقبو ك ةعيقولا ةلخنلا سأر تام. نإو

 . ةعيقولا ةلخنلا مكح ةعيقولا ةرجشلا كحو . اهعذج ىن ىذلا مرهلا لالنتساو

 . قيفوتلا هبو ملع أ هللا

% » »
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 دضاوملاو رجشلاو لخنلل سايقلا عطقي ايف

 نه رجشلا : مهضمب لاقف . لخنلاو رجشلا نيب سايقلا ق ءاهتفلا فاتخا

 وه قاسلا مانع نم ك هريغو بألاو ددسلاو طرقلاو نيتلا لثم 2 قوسلا تاو

 . سايقلا عطتيو لخنلا سياقيو . لخنلا لثج

 . رجشلا سياغي و ؤ لختلا سياقي الو . سايقلا مطتي : ليقو

 ٠ الح ال و رجش سياقي الو . سايقلا عطقي : 7

 . سايقلا عطقي الو ، سياتي ال : ليقو

 زئاج ةيفاس ىلع ةلخ تناك اذإ ث رثألا ىف ءاج ىذلا سايقلا ىف ىنعملا ةدئافو

 ص كلالاا نم ةسجحا لاوأ ةسمخ ىقست تناك اذإ ى زاجلا ةيقاسلا ىنعمو

 ( . زاملا هذہ ح

 ثالث ن. لفأ ةيقاسلا نييو اهنيب 2 ةيقاسلا هذه ىلع ةلخنلا هذه تناك اذإف

 نيجو نم لذسأو ىلعأ نم سايقلا اهلو « ةيدضاع ىعدت ةلخلا كلتف عرذأ

 .لفسأ وىلعأنم هاك ةيقاسلانيجو قحتست اهنأ: ىنعملا . هيلع ةمباق ىه ىلا ءةيقاسلا

 اهعطقي وأ ء ةرجش وأ ةلخن اهتيامت ام ءلنسأو ىلعأ نم نيجولا لسغي نأ اهبرلو

 رادج وأ ك نيجولا عطقت ةلاجإ و ،نيلام نيب زجاح دوماج لثم « عطاوقلانم ءىش

 . قيرط وأ قبرط اهلع ةرطنق وأ
) ٥ _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (



 . .سايقلا مطق ىف فالتخا اذه ضعب ىو

 < ةلخقلا هذه بر ريغل { ةلخم ةلخنلا هيف ىذلا نيجولا اذه ىف ناك لرإو

 نيجولا نوكيو ، اهيف فالتخا الن .ةلخنلا امأن ماظعلا قوسنا تاوذ نم ةرجش وأ

 .. ٠ ف هنلا ىہهتن۔ ق د وماجلا معصويو ساقيو ا نيصن نيتاخنلا فر نيب امهيب

 ةلخ لسغي نأ دارأ نإ ءعرذأ ثالث درماجلا نع حسفيف لسفي نأ دارأ نف

 هردسلاو ابنألاو طرقلا لثم ، لسفي نأ دارأ نإ امأو .انامر وأ انوه وأ ازوم وأ

 ٠ دارأ ام لسقيو عرذأ ؛کس حسفيلف ك قاسلا مظع نهم ههشأ امو

 حلطصي نأ الإ ءام لسفلا هيف زوجي الف انركذ امم لقأ نبجولا ناك نإ و

 .قلاىهو . زاجلا نم رغصأ ىتلا ىهو . نالجلا ةيقاسلا امأو . هب نايض ري ءىش ىلع

 ةلزنمب ا_منإ : لاق ض.بف . سفنأ ةعبرأ نم لذأل وأ « لاومأ ةعبرأ نم لفأ ىقست

 . لوقلا رثك أ وهو . اهيلع ىذلا رجشلاو لخنلا سايق مكح ىف ء زئاجلا

 . زئاجلا مكح ريذ ىلع ىه : لوقو

 :لوقف . ةفرطتم ناتسبلا ىف ةدضعم ناتسب ىف ناك اذإ ، لخنلا ىف اوةلتخاو

 7 . اهنيب ايف سياقتو ى دضا وهلا مكح اهمكح

 . دضاوعلا مكح ريغ اهمكح : لوقو

 ل امهتيب: ىتلا ضرألا مكح ك اعارذ ةرشع تس نم لفأ ا۔منب نيتلخن لكو

. نافغصن



 برا امهنيب ىتا ضرألا مك ى ادعاصف اعارذ ةرشع تس امهنيب ناكن إ و :

 لوقلا ىضم ذو . اهيعذجب راد ام . عرذأ ثدااث ضرألا نم ةلخ لكل و ٠ ناتسبلا

 . راجشألا 7 فالتخالا ف

 ىلع ىتلا لخنلا لوصأ ىلإ ةرامعلاو ةعارزلا اهلصت ىتلا دضاودلا ىن اولاقو

 . اهسايق لفسألاو ىلعألا ىم سايتلا اهلف سايقلا امأف . ىقاوسلا

 . ةرامعلا ىف مكح اهل سل نأ : لوقلا نم اندجوام رثكأف ةرامعلا ىن امأو

 . ناعارذ اهل : لوةف ، بارخلا نيجولا ىق امأو

 . عرذأ ثالث ال : لوقو

 . ناعارذ رامعلا ىف اضيأ اهل : لرقو

 ء ةيدضاملا ةلخنلا ىلسي امم ء هضرأ ىف لسغي نأ ضرألا بر دارأ نإ امأو

 . لغي مث . عرذأ تس ةيدضاملا ةلخنلا نع حسفيف

 ء لخملا لصأ ىلإ لصت قيرطلاو . قيرطو ةيقاس نيب ذضاع ناك نإ امأو

 ةلخ تتام ىتم . اهعوذج هيلع ت.اق ام الإ لخلا لهأل سبلو . لخنلل سايق الف

 . كلذ هلو اهناكم لدسي نأ اهبر دارأو . ت .طق وأ

 , ٠ اهنيب امف سايقلا لخنالف ڵ بارخ نيجو قيرطلاو ةيقاسلا نيب ناك نإو

 سايقلا امه : لوةف .لجر لام ىف تناك اذإ ، دجسملا ةلخ ىف اوذلتخاو

 .دجسملا ريغ ةلخذك

. عرذأ ثالث امل : لوقو
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 امهنيب ناك نإف . لجر لام ىف اضعب اممضمب عبقب «دجسالل ناقلخت تناكنإ و

 :. . لوق ىلع امهنيب لسفي نأ لاملا برل زوجي الف « اعارذ ةرشع عبس نم لقأ

 امهنيب لسغي نأ ضرألا برلا ءعارذ ةرشع مبس نم رثك أ امهنيب ناكنإو

 كلذ دارأ نإ

 سايقلا عطقي امم ء ءىش امهنيب عطقي لو زئاج ةيقاس نيجو ىف اتن اكنإ امأو

 امهنيب ىذلا ںيجولا امهلو ،امهنيب لسفي نأ دحأل زوجي الف

 نم ث اضيأ سايقلا ايه : لوقف . لفسأو ىلعأ نم " امهنيب سايقلا ىف اوفلتخاو

 . لفسأو ىلعأ

 عرذأ ثالثو ى ىلعأ نم عردأ ثالن الإ لفسأو ىلعأ نم ايهف سيل : لودو

 . لفسأ نم

 ك هلتسأ وأ « هالعأ _رم ةلخم هيفو « نيتيناس نيب نيجو ناك اذإ : ليقو

 ىبناج نه سايقلا اهل نإف ء عرذأ ثال" نم لقأ ةيقاسلا نيبو اهنيبو . هطسو وأ

 . امهنيب ةبدضاع اهنأل ؛ نيةيقاسلا ىلي امم ء نيجولا

 سياقت رخآلا نيجولا ىفو ،ةلاجإ اهينيجو دحأ ىف ناك اذإ _ ةيقاسلاىف ليقو

 هيأ رخآلا نيجولاو . ةلاجإلا هيف ىذلا نيجولا نم الإ سايقلا عطقتال ةلاجإلا نإ

 . هانب ام ىلع سايلا عطقي ام هاتلي ىح ءسايقلا

 الو . ةلخنال هلكن يجولاف . رخآل ةلاجإ و ء لجرل ةلخن نيجولا ىف تناك اذإ و

 اهل سيلو . سايقلا عطتت ةلاجإلا فلأل ؛ نيجولا ىف ةلاجإلاب ةلاجإلا برل ءىش
. سايق
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 .لجرل ةلخ اهنم ىلعأو {ةيقاس نيجو ىفتتجن ةمرص ىف ديعس ىبأ نع ليقو

 اهلف ء لودعلا رظن ىف ث ةلاسفلل حلصي ام دحم تراص ةمرصلا تناك نإ : لاق

 ساقت الف ةلاسفلل حلصت الام دح ىف تماد امو سايقلا .

 ةلخ و . اهيتس ٨ص دن اذإ ك جلفلا نه ىتستن ةيدذاولا ةلخنلا نإ : لفو

 سايقلا امل ةيفاصلا ٤ سامتلا هيف تبثي ايف .

 ناكم تناكولو . لخنال ام سايقلا نم اه سيا : ليةف . لخنلا نيرق امأو

 اهحالمل عرذأ ثالث ضرألا نم اهلصأ قحتمي ام الإ اهل سيل ى ةمدقتم لخم .

 ملعأ هلراو .

 لصف

 لخنلا لاحف ىف

 اهدحأ لاتن . ةرمت ىف اسةلتخا ، لخت لاحف ىف نيكيرش نيلجر ىف ليقو :

 اتابن جضني نأ ىلإ ةعدن : رخآلا لاقو . ابذج هلك أن .

 انورعم ناك نإف . هتداعو لحفلا لاح نم بلغألا ىلع نوكي هنإ : ليق

 اظيغ هترمت جرخي هنإف ء تابنلل حلصي الو ظينلاب .

 كالذك وهف ك لخالل حيملال حلمي و 2 تابنلاب افورعم ناك نإو .

 لخنلا لاخن ءانطو . ظيناا نم ىلوأ تابنااف ء ةفورعم ةداع هل نكي ل نإ و

 قيفرتلا هبو . ملعأ هلزاو . هتعاس نم هتابن جرخم نأ ال. حلصي ال ٠

» © »
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 لاومألاو قوسلاو لزانملا برق ثادحألاو لسفلا ىف

 مكحلا نم كلذ ىف مزلي امو

 هص وخ فانأث » ااسف هلام م لسف لجر نع۔ هلا 4حر _ ديهم وأ لثسو

 . هراج لام ىلع

 نه ةرضم نم دل ون ٣ ك كاذل ثرح ١ وه ناكو ا هران رمغي \٫م ناكنإن

 ٠ کالذ ف رمد هراج همل إ بالطب وا و . هفرص هيلعف ‘ هلم

 ضرأ ىف لخدت ىتلا قورملا فرصت : لوقي ادحأ نأ ملعأ الف قوردلا امأو

 ( . راملا

 نه قورعلا م_طتي نأو . ثكالذ هلف ، هضرأ عدبي نأ ضرألا بر دارأ نإو

 نم هل ةحلصم ىنعل وأ 2 كلذل هتجاحل ، هضرأل هعدب ىف هتين تناكاذإ « هضرأ

 . هراجب ررذلا لجأل ال « كلذ

 ناك امو . هل وا ‘ ضرألا ف ةنطابلا قوردلا نص هضرأ نم جرخمسا امو

 ٠ ةرجشلا برل وهف « راجلا ضرأ ىلإ ةرجشلا نم الصتم قورعلا نم ارهاظ

 .'نالجلا وأ زاجلا ةيقاسلا برق لفي وأ ، عرزي نأ دا رأ نميف اوفلتخاو

 . لسةي مش ةيقاسلا نيجو كرتي : ليقف

. .اا ىرج نع اعارذ كرتي : ليقو



 « ءاملا ىرج عنميو . ةيقاسلا عرزلا وأ ةلخنلا وأ ةرجشلا لخدت مل ام : ليقو

 ۔ كلذ هلخ

 ةيقاسلا تناك ص ةيقاسلا بابرأ ءامب عرزلا وأ ةرجشلا وأ ةلخنلا تشاع ولو

 . زئاج وأ انال

 عباتلاب اترضأو ث ءاملا ىرج اعنمو ى ةيفاس ىلع ةرجش وأ ةلخ تلام نإ و

 . كلذ نم ةرضملا تفرص ڵ بحاشلاب وأ ڵ ءالل

 رمح نأ دارأو س هلزنم وأ 0 لجر ضرأ برق 0 ضرأ هل تناك نمو

 لجرلا ضرأ ىلع ةرذضمال هنأ : لودعلا ىرب ام ردقب هضرأ نم كرتي هنإف 7 هضرأ

 . هرةح نم هلزنم و

 . هضرأ نم اعارذ كرت اعارذ هضرأ ىف قمعي نأ دارأ نإ : نولوتي ضعبو

 . هضرأ نم نيعارذ كرت ء نيعارذ هضرأ ىف قمعي نأ دارأ نإ و

 دارأ ام رح مث . عرذأ ثالث كرت نيعارذ نم رثكأ قحي نأ دارأ نإو

 . ماهنت ضرألا نأ ء لودسلا رظن ىف نوكي نأ الإ ء دضرأ ىف

 ثتالانهف ع هلزنم وأ راملا ضرأ نع ررضلا عنمي ال ، عرذأ ثالم كرت اذإ و

 . هراح ررضي نأ زوجي ال

 لزغملا للع بارتلا الع ىتح ى هراج لزغم برق بارتلا تل أو ءاضرأ عدب نمو

 ىف اذه عضو اذإ « مكلا ىفف . لجرلا لزنم ىلإ راثن « بارتلا علط نم راصو

. هفرصي ةيلع مكحم الو . هيلع سأب الف 2 هبارت هضرأ



 ۔ ءايشألا ن. ءىث ىف راجلا ةرزاضم بجت امف . راوجلا قسح ىنعم ىن امأو

 قيالو ك بثاغ الو ) لذلحسم ضر أ ىش الو ) ةيفاص م بارتلا اذه عصو زوح الو

 « ءالؤهل حالصلا نم ءىش ىف هعضو نوكب نأ الإ « هنذإ ريغب سافلا نم دحأ الو

 ٠. مهيلع ةرصم ال أ

 رطملا ءاج اذإف ٠ هل نذأ نم لام وأ ث هلام ىلع هتيب ×طسل ابازيم مضو نمو

 ١ذه ىلع ةجح الن « هريغ لام ىلإ هل نذأ نم لام وأ ، ثدحملا لام نم ءاملا ىدعتي

 . بازملل ثرحلا

 ۔ ةب ترضأو « هلزنم وأ لجر ضرأ ىلع تلام اذإ متيل ةرجش ىب ليقو

 « نيدسمل ةعامج وأ كاحلا لبق نم ليكو وأ « هيبأ نم ىعو ميل ناكنإ

 . هف رص 7 .ع جتحا

 لع 2 هلزغم وأ هلام نع كلذ فرص لجرلل ؛ليكو الو ىمو هل نكي نإو

 « هل زوجي ايف ى مكاحلا ماقم وه موقيو . ىحلا نيدسال ماكح دنع 2 هل بجت ام

 ٠ مك الا مدع مم

 . مكاحلا ىلإ كلذ عفر مكاحلا دجو نإو

 . متيل ٨انف> هيلعف ڵ ةميق هل امم « هلخن وأ عقيلا رجش نم اثيش عطق نإو

 همأعف ث ريغلا لام وأ قرط وأ ةيفاص ىلع لامو “ سرغ هلام ىف سرغ نمو

 ىتحف ك هرمأب نكي مل و ئه ربغ نم ثرالا ناك نإو . كل د هياإ بأطي ولو . 4 رص

. هفرص ق هماع جتحم



 هداهشإلاو ةيصولا هيلعف ع توملا هرضح وأ ،آدنيعب ارفس بيغي نأ دارأ نإ و

 . هثذح نم ةرضملا نم دلوتي ام ةفردصل

 هب ءاح ىذلا ىعرشلا حيسفلا كرتو ه هلام ىم لسن ثدحلا اذه ناكنإو

 . داهشإ الو هيلع ةيصو الف ى رثألا

 ةياع الن. هك رش ىلإ ل!زف ڵ كيرشو وه هنيب ناكو أ ص هبهو وأ 7 هعاب نإ و

 ريصي وه هنأل ؟ هيف هيلع بحم امب موةي نأ 2 هدي ىف نم ىلعو ، كلذ دب داز امن

 . نيملسملا نم دحاوك هيف

 ءةرذملا فرصب رمأي نأ ةيلمف٬(بثاغ وهو ى ةرضلا دل و ملعو باغ نإ امأو

 . كلذ ىلع ردق نإ

 هلسف نم لام نإ و ٠ كلذ هعم حصي نأ الإ ء كکالذ نع لأسب نأ هيلع سيلو

 فوخ .ةربابجلا ىديأ ىف تناكولو كلد فر هيلعف ء دجس . لام وأ ةيفاص ىلع

 . ةرضملا دل وت

 . لدعلا مايأ ىف تناك اذإ كلذكو

 هتاوذ نه تن كو ‘ ضرأ وأ ك هلزنم وأ ‘ لجر لام ىلع ةرجش تلام نإو

 < هر2 هل لحم الف ء كلذ هابشأو نوميللاو نيتلاو بانعألاو ردسلا لثم ى راملا

 ۔لنراصغألا نم هضرأ ىف لخد ام هغع لزعي نأ هلو . ناصغألا نم هيلع فانأ ام

. اهءامسو هضرأ اذهل نأل ؛ هلرع ءاش نإو ث هعطق ءاش نإ ك هراد وأ



 نم ذخأي نأ « ءارقفلا نم دحأل لسح الف « قبرطلا ىلع تلام نإ كلذىكو

 .اهلهأ نذإب الإ ،اهترمت

 ديرت اممإ تقمكن إ . نيلجر نيب نيلام نيب دح ىف ، ةرجش وأ ةلخ ىف ليقو

 ةرجشلاوأ ةلخدلا ء هسفن دحلا طسو ىف تناك نإن ةرجشلا هذه وأءةلخنلا هذه ن

 . اميمج ايل دحلا ناكاذإ 2 انيج امهل

 ضرأ ىلع تلاث « نيلجرلا دحأل ةرجشلا هذه وأ ةلخلا هذد تناك نإو

 مش . ةلب وط ةبشخ وأ حمر ذخؤيف « ناصغألاو صولا لام امنإ ناك نإف . رخآلا

 لخاد ناصغألاو صولا نم ةبشلا دم عدي اف 2 ةبشلا عفربو دحلا ىلع ىضمي

 . عطتيلف رخآلا ضرأ ىغ

 . ةلخلا ةق ىف طبر مش . رجح ىف لبح لج « الئام ةلخنلا سأر ناك نإو

 نم فرعن ىذلا اذيف . عطقت ةلخنلا تناك { لجرلا ضرأ 7 رجحلا طقس اذإف

 . نيملسلل لوق

 لاو.ألاىلع ةفوخ ةلخنلا نوكت دقو.قيرطلا ىلع تلام نإ لوقلا كلذكو

 نأ الإ ‘ مطةتال كلتف . اهمف لخدت و ( اهسم 1 ولو ؤ دجاسملاو قرطلاو لزانملاو

 . عطقت اهنإف « تفيخو تعدمصنا اذإ . اهت نم ضرألا عدصنت

 . اهبحاص ومأ ء تل امو تفيخو تأكنا اذإ ى ردجلا كلذكو .

 ىلإ ضرألا نم ادعصم تقشنا نإو . ةفوخم ىهن ء ضرع نم تقلقنا اذإ

. حرطت لو اهب ذخؤي مل ؛لمت لو لصألا نم قلقنت و ك ءامسلا
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 . فينكلا ةحار ةيذأ فرصي فنكللا اهيف تثدحأ اذإ « لزانملا كلذكو

 ١ . هسم نم اهب ربضي بارت الو « دامس ردجلا ىلع عض وي الو

 ڵ ردجلا ىلع رانلا نم ررمذلا هغم فيخو « لزغمب قزتلا اذإ ، روذتلا كلذكو

 . لخنلا وأ رجشلا نم ءىش وآ

 . عرذأ ثالث حسنأ « ردجلا برق لخنلا لفي نأ دارأ نمو

 . ناعارذ :لوق هيفو

 « رادجلاب ءاملل رمذي الام ردقب ء ردجلا نع ةعارزلا حسفتو . عارذ : ليقو

 . كلذ ىف لودلا رظن ىت

 نم تامو « رخآ لام ىلع اهناصغأ تفانو ء لجر لام ىف ةرجش تتبن اذإ و

 لصأ نأ حصي نأ الإ لازت ال اهنإ ء هتثرول اهكرتو « همايأ ىف تتبن و . هل تناك

 . لطاب اهشدح.

 بر تو « راجلا ضرأ ءاوه ىف لخدام تبثي الو . فرصي هنإ : ليقو

 . هيملع ةفيغللا لزنملاو لاملا بر الو . ةلخنلا وأ ، ةرجشلا

 ضرألا بحاص نه رهظي لو . هريغ ضرأ ىف ةمرك ىشح نميف دجويو

 بحاص ىلع ثراولل تبثي هنإ ، ةمركلا بحاص تام نأ ىلإ ي رييغت الو ربك

 توم دود 0 هضرأ ف ةموكلا نه دازام هنع فرصيو . تبث دقام 0 ضرألا

 . ضرألا بحاص

 هركو لو .ناك ام ىلع هديدج ةمركلا برلن { ةمركلا هذه رامع عاض نإ و

. لبق نم هيلع تن اك ام ريغ ةمركلا بر دزي الو . ضألا بر



 « ئرخأ ةمرك عرزي لأ ثراولا دارأو ء ةمركلا هذه تنام نإ :ليقو

 . هريغ ضرأ ىف كلذ هل نكي مل ء اهناكم اهبشح و

 .نم لوق لوقلاف .اهلصأو ةبنعلا هدي ىف نمو ، ةمركلا بحاص فلتخا نإ و

 . ةنيبلا هضرأ ىف ةاشحلا ىلعو . هل اهنإ : هضرأ ىف ةبنعلا لصأ

 .ني؛ ةكرتش. ىهو « قرطلا ىلع وأ ، سافلا لاومأ ىلع ةرجش تنانأ اذإ و

 . اهتلازإب كيرشلا ىلع مكح ك الاف ي رضاحو بئاغ

 ةفوخش ةلام ةرجش هيلعو « هريغ وأ « الام وأ « الزنم لجر نم ىرتشا ن.و

 :مزلي الو . كلذ هل سيلف ث هنع كلذ فرص ىرتشملا دارأف . كلذب ملاع ىرتدملاو

 :ةرجشلا نأ ملعي ال ىرتشملا نوكي نأ الإ 2 اهتلازإ ةلخنلا وأ ء ةرجشلا بحاص

 . هيملع ةرضم

 .لودعلا ىأرو « مهلام ىف موق ىلع ةلخاد ةلخن تناك اذإ : كلام ىبأ نعو

 عقت نأ فاخت تناك اذإ « موقلا ضرأ نع اهمطتي نأ اهبحاص ىلعف ء ةفرخ اهنأ

 ۔حاصل سال و ٠0 مع اهرصب رمأي نأ ك احلو . هب رضن ك مهلام نهم ءىش ىلع

 . قيفوةلا هبو . ملعأ هللاو . مهيأرب موقلا ضرأ ىف اهبكوي نأ ةلخنلا

» »«



 رشع عباسلا لوقلا

 كلذ ةفر٬هو اهميرح و قرطلا ق

 نالحو عباتو عوفرمو عوطقمو دئاقو زناجو ةجحم :بورض ةعبسىلع قرطلا
 ٠ هللا ءاش نإ _ كلذ نيبآسو

 تاوملا : ءارحصلاو ى ءارحصلا ىلإ دلبلانم جرخ ىتلا قيرطلا ىهف ةجحملا امأ

 ٠ اهسقن ةححلا ريع ؤ اعارذ نوعبرأ : اهيرحو . ضرألا ن-

 رخآ ن4 نوكي سايقلاف .اقرط قرفتت تناك نإ و ٠ ر ر أملا قيرطلا : ةجحلاو

 0 اعارذ نودبرأ بناج لك نم 0 قرطلا

 سايتلاق . هتفص اذكه قرطلا قارت٬او اعارذ نورشع بناج لك نم :ليقو

 . قرطلا طسوأ نم ساغني الو ٠ بناوجلا نم

 . تويب ةسمخ وأ لاومأ ةسجل نوكت قلا قيرطلا ىهن زئاجلا قيرطلا امأو

 . زئاج ىهن ةثالثلاب ليقو . ةعبرألاي ليقو

 . عرذأ ةيزامن : ليقف . اعرذ ىق فلتخاو

 . تس : ليقو

 عرذأ ٩ا_ةعبس تلعج اوةلمخا اذإ :لاق هن أ ةنلقع ىفلا نع ربخ كلذ ىف ىو ريو

 . هياورلا ىم ىلح

 )١( ةريره ىبأ نع ىناسنلا الإ ةعاجلا ءاور .



 عأ الو . صتنتال اهلاحب ىهن ء اذه ن رثك أ مضوم ىف تكردأ اذإ امأو

 . افالتخا كلذ ىف

 - دللا نم راملا ىف لخدتو ى بارلا نم جرخم ىتلا ىهف « دئاقلا قبرطلا ا.أو

 .سانلا عفافمل اهمكح هذهف .لاو.ألانم »ىشىف تومت الو .بارخلا ىنإ هخم جرخم م

 الو . نيماسملل اثيف تبثت ىتلا ىناوصلا لثم اهنأل ؛ املاح نع رينت نأ زوجب الو

 . . اهناكم نم لوح

 .ع بارخ ىلإ الو « زئاج قيرط ىلإ ذفنيال ىذلا وهف ى عوطقملا قيرطلا امأو

 ث زئاوجلامكَح ىف آزئاج نوكيو .عوطقملا قيرطلا اذهف ةجرش وأ داو وأ رهاظ نم

 .ناكأذإ ءانالمحنوكيو . انركذ ام ىلع «تويب ةسمخ وأ لاومأ ةسخ ىلإ ناكاذإ

 . تويبلا ىف كلدكو ةثالثو أ نباام وأ لام ىلإ

 ۔هوجرخأ لاومألاو لزانملا هذه لهأ نأ حد اذإ وهف ء عوفرملا قيرطلا امأو

 .هيف ثدح نأ دحأل سيل . ةريذكو أ ث ةليلق لاومألا تناك« مه عفانم اميمح مف

 .تناكولو . مهريغ وأ ى لزانملا لهأ نم ناك ى هريغ الو باب حقف نم ى ثدح

 ص بئاغالو مقي مهيف نكي لو . اهبابرأ نذإب الإ ، ت ويب ةسمخ نم رثك أ لزانمل

 . ريثك وأ ليلق نم اهوعضوام ىلع اهعرذ

 -ه تويب ةثالث وأ لاومأ ةئالال نوكتلا قيرطلا ىهف ءنالجلاقيرط امأو

 . كلذ نم لقأ ام ىلإ

. عرذأ ثالثف لاومأالل امأو . عرذأ عبرأ اهعرذن « تويبلل تناكاذإ امأف
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 هللاو . ناعارذ .7 ءالا عبامل نوكت قلا ىهو . عباتلا قيرط امأو

 . اهم رح عرذو اهامسأ ةف رعمو { قيرطلا فوذص هذف . ملعأ

 .نوعب رأ بناج لك نم اهلف 6 دللا نم تجرخ ا ذإ قيرطلا : راصتخالا قو

 . اهمبرحل اعارذ

 .دحأل ز وحمل ال ص اهسق. قيرطلا ريغ 0 اعارذ نورشع بناج لكل : ليقو

 . اهيف رمي نمبو ك اهب رمذت ىتلا ثادحألا نم اثيث اهيذ ثدحم نأ

 . عرذأ ىنام : ليق ةيرقلا قيرطو

 . عرذأ عبس ٠ ليتو

 . اهلاح ىمف 0 رثك أ عضوم ىف تدجو نإ و . تس : ليقو

 . عرذأ عبرأ راثآلاو رباقناو لزانملا قيرطو

 عرذأ ثالث دجسملاو لاومألا قيرطو

 ِ ملعأ هللاو ىدنع نسحأ ةثالالاو .ناعارد ءال عبات ه دجاسملا قيرط :ليقو

٠ قيفوتلا هبو



 ۔_ مل ٠ ۔

 رشع نماثلا لوقلا

 قراطلا ف ماكحألا ف

 . ىمسملا كلذكو عيبلا دنع طرشلاب الإ قيرطلا تبثي ال : ليقو

 ىلع اررض وأ « قي راملا عطق ففىرتشملا ىلع اررض ناكو 4 ثلذ ىف افلتخا نإف

 . هيلع امماتقي نأ الإ ، عيبلا ضقتنا ء قيرطلا تابثإ ى مئابلا

 اباي حتفي نأ دحأل زوجي اله ث لقأ وأ ء ةثالث وأ ء لزمل قيرطلا تناك اذإو
 تريبلا بابرأ نذإب الإ قيرطلا هذه ىلإ

 . اقرتفاف ى نيلزنم وأ نيلامل اناك اذإ ص ىمسملاو قبرطلا ىف اوفلتخاو

 ،نيلزنملا وأ نيلاملا نإ ؛ليقف . ادعاصف ةسجا نمأ ءاكرشل نالزنلا وأ نالاملا راصخ

 . زاج نوكي ى مهسلا وأ قب رطلا نإ ڵ ءاكرشلا نيب سلا امهيف زوجي امم اناك اذإ

 . ىقسلا وأ قبراملا ىلع ةلاجإ وأ باب حتف زوجو

 اممف تثدح ولو ‘ نيعاشم. نالاملا وأ نالزنملا ماد \م۔ ك كلذ زوح ال : ليقو

 ذ رهغ وأ ، ثاريم وأ ءارش ببس نم ةكرشلا

 . كالذ زاج مسلا عقو اذإ و

 ايلاح ىلع امهو .امهيف ةكرشلا لولحب 2 زاج ىمسملا وأ قيرطلاريصنال : ليقو

 . لوالا

فلأف ع ىمتسم وأ قيرط ىلع لزاغم ةسمخ وأ ء لاومأ ةسخ ناك اذإ امأو



__ ٨١ 

 ىقسملا وأ قيرطلا كلت مكح نإف ٠ هل لزانملا وأ لاومألا عيمج راصو ء لجر كلذ

 ىف ملعن الو . زئاج ناكن أ دعب . نالمحلا مكح ىلإ لتتنيالو . لصألا ىلع زئاج

 ٠ افالا كل>

 اتيرط مهتم دحاو لكل اودرفأو ، مهيب ممه الام اومستقا نيذلا امأو

 ككلذهل سيلف ‘ ةلاجإ رخآلا قيرط ىلع حتفي نأ مهضمب دارأف ‘ عستلا دتع افورعم

 . مسلا دنع طرتشت لو . لبق نم هل ن .,كب اذإ

 رالا بلطف ى رخآ لجر تيب ىلع رج باب نم ع هتيب لخدم لجر ىف ليقو

 كل لمجأ : هيلع رورمملا لاقف هرحا عرذأ عبرأ هل جرخم نأ : هيلع رورملا نم

 هل حد ادإف ٠ عرذأ تالث هضرع بابلاو امهبتيبل هغم نالخدي ىذلا بابلا لثم

 ثكالذ نود بابلا ناك نإ و .ب عرذأ مب عبرأ هل جرخ أ ك هلزنم ىلإ قيرطلا توبذب ة

 عسوأ ناكامبرو ، قيرطلا نم قيضأ نوكيدق بابلا نأل ؛ رلك أ

 ةدي

 &۔

 أ وأ

  هلزنم وأ ع هلام ىلإ لح ر ضرأ 7 كلس ناك الحر نأ حص اذإ : لوقو

 نأ هتثرو بلطن ،تا. نأ ىلإ دصاقملا نم كلذ ريغ وأ «قوسلا وأ دجسملا ىلإ وأ

 اد رط مهل نأ . ةنيإإ حص نإف . كلذ مهاف ‘ مهدلا و كلسب ناك ثيح ‘ اوكلس

 . هناكم ىف وهف « افورعم

 جرح نأ لاملا وأ ضرألا برلن ء قيرطلا اودج لو { كالملاب اودهش نإ و

 .كلسملا لهأ ىلع الو { هيلع ةرصم الب هلام وأ هضرأ نم 0 ءاش ثح « (اكلسم مهلت

) ٦ _ نيبااطاا جهنم / ١٣ (



 تابن ىلإ جاتحت ةلخنلاو . لجر لزنم ىف ةرجش وأ ث ةلخن هل ؛لجر ىف ليقو

 تيبلا بحاصو . هتلخ ىلإ اقيرط بلطب ةلخنلا بحاصو داصحو حالصو « اهترمن

 «اهيلع ترج دق ، ةفورمءم ةنم ةلخنلا هذهف ناك نإ : ليقف . قبرطلا ركشي

 . اهرمأ نم ةداعلا هيلع ىرج تن اك اي ىلع اهكغ ء ىضم ف

 :حصنم نإف .هقيرط ىلع ةنيبلاب ئَءدي قيرطلل ىعدلاف ليجس اهف فرعت مل نإو

 :هيلع مكح م ام © هتلخ ةرمثب مايتلل لوصولا نم ةلخنلا بحاص عنمي الن ه ةنيب هل

 ۔ كلذب هل ميلف ءاش نإ و .تالذ ىلإ هلص ويلف ءاش نإف .هوجولا نم هجوب اهجارخإب

 ث ةلح طسو ىف وأ ، لجر ناتسب ىف تناك اذإ ث ةلخلا نأ دجويو

 . ىةسم الو قيرط هيلع سيل نأ ركنأف

 رخ آللف ، لبق نم عضوملا اذه نم برشت اهنأ ةفورعم ةلخنلا هذه تناكنإف

 . لبق نم ناك ثيح اهلإ لصيو « اهبتسي لوأالل ام

 ك ةنيبلا هيلعف رةسملا اهبحاص ىعداو ث ةلخنلل افورعم سيل كلذ ناك نإو

 . هيلع !ىدملا ىلع نيملاؤ

 طسو ىق ع لاملا بحاص دنع نم اذه ىلإ تلاز ةلخنلا هغه تناك نإ و

 طرش هن أ ىعدي نأ الإ ، زوجي وه ناك ثيح « اهيلإ زوجو ي اهيقسي اذهف . هنام

 ( . امهنيب ناميألاو ى ىسم هيلع اهل سيل نأ : هيلع
 ءاكرشلا هركنأ مث ع ےسق لبق نم اهبحاص ىلإ تلاز ةلخيلا هذه تناكنإو

 هناك ثيح نم « اهيقسي نأ هل اومبأ او:اش نإ و . مسقلا اوضقن اوءاش نإف . ىقللا

. لبف نم برشلو ‘ اهةس



 : لالا بحاص رقأ اذإ قيرطلا نأ الإ ءىَتسملا مكحلا اذه ىف قيرطلا مكحو

 قبرط نم « هتلخت ىلإ ةلخنلا بحاص لصي سيلو قيرط الو « نقسم امه ةلخنلا نأ

 ىف رم ةليحب عضاوملا نم عضوم نم الو ‘ بارخ وأ هجرش وأ داو وأ « زاج

 ١ . هللا هحر ۔,ىلع ىبأ نع دجوي اذك . هتلخسن ىلإ تيفاس

 نيضرأ نيب ضرأ هل تناك نم نأ : ءامنلا ىأر نم هاذيأرو ،اندغع ىذلاو

 ضرألا نم هنمثب هذخأي قبرطب امه مكح ثالذ حص اذإف . اهتيرط لذو ، ةرومعم

 ىعدي ناك نإف . قيرطلا نم هضرأ ىلإ جرخ نأ ىلإ هيلاوت ىتلا مث . هيلاوت قلا

 ىلع هقيرطب هل مكحم الف ك لصألا نم قيرط هل نكت مل وأ ةفورعم ضرأ ىف اتيرط
 .اهنيبو ةندب لاح نم ىلإ هقيرط بلطيو . سانلا

 لمحو « هدامنل اقيرط هيلإ بلطف ، لجر ضرأ ىف ىقسم هل ء لجر ف ليقو

 هل نأ حصي نأ الإ | ،عباتلا قيرط نيعارذ نم رثكأل 7 مكح الف ڵ ريجلا ىلع هترمث

 { لاملا وأ ك ءارجألا سوءر ىلع هترم و هدامس لمحيل و عبات قيرط نرم رثكأ

 . ديبملا وأ

 هركن أوءهلام ىف لجرلا ةيقاسب رقأ لجر ىف ۔ هللا همحر _ ىلع ىف أ . نعدجريو

 لوصولا لإ هلح هل .. ن : اذإ { ء هل مكح هز أ 4 دجويف 3 ة۔ امس ١ا ىلع قيرطلا

 . ةيقاساا ىف رمع نأ هلام لإ

 نلاب كللذ هل نوكي هنإ : ليقو

. ىتسم الو 3 اةي رط \, ( ط رتشل ملو ، مل و[( م نيد هلام ٠. نه ةعطق عاب نهيف ليقو



 لوألا ناكنإف .لوألا عم برشت تناك ثيح نم برشتو « مات ميبلا نإ : ليقف

 . تناك اك ىقست نأ اهل نإف فورعم عضوم ريغ نم هضرأ نم اهل رجفي

 اهلاحب ىرتشمال ىهن ث ةعبرأ وأ عضاوم ةثالث نم لبق نم ء اهبقسي ناكنإف

 . ىقاوبلا هنع عطقت الو عضاوملا كلت نم بحأ ثيح نم اهبتسيو

 تناك نإو . اهلاحب ىهن ءالخ ايف قيرط ضرألل ناكنإف قيرطلا امأ .

 . اثيث اهي» لقن : ؤ اهل قيرط ال

 . اهلاح ىلع ةيبا قيرطلا امإ :ليقو

 كات ىف رمي نأ هل سيلم ى عبات قيرط هريغ لام ىف قبرط لجرل ناك نإو

 ءاملا تفو ريغ ىف قيرطلا

 دحأ ىلعء.ايل كولسم فورعم قيرط ةيفاسلل ناكاذإ عباتلا قيرط ىق ليقو

 ص قيرطلا هيلع ىذلا نيجولا بحاصل ةجح الو . لوأالل عب ريخألاف . نينيجولا

 ةجحم هيلع حصي نأ الإ رخآلا نيجولا باحصأىلع قبرطالو كلذك كردأ اذإ

 . اتباث اةي رط مهيلع بجوت ء قح

 نينيجولا قيرط ةيقاسلا باحصأل ناك« ةفورعم قيرط ةيقاسال نكي ل نإو

 . صصالاب

 ىقلا ةلاجإلا نم دس اذإ ث ءاملا ناك وأ ى لياجأ اهيف ةيقاسلا تناك اذإ كلذو

 زئاجلا قيرط ىف رم اذإ ىرخألا ةلاجإلا ىلإ داسلا قبسي ث ةيفاسلا هذه ىف ىضمت

. حابم عص وم و ]



 ۔ ٨٥

 ه۔ام دس اذإ ءاملل بحاص ناكو ء لباجألا نم ةملسم ةيقاسلا تناكاذإ امأو

 هةبسل ال > زاح قرط وأ ك ةحابه ضرأ نم ك هيلإ ىدم و .{ ةيقاسلا هذ_ه نم

 . ۔ىشب نينيجولا باحصأ ىلع مكحم اذه ىف لذ الف . ىلفسلا ةلاجإلا ىلإ ءامل

 . ني:ارذ عباتلا قيرطل كرت ى ارادج هلام ىلع ىنبي نأ دارأ نمو

 لك ىلعف . هيقاسلا امهنيب نبذللا نيلاملادحأ ىف ملست ال قيرطلا تناك نإ و

 . طايتحالا ىلع { نيعارذ عباممال عدي نأ امهنم دحاو

 . ةيقاسلا نم دحاو نيج و ىف اهلك لياجألا تناك اذإ « قيرطلا ىف اوفلتخاو

 . لياجألا هين ىذلا نيجولا ىف نوكت قيرطلا نإ : لاق ضعبف

 . امهيأ ىف فرعي ل اذإ ث اميج نينيجولا ىف نوكت : لاق ضيبو

 جرخ نأ ،هبرق ىتلا ضرألا بحاص ىل.ف . قيرط هل نكي مل اذإ دجسملا امأو

 ، دجملا لام نم نوكب نعلاو قيرطلا نم هيلإ عضاوملا برقأ نم . نملاي اقيرط هل

 . لام هل ناكنإ

 . نيملسملا تيب لام نه ص لام هل نكي نإ و

 هل جرخأ ءاش ناف . ءا_اا عباقل قيرط هيف هيلعو « هلام ىلع ىنبي نأ دارأ نمو

 ضرعو . جورخال ابابو ء لوخدلل اباب هل ل.ج ءاش نإ و ، رادجلا فلخ نيعارذ

 الو . عنرلا ىف ىنعأ ليوطلا ماتلا عدسي ال ام رادقم : هلرطو . ناعارذ : بابلا

. باوبألا قالغإ زوحي



_ ٨٦ 

 الإ هل سيلف ڵ الزنم هلام ىف ىنبف ، هلام عبات ، قيرط هريغ لام ىف هل ناك نمو

 . عبات قبرط

 لخاد ىف سيل ناك نإف . ءانبلا هيلعو « هلام وأ لجر لزنم ىف رهن ناكنأو

 . قيرطب هل مكحم الف ،لياجألا نم ءىش »انبلا

 بحاشلا لصوب نأ ءلزنملا وأ كلاملا بر ىلعف «بخشلا لإ رهنلا جاتحا اذإ و
 . قيفوتلا 4٨ و ٠ عأ لباو . ه.خش لإ رهملا باحص ١ نم

« ء ٭



 رشع س اتل ١ ل وقل

 اهنع راضملا فرصو قرطلا ف ثادحإلا ق

 :مالسلا هيلع لاقو . مهقرط ىف نيداسملا ىتآ نم )نوعلم : ةملظ ىتلا لاق

 . هل داهج الف نيدلا ق قيرط ",قيض نم

 ىذ ؤي هن أ تانفح :_لرا همحر_ مألا هلا دبع نب نامثع : هيقفلا خيشلا لاقو

 . نيعلا ىف ىذؤي ام ، دجسملاو قيرطلا

 لكلل نأل ؛ اهئاوه ىف الو ، نيداسلا قرط ىف ثادحإلا زوج الو : لاقو

 ضرألا نم قرالا وأ دحاسملا وأ مدآ وةب اهكلمي قلا عاقبلا دودح نم دحاو

 ٠ ايندلا ءام ىلإ ك ةراسلا

 رضي الام زئاج قيرط ىلع فقس نم : ءاهقفلا ضعب نع ىلع وبأ لاقو
 هيملع سأب ال هنإ : اهبلع لجلا قوف امماق تاب وكرملا باودلا عفرأ ىع { نابكرلا

 نيهاسملا قيرط نع ع راضلا فرعب رمأي نأ مكاحلل . لوقلا ضعب ىف . كلذ ىف

 نأ سانلا رجحم و « هب موقي نم تالذل م"وةيو . بايغألاو ماتيألا لامو دجاسماو.

 ٠ اضع٫ محكعب رصي

 ملسملا هاخأ راض نم نوعلم : هنع هتنا ىغر ث قيدصاا نع ربلا دبع نبا جرخأ )١)

 . ملسو هياع هلا ىلص ى ذلا ىلإ هعفر . هعدخ ىأ . .ه رك ام وآ

 ىذآ وأ اقيرط عطق وأ الزنم قيض نم : سنأ ن ذاعم نع دواد و ؛١و دحأ جرخأ )٢)

 . هل داهج الف . انمؤم



 .قيرط نع ىديألا فرص نم عنتما نم سبحب نأ « ك الا هميتي ىذللو

 « مكاحلا دفع الوبقم هلوق نوكبو ، مكاحلا ملع رنب هثدحأ نم ناك اذإ ، نيملسملا

 كالذ ىفمك احلا جاتحم الو «هلزب ف هبحاص ىلع جتحا هنأو ، كلذ نم هيلإ هعفر ىف

 اذإ ى ماكحألا ىاعم نم كلذ لثمل هلمج اذإ ، ىرخأ ةرم ثدحلا ىلع جتحم نأ

 مك احلا لعجي الو .هل هلاج ىذلا ءىشلا كلذ لدع رصبي ، ةقث كلذ هل لوجلا ناك

 . كلذ ىلع انومأم ةقث الإ ء كلذل

 :تإف ع موق ضرأ ىلع اهضمب وأ اهملك تلام ، ةرجش وأ ةلخن وأ رادج لكو

 . فرمهي كلذ

 احانج عرشأ وأ هرادج ىف ماك ن يدسملا قرط ءاوه ىف ثدحأنم كلذكو

 < لدع ىدهاشب ىنأي ىتح « هفرصب ذخؤب كلذ لكف ث قيرطلا ىلع ؛امغ وأ

 . كلذ نمه هقحتسي ناك ام ىنتقا دق هنإ و 2 ةتباث ةجح هيف هل قبس دق كاذ نأ

 هنأ :لدع ادهاش دهشي ىتح فرصي الن ء تام دق كلذل ثدحلا ناك نإ و

 . قح ريغب ناك نإ ‘ همد ونه ىلع هرزوو «( هلاح ىلع وما الإ و ‘ لطاب كلذ

 .نيماسأل قيرط ىف ثدح نأ زوجال هنأ :نيملسملا ءاهقف ضعب نع افظةح دقو

 < تقولا كلذ ىف راننلا ىف نكي مل ولو لام ىلإ لام نم ،اهتح قفن الو « ةيقاس

 . ديلا تابثإ فوخ نكل و .قيرطلا ىلع ةرضم دلوت

 .نيمسالا ىزآ نم نودعلم : : ىنلا نع صوصنملا رمخلا ف ه اج دقو

. رئابكلا نم وم - نل هللا لوسر هيلع نمل امو . مهقرط ق



_ ٨٩ 

 تامو 0 اهريغ وأ قرطلا ىف ثدحم ام لثم ىف ع ثادحألا نم قبس ام لكو

 هفرص نع ماكحلا رك أ فقوت دةن كاهثدحم .

 اهضرأ ىق 2 اثدح زاوجلا قرطلا نم ءىش ىف ثدحم نأ « دحأل زوجحم الو

 . اهامس الو

 . رانلا ررض هنم فاخب ، اروتت الو « افينك اهبنج ىلإ ثدحال كلذك و

 امو مهلع اثدحم ناكو هعفر اوبلط اذإ ء اضيأ سانلا نع عوفرم اذه لكف

 . ةرضاا نم هنم ثدح ام نع عفري هنإ 2 كلذ نم قبس

 .قيرط تناكنإو .هيلإ عفري مل ولو قيرطلا حالصب سانلا رمأي نأ 1 احللو

 .ىذاحام حالصإب لك ذخؤيف ، تاعارزو « ليخت نم ء سانلا لاومأ نيب-زئاج

 ول و ع قيرطلا فصن حالص بناج لك لهأ ىلعو . هيلاري اسم ءقيرطلا نم هلام

 .ىرقلا ريغ نمقيرط نوكت نأ الإ ،مهيلع مزال اهحالصف . ةعساو قيرطلا تناك
 . كلذ باوث هلف { اهحالصب ماق نف

 . لاملا تب ىف نيلسملا ىلع ىرقلا نيب ىتاا قيرطلا حالص : ليقو

 .لاومألا لهأ ىلع وه سيلو . دلبلا لهأ ىلع وهف ء لام تبب نكيم نإو
 . ةصاخ

 . دلبلا لهأ ىلع رطانقلا حالص كلذكو

 ,ىلعو . مهجالنأو دجاسمو رثاوجلا مهقرط حالص ىرقلا لهأ ىلع : ليقو

. مهدجسم ةرامع ةلحم لك لهأ



٩٠ 

 .هي رمعنلام امه نيمل اذإ اذه . ةبرتلا لهأ عيمج ىلعف « عماجلا دججسللا امأو

 جرخ قيرطلا نإن ء اهمطتيام زئاجلاقيرط ىف ثدحم اثدح ثدحأ نإ :ليقو

 . اهيلع ثادحإلاكق يرطلا عطق سيلو ، ثدحلا تام ولو تن كاك

 آدحأ رضيو ى قيرطلاب رضي الو ، قيرطلا ىلع اثدح ثدحم ثدحأ نإ و

 ثكالذ رضأ اذإ ، قيرطلا ريغ نعو قيرطلا نعثدلا ةلازإ ثدحلا ىلعف 2 اصاخ

 . سانلا نه دحأ وأ « قيرطلاب

 ، كلذ ريغ وأ ءىصح وأ ادامس وأ ابارت هل لمح « ًاريجأ رجأتسا نم : ليقو

 . قيرطلا نع هفرمعب 2 ريجألا ذخؤي هنإف 2 قيراتلا ىف ريجألا هحرطف

 ريجألا هب ذخ ود نأ زاغ 4 قيرطلا ىف هحرطب هرم أ رجأتسلل نأ حص نإو

 . رجأتسملا وأ

 ىهو وأ هلكو ىلع جح هنإ ك قرطلا ق معاي وأ بئانل رادج عقر نإو

 . ىهو ميال وأ ؛ ليكو ب هاذلل ناكنإ ‘ عقيلا

 ةيال الو ، ليكو بئانلل نكي مل نإو
 جت اليكو مك ال ايمل ماقأ ، :ىصو 1

 . رذع هل ناكنإ « هل

 نص جرخأو > ةطسو ةرجأب > هل وه نم لام نه جرخأ > رذع ش نكي نإه

 ءةميق هل الو ، لام هيدل نكي مل نإ و : هتميق نم جرخأ ةميق هل ناك نإ و . قيرطلا

 . مهقرط حالص نيملسملا ىلع

. هيف نامض الو . هيلإ عضاوملا برقأ ىف لمج « رك اح كحم جرخأ نإف



 دبع ثدحأ نإو.. هنمأم ىف هعض نأ هياع ناك 4 بستحم هيف بستحا نإ و

 ةجح هنع ليزت ةجح هل تن اك ن إذ . هديس ىلع جتحيف ء نيلسملا قيرط ىق اثدح

 . ثدحلا ليزي ىتح سبح الإو لعف نإف . قيرطلا نم هتلازإب ذخأ الإ و ڵ ثدحلا

 نم فيخو « !ابئاغ هديس ناك نإف . هتبقر ىف قلعتم دبعلا ثدحأ ام : ليقو

 جتحا هذيس رذح اذإف . هلهس رضحم نأ لإ ‘ سوبلاب هنم ق٣وتسا ‘ برهلا لبعلا

 . هتياذج ىف عابيف : هيف نذأ ءاش نإ و . ىنج امب هيدي نأ امإ . هيلع

 ك اليكو ثانالل مك احلا ماقأ ث ةجحلا هلانت ال ثيح ءابئاغ ديسلا ناك نإ و

 هتجح باغال ىنثتساو ، هيلع حص امب مكحلا ذقنأو 2 هتجح هل عمسيو ى همع عفديب

 . رضح اذإ

 نأ لبق وأ ع هكح ىف ثدحم وهأ مي ملف كقيرطلا ىف اثدح دجو اذإ مكاحلاو

 ق٫رطلا تناك اذإ 0 هرييغتب رمؤي قيرطلا ىف دج وي نيح ثدحلاف . اك اح نوكي

 . قحم ثدحأ هنأ حصي ىتح ، كالمألا اهيلع ىرج ال

 هثدح حصو « مك احلا ىلإ عفر مث ،نيهلملا قيرط ىف اثدح دحأ ثدحأ اذإ و

 دق وأ ڵ ثدحأ ام اهب تبثي « ةجحب هيلع جتحم نأ لبق نم تام مث س مك الا عم

 ىلإ بلطو . ثله مت . ةنيبلاف لجألا بلطو « ةنيب تأي ملو ، هل كلذ نأب جتحا
 . هتجح تتامو « كله دق ثدحملا نإ : اولاقف . ثدحلا اوجرخ نأ هتثرو

 ثرحلا جرخأ الإ و ةخ او اج نإف . مهيلع جتح و (- هماتم ةثرولا موقي : لاق

. نياسملا قيرط ىف هنأ حص اذإ ء اضيأ ثدحلا جرخأ ث كلذ ىف اوجتحم مل نإ



 <مهابآىلع كاذف جح ( اثدح قيرطلاف نايبصلاثدحأ اذإ :ديعسوب أ لافو

 .مهيلع كلذ تبث اذإ ، مهلاومأ نم كلذ جرخيو ء مهئايصوأ وأ

 . مهلقاوع ىلع كلذو . مهلاومأ ىف مهيلع كلذ سيل : ليقو

 تناك نإف . امكاح نوكي نأ لمق 3 مك احلا اهملع اذإ ق رطلا ىف ثادحألاو

 « هدلمر هيف كحيف « هيلإ عفري نأ ريغ نم كلذل ضرعتي الف . هلابو هقح نكمي امم

 . ةنيبلاب وأ

 «هلمب هكح هيف ذفني هنإف ، هيف بيرال لطاب وهو ، هقح نكممال ام ناكنإ و

 ۔ اوكرت اوءاش نإو . اوبلط اهلهأ ءاش نإ « كال.ألا ليبس اهليبس قيرطلا سياو

 . هكحلاح ىف « اهنم ثدحأ ام ثادحألا نم ليزي نأ كاجلا ىلع نإ :ليقو

 هنإف ڵ وه نل الو ، هحرط نم ىردي ال « قيرط ىف بارت ناك اذإ : ليقو

 . اهب رضي مل اذإ ، اهنم عضوم ىف وأ ' قرطلا حلاصم ىف قرغي

 7 هك هجارخإ هياعف ث انل دامسلا اذه : لجر لاق . قيرط ىف دامس ناكاذإو

 ٠ هريغل هنم اثىش نأ حصي ىتح

 .ق عم 2 ثدحلاب رقم هنأل ؛ وه هب ذخؤي هنإ ، نالفلو ىل اذه : لاق نإ و

 . هاوعد حصت نأ الإ { ةكرشلا

 ةرجألا نم هكيرش ىلع هلف « هجارخإ دعبو « هاوعد دعب ةكرشلا تحص نإو
. هلام ردقب



 ركنيأ ى دامسلا اهيف سانلا حرطي قيرطلا ىق ۔نسءا نب دمحم باوج نمو

 . نيلما قرط نع ىذألا ف رصيو . هيف ددشيو مهلع ركفي معنف ؟ مهيلع

 هل ةجح الف س دامسلل حرطم قيرطلا ىف نأ عضو نمم ، جتحم جتحا رإو

 اذهنأ ةلداعلا ةنيبلاب حصت نأ الإ ،دامسال حراطم ںيملسملا قرط ق سيل و . ثلذب.

 قيرطلا نم وه سيلو . ءالزف حرطم عضوملا

 مهدي نأ اوماخ ، دلب لهأ نع عرشلا ںايب فلؤم جهاربإ نب دمحم لثسو

 . صوصنلا نع انيصح ث ةبرقلا طاسوأ ىف قرطلا اوتيضي نأ مه له ٠صردللا

 كلذب نكي مل اذإ ، ثلذب سأب اله . اهي» ة۔املاب رضي ال ام ردقب اهوةيض ادإ : لات

 اذهنم جرح الف قبص دق ثدح اذه :لوةيو مهدعب نم ىتأو نل ةجح بسلاا

 . قيرطلا

 اهوةيض اذإف . انغصوام ىلع « اهقييصتب سأب الف ، كلذ نرفاخمال اوناكاذإف

 ؛ قرطلا نم ثدحلا كلذ اوجرخيلف ، مهنع ودلا فشكناو 4 مهتيراحم لاح ىف

 . نيلسملا قرط ف \اةراث ادب أ نوكيو { ةحح نوكت الئل

 اوثدحم نأ ث كلذ مه زوجي الن ، ادب أ اهوةيضي نأ نوديري امإ اوناك نإ و

 . اهب» نكست \ثاد> 1 قيرطلا ق:

 تعقو ولو « ةراجحلاب مهومري نأ زاغ « مهدلب ىف ودعلا مهمد اذإ كلذكو

 مهنكمأام فيك مهودع اولناقيو لزانلا ىف وأءردجلا ىف وأ « قيرطلا ىف ةراجحلا

؛مهيهر نم ثدح اذإ نأ الإ « ةوق نو متعطمتساام مهل او٥لعأو» : ىلاعت هللا لاخ ٠ . ۔ ه ء ٨ ٤



 .حصو . سانلا ىف ةحارج وأ لزانلا ىف عاتملا نم ٠ىش وأ غ رادج ىف ركنم

 1ذإ : لوقنو . أطخ كلذو . سفنألا ةيدو « ةحارجلا شرأو « همرغ مهيلعف . كلذ

 .ناك نم : مهل اول وةبو ، ىرلا نعاوحنتب نأ : سانلا ىن اودانيلف « كلذاودارأ

 هثرأف ك نيبراحملا نم اذه ملوءب ءىش هباصأ ن . هسفنب جنيلف ٤ اريسأ وأ 6 روبجم

 ٠ كالذل مهعب اق مامإ ناكنإ ‘ نيلسملا لام ته ىم هتيدو

 ةلزنمب ثادحألا كلت تناك٤مدلب نود اوبراحو ) اق مامإ مل نكي نإو

 . مهلقاوع ىلع اطلا

 -؛هلعفنم اثيش فرع نم تالذن٬قرطلا ىلع ثدحلاو « ردجلا ىف رسكلا امأو

 .بلطي نأ الإ ‘ ءىش 4ذم ادح أ مزلي الف 2 هثدح أ نم فرعي امو صاللا هلهن

 . ملعأ هلراو . برحلا رضح نم عي ىلع كلذ نوكيف ي هيلع ثدحلا

 ك رخآلا بناجلا نم وه داز وأ ‘ اريد اثيش قيرطلا نه ذخأ نهيف فليخاو

 . هنم رمك أ وأ ، ثالذ لثم

 . كلد هل ز وحم : ل 7

 .زوجي ال : ليقو

 ةيدوألا ىف ليطتست ىهو ىرتلا ىف تلا ، ةيدوألا ىف نوكت ىتلا قيرطلا امأو

 . فور دحاو ناكم ةتباث ريغ اهنأ الإ 6 اضرعو ال رط

.نيبةمسل مد اوملا صعب ف اجرو 43 ىشمو ؛ىداولا ضرتعا قرلعتلا دار ١ نمو



 س ٩٥.

 عض وم ىف باهذلاو ، ىجا رقتسي الو ،رقتست ال عضاوملا ضعب ىفو رومأم قيرط
 .فورعم

 هيف ثدحم نأ دحأل زوج الو ء اتيرط نوكم هلك اذه لثم نإ :لوةن ىذلاف

 زوح ال ، قرطلا ىف ثدحلا نم زوجحم ال امو . ةيدوألا هذه ىف ىشاللاب رضي « اثدح

 اذه ل:م ىف ثدحلا

 « ىوزنب هويلك ىداو نإ :لاق هنأ _ هللا هحر _ ىراوحلا فأ نع دجويو

 . قيرط هلك

 .قبرط اهبف نوكي الو ، ةيرقلا لوسح نوكت ىتلا نارهنلا كح كلذكو
 امبرو اهبف كلسو ع ةيحان ضرتعا =يهذي وأ ءىحم نأ دارأ نم لكالإ ، فورعم

 ضعب ىف ىفخ و 4 عضاوملا ضعب ىف نيبت ك ةريبك قرط تناك

 . هريغ الو رةه هب منينيل ، قيرطلا ىف بارتلا حرطي نأ دحأل زوجي الو

 بارت هخم قاع نإ و.هقوف رورملاب سأب الف٬قبرالا ىف رادج دحأل عقو نإو

 . ةحابإلا ىف قيرطلا ةلزنمب وهو . هيف نامض الف

 « ةبوتلا هيلعف ، قي رطلا نع هفرص مزاي ء اثيش لمعي نأ دحأ ىلع راشأ نإو
 . كلذب هيلع راشأ نم مالعإ و

 < كلذ فرص ل زوجحم الف ء ريشملا اذح هيلع راثأ امب لما.لا تام نإ و

 هنأل ، لطاب هنأ حصي .ةح ء هتجح تتامو « تام دق اذه نأل ، ةثرولا ىأرب الإ

 ٠ قوفوتلا 4 و ملعأ هللا و . هلطاب و 42>ح لمتح

» + ٭%



 نورشع لوقلا

 اهيف نامضلا نم صلختلاو قرطلا نم عافتنالا ىف

 هب رةعي 2 ابارت قيرطلا نم لمح نمف ۔ هللا هحر _ ىراوحلا ىلا نعو

 ( قيرطلاب رمي مل اذإ { هب سأب الف 6 التب وأ . اعرزن

 عم. هر ر ؛ هرثكو هليلق ٠ ررجحم هلك قيرطلا نم بارتلا نإ : هرعغ 7

 ك هريغ وأ بارتلا نم ، ةميف هل ناكام دفنيو قيرطلا حالص مهيلعو ، سانلا

 قي رطلا حالص ىف قيراتلا هتبسك امح

 . هد ةعبت الو 6 امل احالص اهنم هذخأ ناكام قيرطلا رم ذخؤي : صعب لاقو

 صاختيالو.طئ؛ةلاو لوبلا نم هب ُىربتسيام قيرطلا بارت نم ذخؤي : ليقو

 ةرضم هيف سيل امسافلا ضرأ نم س ةمزل ىذلا نامضلا نم ث بارتلا نم مدعملا هب

 . قيراتلا ىلع

 ل:م قيرطلا ىف عضي نأ هصالغن نابضلا هيف مزلي امم قيرطلا ,نم ذخأ نمو
 . تناك اك اهحلصيو ‘ اهنم ذخأ ام

 زوح الو . ه وب رملا كالمالا مك اك « رب اج ريع ش قلا ىل رطل 7 7 ء > - اح ٨ , و : ه. 2 زئاج ريغ ىه قلا قبرطلا امأ

 .اهكالم نذإب الإ ى اهنم ءىش لواف

 حالص 7 هلح 77 امو . هرانعو هرذب هل ( باس قيرط ق عرر نمو

. قيرطلا



_ ٩٧ 

 لكف ، كلذ ىلع دمتعاو « قيرط اهنأب هنم ملع ىلع ، قيرطلا ىف عرز نإو

 . زئاوجلا قرطلا نم تناكاأذإ 2 قيرطلا حلاصم ىف هلعج « اهنم باصأ ءىش

 لإ قيرطلا ةحاح مدع و ك هنم مدمل قيرطلا حالص ىق هذافن إ هنكم نإو

 لديام ثيح ك قيرطل 2 ىموأ تابسألا نم بيس وأ ك فوخ عغم وأ ،حالصلا

 . قيرطلا نم غلب ام ىلإ « نامضلا اهنم همزل ىتلا عضاوملا نح

 اهحلاصم ىف الإ لعج مل « سال لاومأ اهفنتكت قيرطلا هذه تناك نإ و

 . امحلاصمب مايقلا مهمزلي مهنأل ؛ اهسفن

 ةجحلا ىف ةعارز نمءعفتنم ةب عفتنا امف . رهاوظلا ىف ىتلا قرطلا نم ناك امو

 . ءارغلا ىلإ هنتم صلختياف ) حالص ىلإ جعةحم و اهمسقن

 رهاوظ شو . قرطلا رح ق وه اممإ و . امسقن ةححلا ف نكي ام امأو

 ىف هيلع اين ، عرازال ةجح اهبف تبثت لو ، ررض ةعارزلا ىف نكي ملو . ةحابم تاوم

 . هللا ءاش نإ _ هب عفتنيو ث نامض كلذ

 ك اهسفن ةجحلا ىف ناك امو . حابم و۔مف ، قيرطلا ميرح ىف تبن ام كلذكو

 . ءارةغلل وهف لضف امو ۔ قيرطلا حلاصم ىف لعج

 ىلع ىواسقيل ، مطاق همطقف؛ اعفترم عضومو اتفاخ عضوم ىف قيرطلا ناك نإو
 . کالذ 7 نسحم وهو . 4۔اع سأب ال . . رطلل حالصلا ةخ

) ٧١! _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (



٩٨ 

 « هب هرهأن الف ك هل تضرع ةجاحل ،.بارتلاب عنتني نأ دارأ امنإ ناكنإ و

 هيارت: دري وأ قيرطلا ىوتستل ءقناخلا ناكسا ىف مفترملا بارت ىمري تأ الإ

 ك قفالا عضوملا ىف و ا ‘ ,2 هناكم هعضي و ' قرطلا نم همطق ىذلا ‘ بارتلا ناكم

 .عا هللاو . . قيرطلل حلصأ رظنلا ىف ; ناكاذإ

 : ......: . لصف

 4.9 عضو و أ 2 ءانب هيف ىنب وأ . نيملسا ى قير ط 7 رجح حراط حرط اذا و

 . باصأ ا_{[ نماض وه ٠3 كلمب ال ايف ثكالذ لكن. احانج عرشأ و أ ) ًاعذج

 . ناسنإ هب بطع نإ ث هيلع ةرافك الو . هتاقاع ىلع كلذو

 « هنم زمألاب امأف . ديل اب اطلا لتق ةلئاملا ىلع مزل امنإ : هللا دبع وبأ لاقو

 4 هيلع ة ةيدلا نوكش امإف . قيرطلا ىلع اهعرشأ أ وأ ك اهحرط ةبسح وأ « ةبادب وأ

 ٠ كالذ نم ىش ةلقاعلا م ري الو . هلام ف ةصاخ

 دحأ هيف بطعف ى ىتبرطلا نم عضوم ىلإ هعضوم نم ، لجر كلذ ىت نإو

 . ليق امف رخآلا ىلع نايضلاق

 . كوشلا ىف لوقلا كلذكو

 رثغنمل نمضي هنإف ى ناسنإ هب رثىف ء نيالسملا قيرط ىف لجر دعق نإ : ليقو
 . همزلي الف . ءايغإ نم دعق نوكي تأ الإ « ريثك وأ ليلق نم هباصأ ايف « :هب

ذئإف ء سفن وأ لام هب فلت وأ ء ناسنإ هب رثيقء قيرط ىف هعاتم عضو نمو



 ىتح ىرتشملا اهجرخي لف ، اهعاب م 2 قيرط ىف آرجح وأ ةبشخ حرط نهو

 . هلام ىف كلذل نماض مثابلا نإ ، اثدح تثدحأ
. \ 

 قيرطلانم رخا آ عدوم ىلإ ون اهجرخ اف «هريغوأ ىرتشملا اهنمض ناف

 امغلا نم لوألا "ىرب دقو ۔ تثدحأ ام نامض هيلع ناك

 حانجلا باصأ ا م رادلا عاب ش . مظعألا قيرطلا ىلع ًاحافج عرش أ نإ و

 . فوخلا لئاملا فالخ لوألا ىلع نامضلا نإ ‘ ادحأ

 . مهيلع كلذ نم باصأام ناضف ك ءاتلا للع ةلمهلا لع نم طةم امو

 نم اهبف عقو ام نض “ نيملسملا قيرط وأ مظعألا قيرطلا ىف رئب رفح نهو

 ( سقن وأ لام

 الف ، دحأ اهيف فلتف ء نيملسملا قيرط ىف تناكأاك ث ةميدق ةرطنق ددج نمو

 تناكا اهددج اذإ ص هيلع نامض

 . هن ايض هيلعف 2 اهب فلت امن ، صتن وأ اهيف داز نإ و

 . ةرخؤمب وأ مدقم تباصأ ال نماض وهف ء قيرطلا ىف ةميهب فقوأ نمو. -

 . ناملا ةيلعف ، اناسنإ باصأف ، ىنع. ريغل وه فقو نإ كلذكو

 وهو ، نكمتملا دوعق دعقي ملو 2 ءايعإ نم وأ 2 اهيضقي ةجاح ىف دعق نإ امأو

 نم قرفو ، عودسملا وأ عدابنلا وه ناك هيلع نامض الف ء دعقي الو رمي نأ ىوني
 . امهنيب قرف

. هبحاص امهنم دحاو .لك باصأ ا نانماض امهة ء نايشاملا عداست اذإ امأو



 ۔ إ٠.٠.

 هانب هنأ لبق نه نمذيإم ) دحأ لع عرمصف ؛ ق٬رطلا ىلع رادج هل لام نمو

 . هكلم ىف

 ك لح أ ىلع عقوو ك اهو ناكو » هفرهي ة ك هفرص ف ةياع مدذتو ىمهو نإ و

 . باصأ ام ةمدقتلا لعل نمص

 . قيرطلا ىلع ةرجش وأ ث ةلخم هل تلام نإ كلذكو

 . هيلع مدقتي وأ ى كلاملا ىلع مدقت ى نامضلا كلذف نإ : ان وفلاحم لاقو

 . هتلازإ ىف هبر ىلع مدقت ولو ى هيف :ىشال : مهضعب لاقو

 . صاصق الو كلذ ىف دوق ال نأ ارهجأو

 نم جرخ دقف ي هع اب ىتح هضقني ذ ا هريغ وأ لثام طئاح ىف هيلع مدقت نمو

 . ءارشلا دعب هيلع مدقتي ىتح ، ىرتشملا ىلع نامض الو . نامضلا

 . هيلع جتحا دق هنأل ؟ مئابلا ىلع نامضلا : ليقو

 عقوف ث هضعب رب ملو ء هضعب ىهوو ، اليوط ناكاذإ ، طئاحلا ىف اوةلتخاو

 . هنم ىهولا باصأ ايف نامضلا هيلع : ليتف . ىهو امف « هيلع مدقت ام دمب هلك

 . د>او طئاح هنأل ! هعيمج باصأ ام نامض هيلع : ليقو

 امل نهترملا ىلع مدقتف ء ءىش اهنم ىهوف ء لجر دي ىف اتهر رادلا تناك اذإ و

 نامض الو . كلذ ضتن كلمي ال هنأل ؟اهنم باصأ امن هيلع نايضالن ، كلذ ىف

. نماض وهف 2 هيلع مدقت نإو لذ ىف هيملع مدةيي مل هنأل ؛ نهارلا ىلع
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 الن ، فن وأ الام باصأن عقوف « اثيش هكمل. ىف وأ ، هطاح ىلع عضو نمو

 . هيف نامض

 نامضال ي ريمتسملاو رجألاب نك اسلاو . ءاوس اذه ىف نامضلا ىف ىعزناو ملسملاو

 ٠ املع مدقت ول و 6 املع

 مله باصأ ام : ليقف 4 طقنب ف ك هطثاح ضنتن ف متيلا ىصو ىلع مدقت اذإ و

 . ےتملا لام نم وهف ، كلد
 ح

 ىملا دلاوو . ةلأسملا هذه نع فقو هنأ : هنع دجويف ‘ بوبحم نإ دمحم امأو

 . اذه ف نيلا ىهو ةلزغع

 : ليقف . هيف مهضعب ىلع مدقتف 2 ءاكرش نيب ناك اذإ ، طئالا ىف فلتخاو

 . مهتصح ردقب ك مهيلع مدقت نيذلا مزلي هنإ

 ملعأ هللاو . هضقن ىلع ردغي ال هن ل ممه هيف هيلع مدقت نم مزلي ال هنا :ليقو

 . قيفوتلا ذ٫ و

«» «» ٭
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 نورشعلاو ىداملا لوقلا

 اهريغو قرطلا ىلع اهريغو فنكلاو م )بي زايملاو باوبألا ف

 ى زياج ىقبرط ىلع « لزنم هل لجر نع لثس هللا همحر _ ديعس ىبأ نعو

 . هبر ىأر الب كهربخل باب ةلابق « آب اهبف حتفي نأ دارأف

 . هنذإ و هيأرب الإ زوجمال : لاق

 ' ررض هيلع نيبت اذإ ث ةمجرلا هلف ،عجري نأ دارأ مث هنذإب اباب حتف نإو
 . هحتف ىف

 زئاج ث قيرط مهنيب تناكو ، هحتف ىف هيلع ررض ال هنأ : لودعلا ىأر نإو

 . نذأ نل ةعجر الو .بابلا اذه تبثي نأ

 . نذإلا ف لوقلاك ةلالدلا ىف لوقا ء امهنيب ةلالدب هثدحأ نإو

 { اك اباب هيلع بكرف « رخآ باب ةلابق « باب هيفو الزنم رتشم ىرتشا نإو

 ىذلا بابال ةمقنلا نم هبيكرتف « لبق نم احوتفم بابلا ثب" اذإ كلذ هلف « هكردأ

 . هتلابق

 هبايث سيلف . رع قيرط ىلع ء بازيم سابعلل ناك : لاق سابع نبا نع دجأ جرخأ )١()

 رمأف ، نيخرفلا مدب ٥ام بص ع بازيملا ىاو اهاف . ناخرف سابعلل عذ ناك دقو . ةعملا موي

 سابعلا هاتأف ڵ سانلاب ىلصف ءاج مث . هبايت ريغ ابايث سبلو ث هبايث حرطف عجر مث . هعلقب رمع
 مزعأ : سا.عال رمع لاقن ملسو هيلع ةنا ىلص _ يبلا هعضو ىذلا عضولل هنإ تناو : لاقف

 هيلع هلا ىلص _ هتنا لوسر همضو ىذلا عضولا ىف هعضت قح ڵ ىرهظ ىلع تدعص امل ص كيلع

 . سابعا! كلذ لعفف _ ملسو
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 ،هفرص ىف ةجحلا ىئرم رخآلا بابلا بحاصاف ء لبق نم اتباث نكي مل نإو .

 ٠ قلا هبجوي ام:ىلح

 اثودح ثدحم هنأ حصي ىتح 4 هتلازإ بج ‘ احوتفم بابلا اذه كردأ نإ و

 ناك اذإ . لبق نم هيلع ناك اع ڵ بابلا اذه عيسوت زوجي الو . هتلازإ مزلت

 ك اليلق هعيسوت ناك هري_غ باب هلابقتسال بابلا اذه حتف زوج ال راظنلا ب

 . اريثك وأ

 رظني ء ثدحملا بابلا ىلع محاقلا ماق اذإ ، باوبألا ثادحإ ىف ةرضملا دحو

 اهلثم ىف سافلا ىلع كحت ىتلا ةرتسلا نود ام هتلابق هباب ىذلا تيبلا ءاوه ىلإ

 ةرضم ال ناك نإ و . نيسا نم لودعلا رظن ىلإ كلذو ٠ فورصم ناك ةانابملاب.

 بابلا حتف دع ررضلا ربتعي و . كلذب سأب الف نيلسملا نم لودعلا ران ىف ‘ هملع

 اثيش ملمن الو . هدسو هحتف مهل حابم ميدقلا بابلا لهأ نأل ؛ هدس دنعال مدقتملا

 رظن رابتعاب الإ ، ضعب ىلع اهضعب باوبألا حتف ىف ، دعبلاو برقلا ىف افورعم

 لام وأ «ناةسب باب حتفب سأب الو . هياع ثدحلا ىلع ررضلا توبث ىف ، لودلا

 . ةنوكسما لزانملا كح هك ، نكس اذإف . نكسي نأ الإ ل :ني

 قرطلا ىلع ء نوضاملا ثدحأ ام فرد نع ماكحلا نم ريثك فقوت دقو

 ىلع هنم فرشي الو ، هريغ ضرأ ىف اباب ثدحي نأ دحأل سيلو . اهريغو

 . هتحت نم۔

حتفي نأ لزغملا برل زوجحم الف 2 موق لزنم بنجب ناتسب دحأل ناك نإو
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 نكي امم ناتسبلا ناك اذإ ، حرلا اهن.هيلع لخدتا ءمونلا كشاوأ نامسبلإ ةوك

 قالي 7 كللذ ق هلع سأي الف « هرادج ق حت؛و ‘ نوكسم ريش ناك اذإ امأو

 . كالذ نه ررذضلا

 نأ دارأ نل زوجيف زئاج قبرط ىف رثك أ وأ باوبأ ةعبرأ ناك اذإو

 الإ قيرطلاب ةعغشب هيف كردي الو . دحأ ىلع ررض ريغب ، هضرأ ىف اباب هيف حتفي

 . قاوسلا ىف لوقلا اذكو . ةرضم وأ عاشلااب

 لصف

 بازيملا ىف

 هيلت ثدحأو ‘ زئاح غ و ‘ زئاح قبرط ىلع الزنم ثدحأ لجر ق لفو

 « ةقفاخ لزنملا اذه ضرأ تناكو . هتلازإ هبااطو « بسةع هل بسقحاو 0 ابازيم

 ةلازإ هيلع : لاق . قيرطلا ىلإ رمبلا وأ ثينلا نم ءاملا ىرجم مجر ىتح اهبسك

 . ذلك اذه

 لو ء قد رطلا ىلإ ناكهبا زيمو ث اعدق اًيذبم ناك لزغملا اذه نأ ىعدا نإ و

 ةلازإ هياع ناك الإ و « كالذ نه هاعدا اع ةنابلا هيلع :لاق . هريغ دحأ كلذ فرعي

 . ثدحأ ام

 قوسي نأ هل زوج الن ،هتنرع.و بازيملا ديدحت نم ىعدا ام ىلءةنيب ماقأ نإو

 « هناكم ىف ثر امك« بازيملا اذه ددحي نأ هلو . رذلآ لزنم حطس ىرجم هيلإ

. هضرعو لوألا بازيملا لوطب « لوألا وكلا ىف
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 ۔ لوألا ناك ثيح اهبازيم لعج ث ةفرغ لزنملا اذه حطس ىلع اذه ىنب نإ و

 . قيرطلا ريغ ىلإ هفرص امإ و

 اهيفو . اهيف نورمي سانلاو « بارخ ضرأ بناج ىلإ لجرلا اذه ىنب نإو
 ىلزنملا اذه بناج ىلإ قيرطلا تجرخأو ، بارلا اذه رمع ث . تباث قيرط

 ى هضرأ نم ضرألا بجاص اهجرخأ ىتلا قيرطلا ىلع هبازيم اذه لعج ام .امب

 امإ و ،قيرادلا ىلع هثادحإ امإ : نيرمأ نم هل جرخ الو . ثدحلا اذه ةلازإ هيلعف

 . هريغ ضرأ ىلع

 . بارلا ىف تبثت بيزايملاو ىراجلا نإ : ليقو

 . هل نذأي نم وأ لزنلل بر ريغ ضرأ ىلإ زوجي الف ع باوبألا حتف امأو

 . بازيملاو كوشلاب ماكلا نيب ع نياملا نم قرذ نم قرفو

 حمصي ملو ء ماكهيلع كردأ ء قيرطلا ىلع رادج هل ناك نم نإ : اولاقف

 ٠ مكلا ديدجن هل زوجي الو .رادجلا ديدجت هل زئاج .رادجلا عقوو ي هثدح نالطب

 . هيف ةرضمال مامكلا نأل ، الوأ ناكام ىلع « هديدجت زئاج بازلا امأو

 . لزغملا ىلع ةرضملا تفيخ لدع اذإ بازيملا امأو

 هل سيلف ث ابازيم هلهجي نأ ةانقلا بحاص دارأف 2 ةانق ىف ءام ليس. ناك اذإ و

 . ليسملا مهيلع نيملا رادلا باحصأ ىأرب الإ كلذ

 نأ الإ كلذ هل سيلن © ةافق هلع نأ دارأف « بازيم هل ناك ول كلذكو

. هلع نأ هلف مهيلع كلذ ىق ةرضم نوكتال
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 ءىطأطي نأ دارأول كلذكو . صرع أ وأ ‘ لوطأ اي ازيم هلح ول كلذكو

 . هلبزي وأ هعفري وأ ڵبازيملا

 ٠ كالذ مه نكسي ‘ هليم اوذس و « اطثاح !ونيي نأ رادلا لهأ دارأ ولو

 ٠ كالذ مهل ناك > هرهظ ىلع هنا و نم ‘ ليسم 7 اوذ نأ اودارأ ولو

 . هقيرط هيلع عطقيام « رادلا ةحاس ىف اونبي نأ ممه سيلو

 كلياب مهضعب رذأف ةةثرو نيب قيراطلاو ،ليسماىعدي رادلا بحاص ناك نإ و

 ليسملا بحاصل الو . هيف ري نأ قيرطلا بحاصل نكسي مل « كلذ مهضعب دحجو

 . ةثرولا رضعب رارقإب هيف ليسي نأ

 هعنش ڵ :ا_1ا 7 ليس نأ دارأف ‘ لجر راد ف ‘ بازمعم لجرل ناك اذو

 هل نأ : ةنيبلا يتب ىتح س ءاملا هيف ليسي نأ بازيلا بحاصل سيلف « رادلا بحاص

 ٠ اليه رادلا هذه ف

 تدسياف ك ليسي ءاملا هيف اوأر دق مأ : د محشلا هل ديشو ‘ ةنيرلا ماقأ نإف َ
 اذه نه : ام ليسم هل نأ اودهشي ىتح > اثيش اهس قحتسي ١ الو ‘ ةداهشب هذه

 . بازيملا

 ابأاد ءا ليسم هنأ اودهش نإو .:رطلل ءامل و, « رطمل ءامب اودهش فإف

 . : هواذحو كاذ ق 4 اودم:ام ىلع« كلذك وهف ‘ رطملا ءالو ءوضولاو لسفللا

 لوق ةين لوقلاف ..هانيمس ام ءىش ىلإ هوبسني ملو ؛اليسم هل نأ اودهش نإو
. هنع ٩ كلذو . هاحح ىذلا رادلا بحاص
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 . لاق اكو هن ء ءوضولل وه : لاق نإ و . رطملا ءا وهن ء رطملا ؤا : لاق نان

 . نيمل أ هيلعوح

 ،لاملا بر تاهف « هلام ىلع هبازيم ىرج لحم نأ لجرل نذأ لجر ىف ليقو

 ىف ثدحأ ام فرصب اذه ىلع كم الف « مهلام نع بازيملا فرص هتثرو بلطن

 . نذآلا ةايح

 بازمملا بهذ اذإ هل زوحملالو . هحالصإ هلف ءلوألا با زملا عاض وأ ثر نإ و

 . مهسذإو ةثرولا ىأر الإ { رخآ ابازيم هناكم لعحم نأ ، لوألا

 : ءاهذضلا باتك ىفو

 1 ةراملا نم دمحأ رضي ال ثيح ‘ \, ازعم وأ قيرطلا لإ احافح عرشأ نمو

 , ملعأ هلراو . كالذ هلخ

 لصف

 فتكلا ى

 .ةطسل , ةماق هفر ك را ٨لحهياع قرطلا برق ناك اذإ ءالخلا نأ انه رع ىذلاو

 نإف . ىذؤت ةحئار هنم دلوتت نأ الإ ى هتلازإ مكحم مل قيرطلا ىلإ باب هل سيل وا

 . ةح ارلا ل؛ح نأ هبحاص ىلعا

 نه ابيرق ناك اذإ ڵ بابلا دسب هبحاص ذخأ ، قيرطلا ىلإ هباب ناك نإو

. هتح ار ىذ ؤتام قيرطلا
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 برقب اهأو . قيراطلا نم اعارذ ةرشع سمخ نم لفأ ناك اذإ هنإ : ليقو

 نأ الإ ‘ امدق وأ رع ناك“ ء اللا ل زا دحسألا ىذ 1 دإ 4 أ امف رعف 6 دجاسألا

 . دجسلل لبق ناكء الخلا نأ حصي

 ك هلام ق اتينك ثدحم نأ دارأ نمل زوسحن : _ هلا 4هحر ل۔ هس وأ لاقو

 تاذ عنميالو ى ةطسرلا رادقم ، ارادج هيلع ىنب اذإ 2 قيرلطلا بنجت

ُ ٤ ٠ 

 ةطسرلا نود امن ك ىوك رادجلا ق اهلمح نا هل سال و .

 مكحمو . فينكلا نم دامسلا جارخإل ى قيرطلا ىلإ اباب حتفي نأ هل سيلو
 م

 . ادب أ دحتفيال الس هذسي نأ هيلع

 ۔قبرطلادف ري نم ىذ ت المل 2 اهنندب رمأ .ةحار فينكلا نم ثدح نإو

 .لو ى هلاح كرت ، هثدحم تام دقو ى قيرطلا ىلإ باب فيخكسال كردأ نإف

 .وأ ء ةحارلا ىذأ ليزيف 2 ةيذؤ. ةحار هنم ثدحت نأ الإ « هتلازإب هيلع مكحم

 . بابلا دسي

 نأ ى ىلصملا ةلبق ىف ىذلا هراج دارأو « ىلص. هيف لزن . ناكاذإ : ليقو

 « هراجىلصم نع اعارذ ةرشع سمخحسفي نأ هيلع نأ ىلملل ةلبق ىف اقينك ثدح

 نم ىلعف ع ىلصملا لبق اقباس فينكلا ناك نإ و . ةجرف امهنيب نيرادج لعجي وأ

 هب و . ملعأ هللاو . ةحرف امهنيب ، نيترتس لمحم 5 حسفي نأ ىلصم لعج نأ ديرب

. قيفوتلا
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 نو ہثعل او ع ] لوقلا

 اهانعم نم ناكامو اهماكحأو اهدودحو ردخملا م

 لزنملاو رادجلا اذه ىلع نيلزنملا دحأ ٠امغ « نيلزنم نيب رادج ناك اذإ : ليق

 . فالتخاب كلذ ىف ليتف ءامغ هل سيلرخآل

 . مكلاب ايل هنأ ؟وه نل فرمي ملو « نيلزنم نيب ناكاذإ رادجلا نإ : ليق

 . ةنيب هيلع اهدح أ حصي ىتح هلاحب كرتي هنإ : ليةو

 ءامغ هل سيل ىفلا متي نأ الإ ،ديلا ماقم موةت ى رادجلا ىلع ءامنلا نإ : ليقو

 . هل هضعب وأ هل هنأ ڵ ةنيب رادجلا ىلع

 ىأرب الإ هريغالو ءانب هب عفتني نأ اهدحأل زوجي الفءامهنيب رادجلا ناك نإ و

 . كلذ ليبسف ك هب ناءفتني امم وأ ء عوذجلا نم ائيش هيلع العج نأ اتغتا نإو

 كلذ هل 4 اثيش هيلع انأ الو تنأ عضت ال : لاقو . اهدحأ فلاخ نإو

 . اتيش هيلع ناعذضي الو.

 ، امهيلزنم نيب وهو 0 هيف اثيش هعم رخآلا نبي ملو « رادجلا اهدحأ ىنب نإو

 نأ نبي ل ىذلل سيلو . اهريغو عوذجلا نم ءاش ام هيف لمجي نأ رادجلا ىنب ىذللغ

 اعضي نأ ايهف كلذ دنم مرغام فصن ىلابلا ىلع دري نأ الإ ءاثيش رادجلا ىلع عضي

. اكرتي وأ
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 هاثيش هيلع تنأ عضن ١الو « ىتمرانت نا جاتحأ | ال : رادجلا ىنب ىذلا لاق نإ و

 . هسقن ضر أ ف رادجلا ن : ناك نإ ى كلذ هلف

 گ هبحاص كللذ بلط اذإ ئ مرغام فمن ذخأيلف٤ :يح انراق ق هار ناك نإو

 . امه رادجلا نوكيو

 م رادج امهنيبو ث الزنم ىرتشا رخآو « الام ث ثرو اهدحأ ى نيلجر ف ليذو

 اذه عم هثرو هنإ : ثراولا لاقو .قحتسي امب لزنلا اذه ىنرتشا هنإ : ىزتشللا لاتف

 ماهدحأل هنأ حصي ن أ الإ امهنيب وهو . ءاوس ءارشلا ثاريملا نإ : ليقف . لزنملا

 ۔۔ هكح ليزي الو ع رخآلا ىلع ةجح هقازنلا سالف ، اهدخأ زادجي انزال ناكنإو

 . ط.ةلا ىلع ل ال: ليو

 . نيلزنملا دحأ ىلإ ههجو ناكاذإ ء طمقلا ىف فلتخاو

 . رادجلاب ىلوأ هيل إ ههجو ىذلا نإ : ليقن

 4 ةجح هيف اهدحأل حصي نأ الإ « امهنيب وهو « طقلا ىلغ لمع ال : ليقو
 : رادجلا نم همصخ اهب عفدي

 .رخ اللو ، عوذسجلا نم ءىش هيلع اهدحأل ناك اذإ ء اضيأ هيف اوملتخا و

 . هنم لقأ

 . رادجلا ىلع امل ىتلا ء عوذجلا بامس> ىلع امهنيب نوكب : ليقف

 : ب .ديرج وأ ، دحاو عذج هياع اهدحأل ناك ولو . نافف امهنيب .وه : ليقو

. هرشع رخ اللو



 ۔_ ١١١ س

 ۔ هيف رخ الل ءىش الو . اهباع ىنملا عوذجلا نه ءىش اهدحأل ناك نإ امأن :.

 ءامنلا هل ىذلا ىلعو . هيف نعديامب ةفي.لا رخآلا ىلعو . ديلا وذ وه ح ءامنلا هل ذلاق

 ىعدا هنم اهبلط نإ ى نبعلا رادجلا ىلع

 "ة ىتلا ضرألا مكسحو . ال كح الن { رادملا ع تناكاذإ نعدلا امأ 7

 . كلذ فالخ ءىش هيف حصي ن 1 الإ ص رادجلا مكح رادلا اهيلع

 ت غرفتساو , ةيصن امهذحأ ىو ڵ هامستن نيلجر نيب لزنم ناك نإو

 . هضرأ ذح وه رادملا دح زاصو ‘ هضرأ

 رادجب هرادج قصليو ، هضرأ غرفتسي و ىنبي نأ رخآلا كيرشلا دارأ نإ و

 ٠ ثالذ هلو ؤ هكيرش

 .ناك اين ئ اهباحصأل ةح> الو . اهفلخ ا ةمطاق ردجلا نإ : ديعس وأ لاقو

 . ةيراج دي وأ 7 الإ ‘ اهفلخ

 < هملذليه هبر دارأف . نيل زغلا بر دحأل وهو . نيلزنم نيد رادح ناك نإو

 . ةصح هيف رخ الل نكي مل اذإ 2 ثالذ هلف

 < ءامنلا مدنا ش . هياع ىمض 0 هيلع ىعني { آرادح رخآ نم راعتسا نمو

 . كله دق ناكنإ ٠١ هتنرو 5 ريعملا ىأر الإ ك ةيناه هملع ىم نأ هل سبيلف

 . ةيرادلا مكح هك 0 هياع ىمغأ رادجلا اذه ىنطعأ : لاق نإ و

 < رع هل نكي :نإ و . هلاح هكرت رع هل ناكنإن ك نيلام نيب رادجن ناك نإو

. لزانملا ردج كلذكو . هرضي الثل 2 ءاملا هسم نع هراج عنم



 س ١١٢

 { هرادج مده امهدحأ هل نم دارأف « نيقصالتم اناك اذإ ء نيرادجلا ىف ليقو

 نأ الإ & همد_د هرادج مده ديرب ىدالف » هرادح ري اال ح رخآلا هيلع ىبأو

 ىلع اعمتجم نأ الإ { همده زوح الف ، نيثدحم ان وكي ملو © نيقةصالتم اكردأ نوكي

 نارادجلا ناذه كردي مل اذإ ى ررضلا هراج ىلع لخدي نأ هل سيل هنأل ؟ همده

 . ةفملا هذه ىلع الإ

 كرتيو ‘ عرذأ ثالمث هنع حسنأ ك هريغ رادج برق .الخ لسغي نأ دا رأ نمو

 . رادجلاب ىزثلاو ءاملا سم رضي الام ردقبف ةعارزلا امأو . اهميرح راجشأالل

 | عأ هللاو

 لصف

 نه ءىش 4 قاعو ئ رادلا رادج أكتاو مهذإل موق راد لخد نم : ليقو

 . كلذب سأب ا ك هارت

 نأ همزليف { ءىش رادجلا نم مني نأ الإ ، اهريغو قاوسألا ىف كلذكو

 . هايإ مهل نمضي وأ « هنم هل> ةب

 سفن نم ناكام امأو هب سأب ال رادجلا ىلع ىزلا رابغلانم قاع ام : ليقو

 ٠ نلمضلا هيفن « رادملا

 عضي ناكو . اهدح فرعي ال قيرط ىف ىشمم ال ناك ةيواعم ابأ نإ : ليقو

 قحأ ءرملاو . لام اذه : لوقيف ٠ رابغ نم اهب قصلا ام ىرو ك طاحا ىلع هدةصأ

. ةلالد وأ هبحاص نم نذإب الإ 2 لق نإ و هريغ نم هلام مفاغمي



- ١١٣ 

 هل ةميق ال امو . هل ةميق ال هنأل ڵ هب سأب ال رااببنلا نإ : هريغ لاقو

 . هيف نابض ال

 عم دعق الن . ىراوحلانب لضفلا لزنم لخد 4 ىوزنلهأ نم لجر نع ليقو

 سانلل ناك اين اذك۔ه لمفت ال : ىراوحلا نب لضفلا هل لاقف . ةضغلب ثبع لضفل

 . كيلع سأب الف انأ لق نم امأو

 لصف

 هرادج ىلع عضي نأ 0 هراج مهدحأ من ال ناك« ةنيدملا لهأ نأ انغلب و.

 . . ء + . ٤. ء .
 . مهنم قلخ نسح وا ي هب اورمأ كلذ نآ ىردا الو . هعودج

 هانعمو . هرادج قنرتي نأ هراج لجرلا عنمي ال : نلع ")ينلا نع ءاجو

 . قافنا نسخ نم الف نأ

 ركذي ىتح ءعيرلا ق رادجلا ل لي الف كرادح هيلعو ك ناتسب عاب نم : ليقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . عيبلا ىفد

 هريغو هديزي نب عمجت نع ىقهيلاو هجام نياو دحأو ةريره يبأ نع عيبرلا جرخأ )١(
 ؟ هرادج يف ةبشخ زرفي نأ هراج مكدحأ مني ال » : ملسو هياع هتنا ىلص ىنلا نع ةباحصلا نم

 . ةر ره 1 نع اضرأ ىراخبلا هجرخأو . « هيلع حجاو ق> فكلذ نإغ»ء

 ) ٨ _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (



 س - ١١٤

 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 راضخلاو اهميكتو ردجلا ريزوت ىف

 رازإلا ناكولو هرزوينأ هل له « قيرطلاىلب امم ،هرادج جبسي لجر ىف ليقو

 .كلذ ةعسيال مأ كلذىلع دهشيو « همزلي امل ةنونيدلا د!ةتعا ىلع٬قبرطلا نم ءىش ىف

 . اثدح قبرطلاىف ثدحم نأ هل سال نأ : ىدنف

 ملع اذإ ى هجرخ نأ هثراو ىلع له ى تام مش ث هتايح ىف هرزآآ نإف : هل تلق

 ؟ كالذ هيلع سال مأ { ةححلا ملي الو © هرزو هن أ

 . هوجولا نم هجوب لذ هيلع مكحلا تبثي نأ الإ ، كلذ هيلع عأ ال :لاق

 ؟ ال مأ هذحو 17 هددحم نأ هل له ‘ رازإلا باغ نإف : هل تاف

 نأ ىنبج هي ك هثدحأ كالامهلا نأ ملي لو . كلذك هكردأ اذإ هز أ ىم : لاف

 . كلذ هل نوكي

 .نأل ؛ كلذ ىدنع هل نكي ك قحم هن أ ملعي لو 2 هثدحأ كلاملا نأ لع اذإ و

 هلو ، لكآتو ثر امم « هاوه ىف لخد امف « هرزوي نأ هلو ٠ هلعم ريع كلاهلا لمف

 . قيراتلا ىلإ كلذ قوم ديزي

 < رادجلا مقو اذإ ء هثدحأ كلاملا نأ ملعي و( كلذك هكردأ نإ : هل تلق

 :ىبي نأ هل سيل مأ هيلع ىنبيو « رازإلا ىهتنم ىلإ رادجلا ساسأ لعجي نأ هل له

؟ هلاحم رازإلا عيو > رادجلا ء اوه ىف لخد امو ٤ رادملا عصوم ق الإ ‘ هيلع



 _ ٥ ١ ١ س

 . رازإلا ساسأ ىلع « قيرطلا ىلع رادجلا لخدي نأ هل سال نأ ىمم : لاق

 . هكردأ ام ىلع رادجلا ءاوه هب قحلي مث ع رادجلا ساسأ ىلع رازإلا هل امإ و

 قضي مل هدجو ار ازإلا ةجح توبنل ،هعضوم ىف رازإلا ددحم نأ دارأ نإو

 . كلذ ةيلع

 قيرطلا ىف رادج ىلإ ةانبم ةصقن ىأر اذإ ںقرالا حلاصمب مئاقلا نع هتلأسو

 ؟اهنع لأسي نأ ةيلع وأ هل له ع اهشدحم تام دق م أ ، ةثدح ىه فرعي ال

 ك باسقحالا ىنم ىلع الإ ، كلذ نع لأسي نأ هيلع سيل نأ ىعم : لاق

 . ةلإسولا ءاغت:او

 حصي ىتح( ةلا 2 غ ةتباث ىهف تام دقو اهمدحمو ةثدح اهن أ فرعد نإ و

 . لطاب اهنأ
 نأ ثراولا دارأ مث . دعب نم ةصقفلا تعقو م ، اهئد_حم تام نإف : هل تلق

 ٠ تيللا اهانب ام ىلع اهناكم ىنبي

 . اهنم ٠ىش وأءقيرطلل ةذخآ تناكاذإ ث كلذ هل نوكي نأ ىنبجعي ال : لاق

 . قيرطلا ىليام 4 رزوم رادج هيفو « هثرو وأ ء الزنم ىرتشا لجر ق ليقو

 ؟ لطاب هنأ ملسي > هددحم نأ ه۔حاصل روحم له عقو > رازإلا كللذ نإ ش

 ٠ كلذ ريغ اثيش هيف دزي مل ام « هل ةجح هيف كردأ امو . كلذ هل نإ ىعم : لاق

. لصألا ىف هنالطب ملعي ال ناكاذإ



- ٩١١٦ 

 هلله ع قيرطلا ىلب امم « رادجلا بنج ىلإ ةصتن رادجلا ىف كردأ نإف : هل تاق

 ؟ ناكاك هدرب نأ

 كلذ هل نإ ىمم : لاق .

 ؟ رادجللو هل ةجح وهف "رادجلاب ائزنلم ناكام : هل تاق

 ۔ ىهاذك سانلا لاومأ نأل ؛ فراعتملا كردلا ىلع كالذ هل نإ ىعم : لاف

 ؟كلذ دح نأ هل لد « هؤاوه قبو لفسأ نه رادجلا لك ات نإن : هل تلق

 هل زوجي كلذ رن ملسف مكحلا ىف امأو . ةنانثمطالا ىلع كلذ هل نإ ىعم : لاق

 ٠. قيفوتلا 4 و ٠ لع أ هللاو . مكلا ف

«» » «



- ١١٧ 

 نورشعلاو عبارلا لوقلا

 همزلت نهو ةانابملا مكح ق

 تاروع نورواجتملا رانني ال نأ 0 مهلزانم ىلع روتسلاب نوذ_خؤي سانلاو

 .عرشلا ىف هب رومأمو ي هيلإ بودنم وهو . نيدلا نم رتسلا نأل ؛ ضيبلا مهضوب

 مساقلا رتسب ام رد_ةب ء لفسألا ىلع رتسي نأ ث لزغملا ىف ولعلا بحاص ذخؤي و

 ث اهنيتاسبو لزامملا نم هتح نم ىلع فرشي الو . ريرسلا قوف : ليقو . ليوطلا

 . ةثدحم تناكولو

 سحب نع : ليو . هسأر ىلع هذر عفري نأ وهو . ةطس و ةماق ةرتسلا : 7

 . ةماق

 دعقو ث ليللا ىف مان ولو ، هيلع ةرتس الف « انكس هراد وملع ءرملا ذختي مل اذإو

 .هتيب رهظب عفتني ، ارمت وأ امح لمج ولو .هتيب رهظ حلاصمو هجتاوحضمبل راهنلا
 .نيطااب ةرتلاو « راهنلا ىف هيلإ دوعصلا دارأ نإ مهنذأتسي و « هناريج ملعي نكلو

 فمنلا امهنم دحاو لك ىلعو . ةنوكسملا نيتاسبلاو لزانملا ىف مهنيب ايف كلذكو

 . ةرتسلا نم

 دحف نم نكسي نأ دارأ نإف . ه۔لع ةانابم الف ك نكسلا نم هلزعم )رت نمو

 ٠ رتسلا ةمارغ نه هب وني ام ردقب ملس > هراح ىب نأ

ىلع فرشم قار ا۔مين ناكو « ةفرغ هيف ناك اذإ تيبلا نأ اننرع ىذلاو



_ ١١٨ 

 « هراج طئاح ىلإ راننو ء قارمملا ىلي امم ناسنإلا ماق اذإ ناك نإف . هراج تيب

 قارمملا بحاص مزل ث قارمملا متخ طئاحلا بحاص بلطو « اماق هيف ناك ن ٠ وأ

 . ديعب وأ ابيرق هنم رظني ىذلا ناتسبلا وأ لزنملا ناك« همتخ

 . فرصي الف ء قارمملا ىف هسأر لخدأ اذإ الإ ى رظنيال ناك اذإ امأو

 همزلي مل ء طئاحلا ىف ماق نم رظنب الو ع حاتسلا ىلإ رانني امنإ ناك نإو

 ۔موح ٨

 نم كلذ زاجأ دقو . ةرتس هيلع نكست ل اذإ حطسلا ىلع مونلا هركي :ليقو

 نمو « رظنلا قيرط نم كالذ هركيو . سابل هنأل ؟ ليالا ىف نياسما نم هزاجأ

 دقف ڵ رتس هيلع سيل حطس ىلع مان نم : رثألا ىف ءاج هنأل ؛ اضيأ ةقفشلا قيرط

 .ةمذلا هنم ١) )تئرب

 موسةي نأ نيلزنملا بر دحأ زجعو 4 عقوف 4 نيازنم نيب رادج ناك اذإ و

 نأ دارأ نم رايخلا نإ :لوقلا ضعب ىف ليقف . هدي تاذ قيضل ث ءانبلا نم هتصحم

 رسيأ ىتم « هل انيد هراج ةصح نوكتو .مرغ ام بسحو « ىنب ءاش نإ « ينبي

 . قوأ

 نم . هتح ىف وتسب نأ ىلإ ‘ ىالا هلو ( نكسلا نم هتيب ىلخ هنإ : ليقو

 . مرفلا فصن

_ 

 ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ىهن » : هنع ةنا ىضر رياج نع ىذمرتلا جرخأ )١(
 ٠ طوقسلا نم عنعي ىذلا : هيلع روجحملا . « هيلع روجح سيل حطس ىلع لجرلا ماني نأ



 _ - ١١٩٦

 . رادجلا ناكم راضح لعجي « ءانبلا نع زجاملا نإ : ليق»

 . نارضحلا اهترتس نوكي قلا نكامألا ىف الإ ء زوجي ال راضحلا نإ :ليقو

 . مهيلع ةانايم الف مهنيب ناذثتسا ال امم ناريجلا ناك نإ و.

 عقوو رادجلا اهبف ىتلا ناتسبلا فارطأ مهشعبل عقرف ك ًاناتسب موق مستقا اذإو

 لهأ ىلع ءىش الو . ردجلا نم مقو ام ديدج ةفارطألا لهأ ىلعف . هطسو مهضعبل

 . طسولا

 ءاش نإو . راملا ىلع ةانابم الف 2 اهبف رمب ، قيرط هراج تدب ىف هل ناك نمو

 . رتسدلف هسفن ىلع رتسإ نأ هيلع رو رمملا

 . قراطلا رثاسك قيرطب سيل ث اصاخ هل هنأل ؟ ةانابملا انيمج امهيلع : ليقو

 . غلابلا ىلع ام ةانابملا نم تيلا ىلعو

 لانف . امها ىذلا رادملا ضنتناف ) 77 نمح راد۔ح 7 1 نيتاسد قو

 . هنانابم هراج ىلع : ىلع نب ىسوم : شام

 ق امأو . مرحلا اهلخ دي قلا نيتاسبلا ف الإ > امهندب ةانابم ال : ناملس لاقو

 . هع نوربحن الف ك لعبلا نه كلذ هابشأو لخنلا رثاس.

 . كلذ لثم ردتقملا دبع لاقو

ءةالصلا لهأ رود ىلع مهرود اولعو « اونب اذإ ، ةمذلا لهأ ىف ىلع ىلأ نعو



- ١٢٠ 

 ه ءاغبلا عر ق مهةفارم نيو « مهيب لاحم نأ 7 اهو . رأ كلذ ف اندذذع اف

 مهراصن أ نم ةنايخ مهاف نم فاخ ال ىتح 40 مهءانب اونصحو اورتس اذإ .

 .نوكي نأ الإ ، فرفلاب ةالصلا لهأ ىلع اوفرشي نأ مه سيل : هريغ لاقو

 ممل قبس دق ءاب .

 ىرتشي نأ الإ ةمذلا لهأ لزانم نيب الزنم ىنبي نأ هل بحت الف ملسملا امأو

 نأ _- هجارخإ اودارأ نإ _- مهل نأ وجرأو . هرم ..ف ا مهخع ازيمتم ابارخ انض رم

 هدو . ملعأ هللاو . ذم هرحرحم الةو٬يق .

 لصف
 را ذضحلا ىف

 ۔'رضح نأ مهضعب دارأ كموق نيب ضرأ نعو : مهجلا ن مشاه باوج نمو

 نورخآلا هركو .

 .ناك نإ و . اكيمج اورضح نأ مهيلع ناك" ةعاشم ضرألا تناكنإ : ليقف

 رخآلا ربح الو هضرأ ىلع رضحم نأ دارأ نم رضحيلف { هتعطق فرعي دحاو لك .

 .ردقب ةفاوشلا نم هيلعف ، ةعارزلا طسو ىف هضرأ تناك نإف ث ةفاوشلا امأو

 اهكرت فياشلل نكمي ال هنأل ؛ هضرأ .

 هربح هراع سيلف ك ضرألا نم ةيحان تناكنإو .

. همكح نع تاوملا ليزي الو ، ديلا تبثي ال راضحلاو



 س - ١٢١

 . تا لل ىف رادجلا ف فلتخمو

 ىلع « هب اطاحم ناك اذإ « دي هنأ دجوين ء لاومألا ىف راضحلاو رادجلا امأو

 . ةرومعم ضرأ وأ « لام

 . ديب سالف ء رافتلاو تاوملاو تابارفلا ىف راضحلاو رادجلا امأو

 ؛عفترا ولو كوشلاب هميكت زوج الن٬قيرطلاىلع ناكاذإ ، رادجلا ماك امأو .

 . راجشألا نم فانأ ام لثم نوكي الو . قيرطلا ىلع ةرضملا ههم ثدح هنآل

 ه هلطاب حصي ىتح تباثف . هثدحم تام دقو 4 ماك هيلع كردأ رادج ناك نإو

 . ناك امك" رادجلا قوف ماكلا ددجب نأ ثرا وال زرحم مل ڵ رادجلا عقو نإو

 . ملعأ هلزاو . هف رصب ح ‘ ناك اك هددج نإ و

 لقسلا مدهناف . لفسلا رخآلو ء ولملا امهدحأل « راد امهنيب نيلجر ىق ليقو

 وه ىنبي ىتح « هل ناكام ىنبي نأ : لفسلا بحاص ىلإ ولعلا بحاص بلطف « ولدلاو

 . هب ذخؤيو . هل مزال كلذ نإف هولع

 .ىتم هقلغ هلو 2 هيهب نأ ول__هلا بحاص دارأف « كلذ ىلع ردقي ال ناكنإن

 . هل كلذف ع هيلع مرغ ام ىفوتسي

 ..قيفوةلا هبو .ملعأ هللاو .هلفس هيلإ ملس هيلع مرغ ام لفسلا بحاص ملس نإ و

» « »



 س ١٢٢ س

 كلذ كحو مههبشأ امو باصقلاو دادملاو ىجحرلاو روذتلا ف

 هنم تنايو « هبهو هناخدب سانلا ىذآو 2 قيرطلا بنج رودت ثدحأ نمو

 . اميدق ناكولو كلذ ليزأ ، ةرضملا

 . ممهاومأب عافتنالا نم سافلا عنمي الف ء دحأ ىلع ةرضم هنم نبت مل نإو

 هنأ ڵ رابتعالا ىف ناكو . هرادج وأ هراج شي رع برقب ر رذت هل ناكن مو

 ىلطي ملولو٬رادجلا وأ شيرعلا لبق امدق ناكولو .ليزأ رادجلا وأ شيرعلاب رضم

 . كلذ هيلإ هراج

 وهف؛ تاوضملا نم ءىش هنم هيلع دلوتو 2 هفرمصي لذ ث هفرص هراج بلط نإو

 . نماض

 . عأ هللاو . ةفرص هي'إ باطو مل ولو : لوقو

 لصف

 ىرلا ىف
 © ةأرالاو تيلاو بئاغلا مهيف ك ءاكرش نيب تناك اذإ ةنوحاطلا ىحرلا امأو

 ردق نم ىلع جتحم نأ دارأو ءاهحالصب ءاكرشلا نم ماق نف ، حالصلا ىلإ جاتحمو

 ، ءاكرشلا نم دحاو لك مق ء كلذ ىلإ اوباجأ نإف . اهحالص ىف هيلع ةجحلا ىلع
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 حصي امب مهنم دحأ وأ اوموقي نأ اوهركو أ ، مهيلع ةجحلا ىلع ردقي مل نإ و

 اذإف . اهيلع مرغ ام ردقب اهلغتسي و اهرمنب نأ ى اهحالصب مستالف ء ةمارغلا نم هيلع

 ناك اذإ رهنلاك ى هئاكرش ةصح كرتيو اهنم هتصح لغتسي نأ هلف كلذ ىفوتسا

 هدرب ش . ةتصح ردقب ىتسي نأ ، ةصح هيف هل نم دارأف ‘ ارسكمو داو ىق اد_غار

 . هدجو ثيح لإ .

 كلذ هلف ء هثاكرش ةصح ظفحو ء اهلم تسا نإ و .

 ىحرلا هذه نم ىلعأ 4هفدو { ىَحرلل لممتسي ىذلا جلفلا نم ءام ىرتشا نمو

 رادحإ ىلع سانلا ربجم سيلو . كلذ نم عنميالو . دارأ ثيح نم 2 هب رمي نأ هل

 ىحرلا هذه ىلإ مهام .

 هسففل راظنيلو .لتحيلف ء ىحرلا هذه ءام ىفلاتحم نأ ىحرلا بحاص دارأ نإف

 مهلاومأب كالمأ سانلاو ۔ اهحلصي ام. .

 اهرمأ فرعيل نإ و . اهبلع نحطي ىجي نمل ةلوعلا ىحرلاب نحطلاب سأبالو

 انيلإ بحأ اهيلع نحطلا ىف اهبرل ناذثقسالاخ .

 ث غلابلا ىحر ةلزنمب ء اهبلع نحطلا زوجي : ليقف . ميلا ىحر ىف فاتخاو

 عضوملا كلذ لهأ مم « ةحابإلا ىف افرامتم كلذ ناكاذإإ .

 حالص اهل اهبلع نحطلا نوكب نأ الإ ك اهيلع نحطلا زوجيال : ليقو .

 نإف . كلذ ىف لودعلا راتيف 2 هناريج اهنم ىنأتن 2 هتدب ىق ىحر ذخا نمو

 ررض الو . مهع ىذألا فر٥ مهلف ‘ احرلا توص نم هن اريج ىلع ررص مهل نيبت

. مالسإلا ق نا الو



 -س - ١٦٢٤

 هذخأ زئاج :لوقف ۔ نحطلا دمبىحرلا ىف بحلا نم دجوي ىذلا ىف فلتخاو

 زغك أ دسجوي نأ الإ دنوعنامي ال مأ : سافلا نيب فرامتلاو ةداملا مكح ىلع

 . ةداعلا هب ترجا

 الكو . ملسأ وهف ، هناكم هكرت غرف اذإف . نحطي ٠ىجي ىقلا هلزع نإ : ليقو

 . هللا ءاش نإ _ باوص نيلوقلا

 الف ى نو رخآلا ىلأو « اهميب مهدحأ بلطو « ءاكرش نيب تناكاذإ ىحرلاو

 -4ر موتنام عيجو ‘ ايحالص نوكيو ‘ ءاكرشلا نيب ةلنلا مسفتو ‘ اهيب ىلع نوربجن

 . ملعأ هللاو . ةلذلا عيمج نم 0 ديدحلاو بشلا نم 0 ةلآلا نم

 .ع۔هر اذإ ك تاعانصلا لهأ نه مهريغو ك راصقلاو جاسنلاو غئاصلاو دادحلاو

 كاذ اوأر نإف . نيملسملا نم لودعلا رغنيف ء ىذألا مهنم اوكممو ى مهناريج مهيلع

 هناكمو . راحلا ىلع ررذلا لمحمالو . مهم ىنألا مهنع فرص مهناريجل ىذأ

 . قيفوتلا ٫4و عأ هللاو ٠ مهلنم 7 ك مهاغعم ف

» »٭» »٭
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 لزافملاو لاومألا نيب نوكي ىلا تاوملا ىف

 «تاومامهلبو 4 ىرخألا نم ىلعأ اهادحإ تن اك اذإ ‘ نيضرألا ىف فلتخاو ١

 .ثلنلاىلةسللر ،ناثلثلا ايلعللف ے آدناستم تاوملا ناك نإ : ليقف . هترامع اودارأو

 ىرةساام ىلغفسالو.هبالإ موةت الامو «ضرألا نم اهعمى وة۔اام ايلعلل : ليقو

 . لوقلا رثكأ اذهو . نافصن امهنيب قابلاو . هب الإ موقت ال امو اهعم

 ،اهيف تتبن قلا ضرألل اهكغ ص تاولل اذه ىف ةرجش وأ ةلت تتبن نإ و

 . ضرألا ركذ ىف فالتخالا نم جرخام ىنعم ىلع

 . امهل ضرعيال كلذف « تاوملا ضرألا سق ىلع اقفتا نإو

 ث ةنيدب فأ نإ . ةنيبلاب ه_يلع ىعدي اهالك أ : امهنم هاعدا نم نإ : ليقو

 . هلاحب وهف الإ »

 رخآ لامو لجر لزنم نيب بارخلا اذه ناك نإ كلذكو

 . رادلا برل هنإ : لبق

 . ضرألا برل هنإ : ليق

. ناف صنت .7 : ليقو
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 .حصي وأ هيلع احاطصي ىتح ( وه نمل فرعي 1 اذإ 2 هلاخ كورتم : ليو

 . امهدحأل ةنيبلاب

 .لكف ٠ نارهظلا وأ لابجلا وأ ةيدوألا ىلإ ىغفي « بارخ ناك نإ امأو
 .ملعأ هللاو . دالو دحأل ةرا۔ع 7 مدقتي ىذلا > بارلا نم ةيلي امم ل و أ لام

٠ قيفوتلا هب و



_ ١٢٧ _ 

 نورشملاو عباسلا لوقلا

 ةلسافملا ىف

 لاقو . كلللاب هل اهملسةي ء اضرأ الجر ىطعأ لجر ىف۔ىراوحلا ىبأ نعو

 اهلسن ا مث . ةعارزلا نم فصنلا كل ، اهيف هتعرز ءىش لك : ضرألا بحاص هل

 .. ضرألا نم هتصح اهلسف ىذلل نوكي مأ ‘ ضرألا بحاصل نوكت . لسقلا تام

 : . اهب كسع وأ اهكرت

 .ىف لسافلل نكي ‘ هيلإ هيلع طرش ىذلا تقرلا لبق نم { لسفلا تام اذإ

 اهب كسمت وأ « لسافلا اهكرت « اهبحاصل ضرذلاو ءىش ضرألا

 .لسافال ناك ضرألا بحاص هتقو ىذلا تقولا دعب نم لسقلا تام نإ و

 نب حضاو رمأب الإ ةلسافلل تبثتالو . ءاشي ام اهيف لمعي ضرألا نم هتصح

 . لوهجم ريغ

 الخ اهاسفي نأ ىلع « ةمولعم ةفورعم ث اضرأ رخآ لجرلا ىطعي نأ ثالذو

 .نمفورعم ءزجب و٬فورعم لخنلا نم ردق وأ ،مولعم نيسلا نملجأ ىلإ ، ةمولعم

 . مولعم لخنلاو ضرألا

 . هانعم تبان كالذف ، طورشلا هذه ىلع قافتالا حد اذإف

 .:ضرألا بحاصلوق لرقناف . تانيب امهدنعنكي لو ع كلذ دعب افلتخا اذإو

 دخو . لجألا ىف لافلا لرق لوقلاو هنيمي عم رثكأ وأ امب ر وأ انملا لماعلل نأ

٠ هتمع مم لخنلا ىهتنم رادتم



 _ _ ١٢٨

 دحلا ىلإ ريصت نأ لبق تبرخ وأ ، لح ببس نم لخنلا تنام نإف

 . ضرألا ىف هل ءىش الو « كرت ءاش نإ و . هيلع طروش ام هلو ى هيلع اقفتا ىذلا

 « هيلع اطراشت ىذلا دلا ىلإ تراص نأ دعب تجرخ وأ لخنلا تنام نإ و

 ضرألا نم هبيصن لسافللف

 ان ام ىلع " هريغو مركلاو زوللاو ج جرنأاو نيتلاو نامرلاىف لوتلا ثالذكو

 . لخنلا ىف

 نم ءىش الو . دودحم دسح ىلإ طرش ةلسافملا ىف امهيب ن ركي { اذإ امأو

 .فالتخاب كلذ ىف ليقن . مولعم نامزل نم لجأ الو . فوصو۔ فورعم صوخلا

 ةلسافملا ىف مهنلماعم ىق « دلبلا لهأ ةنس ىلإ ناعج ري امهنإ : لوق

 . ةلماغملا لص أ ىف طرشلاب الإ « بزش لسافلل تبثي اله برشلا امأو .

 ءىش تبن نإو . هللا ءاش نإ _ مات وهف ، ةلاهجلا هيف امم ءىش ىلع امماتن نإ و

 تعقو اذإ ،اهنم هتصح لسافلف ، ةلسافملا اهيلع تعقو قلا ضرألا ىف ء ىشاودلا نم

 . شقلاب هل حصي ىتلا ضرألا ىف

 لخفلا لمح نأ ىلإ ضرألا ةلك أه ضرألا بحاص ىلع لسافلا طرش نإو

 . ةماجلاب الإ تبنيال ء لوهجم طرش اذهغ

 ۔ نيغسلا كلت ىلإ ضرألا ةساكأم هلف « ةمولعم نيذس اهنلك أم هل لعج نإ و

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو
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 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 بيب هريغ ضرأ ىف رمعيو عرزيو ل-في نميد

 بص ريغ وأ

 _هللا اهمحر _ ةكرب نب دمع نم هللا دبع دمع ابأ تلأس : دلاخ نب دمح لاغ

 هرباو بألا كله نأ ىلإ "هيبأل الام لمت۔ي وأ ءاصرأ عرزي هدل و ناك لج٫د نع

 ةثرو ثلذ ركنأف "مهبحاصل صرألا نا هيبأ ترم دهب اوعدا دلولا ةثرو نإ ح

 { ةجح هدلاول ىذلا ء لاملل هلالغتساو ع ضرأالل دلولا ةعارز سيل : لاقم بألا

 لاملا اذد ىعدي ناكدلولا نوكي ںأ الإ .لصألا ف هلول نم هتنرول الو 2 هل تبثت

 ، هل ةجحلا تبثي ادهف ركي الو ريغي ال . رضاح دلاولاو هل هنأ هدلاو ةايح ىف

 ٠ ٥هذعب نه هتثرولو

 هن" ىوعد الب ‘ هيبأ ةا_.> ف ‘ هيبأل ىذلا لا۔هل هلالذتساو هةع رر امأو

 هدعب نه هتثرولو دلاوملا لال لصأو .هدعب نم هتنرول الو « هل تبش الو { لصألل

 . ٥له٫ نم هت"ر ول و دل ولل » ةرضاحلا ةعارزلا نأ الإ

 . كل تفصو اك نوكي ىتخ ، لصألا امأو

 ةعارز ىلع الجر كراشف ،هبراقأ نم لجر هاج ، هلام نع باغ لجر ىق ليقو

 : كالد ىف ليقن ٠ عرازلا ةعارزب ضري 2 بئاغلا مدق الف . بانلا لجرلا ضرأ

 .هماع قفنأ اهو ى ه-انعو هرذب عرازلا ىطعأ ءاش نإ ث ضرألا بحاصل رايحلا نإ

) ٩ - نيبلاطلا جهنم / ١٣ (
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 هىري اكس ضرألا ءارك ذخأو . عرازلل ةعارزلا كرت ءاش نإو . عرزلا ذخأو

 ىلع مهلمه لامللو . كات هضرأ لثم ىه ىتلا نيرألل ء دلبلا لهأ لودلا
 لاح لك . 2 : ِ

 لجرلا نأ لجأ نس « اهيف هل قح الف مرغ هتأرما ضرأ ىف سرغ نمو

 اهيلع قفنيو هل هتأرما نيعي .

 : هلو . اهروضحب حنمب 2 هن. ىوعد ريغ ىلع « هتدلاو لام ىف لسف ىذلا امأو .

 ىتح « لصأالل عبت لفلا نأل ! مألل نوكي لالا نإف « هركت الو كلذ رينت
 لصألا نع لةتنم هن أ حصي .

 ;4هلمعب هدلاو نيعي دلولا نأل ؛بألل اهك۔غ ، اضرأ هونبو لجر سرع نإ و

 اميج مهل ىهن . مهنيب ضرألا نوكت نأ الإ .

 .. هيبأ ةثروو وهف ، رارةإ وأ « هل ةبه ريغب ،هيبأ ضرأ ىف سرغ نمو

 .اهيف عرش .

 'هفلقخا مث . امهترشاعم لاح ىف « ةراع هتجوز لزنم ىف رمه « لجر ىف ليقو

 ,لمع اذإ جوزلا نأل ؛ كلذ هل سيل : ليتف . اهنم هترامع جوزلا بلطف ثالذ دعب

 .نيب ةداعلا هي ىرجت امم كالذف ، ءىشل اهيلع هنم طرش .يغ ىلع ، هتجوز لام ىف

 هتجورو جوزلا نيبو 3 سانلا ١ رمأ الو ، مزال قح ريغ ىلع رميو 1 لمعي هنأ

 قافتالا مايأ ضتنت فالتخالا مايأ سالو . تباث .

اهضرأ ف عرز وأ ،املام ىف لسغف « نيذ وافت. اناك ا دإ نيجوزلا نإ : ليقو
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 © اثيش اهيلع جوزلا حصي ملو ، جوزلا ةايح ىف اك حت م . اهلزنم ف ءانب ىنب وأ

 كلذ ىف جوزلاو . اهل ءانبلا وأ عرزلا وأ ل۔ةلا نإ 2 اثيش جوزلا ىلع ىه حصت ملو

 هلسف ةميق ةأرملا نم ذخأ ءاش نإ رايملا جوزالو ٠ ببنسب عرز وأ لسف نم ةلزممب

 ٠ كلذ جرخأ ءاش نإ و . ىبع امو هثاذب وآ

 ةجوزلل لاملاو . ءىش هدمب ةثرولل سيلف ءهتايحف اهمكاح ملو جوزلا تام نإ و

 هل۔هلو . ملعأ هللاو . فالتخالا نم ةجوزلا ىف لوقلاك« مألا ىف لوقنا ىنعم جرخو

 . ليقام ىنعم ىلعم اهانعم فلتخم

 امل خأل ترقأو ٤ تضرم ةأرما ىف _ هللا همحر _ ىراوحلا فأ باوج نمو

 . اركانتوأ . هعنيب تتامو ، لف نم اهلام ىف لسف امو . فورعم اهلام نم ءىشب

 اهاخأ نأ الإ ، اهل عضاوملا هذه نأ : ةنيب ةأرملا ترضحأ ى كالا ىلإ ارضحو

 ةأرملا هذه ىلع سيلف .ادهع نيثالثو ةجح نيثالثو هللاب ىناحا :خألا لاقف . نهلسف

 ىعدي ام لبق نم « اقح اهيف اهيخأل . امو 2 اهل مض اوملا هذه نأ : هللاب نيمي الإ

 كلذب هل ةأرملا ترقأو 2 اهيأر نود هيأرب ء لسفلا كلذ لسف خألا ناك نإف

 ةميق هيلع تدرو « لسنلا تذخأ تءاش نإ 0 راينا ةأ رمملا و ‘ خالل لسقلا ناك

 . اهضرأ نملف علقي : هل تاق تءاش نإ و .هلسف

 هنإ : تلاقو . ثالذب ةأرملا ترقأو ، ا۔ميأرب لقلا لسف لجرلا ناك نإو

 ،هلسف عمق ءاش نإ ث هل رايملا ناك ث لجرلا كلذ ركنأو 2 امهنيب طرش ىلع هلسغ

 .هلثم ابارت اهضرأ ىف در ؛ بارتلا نم ءىش هب قلع نإ و . اهضرأ نم هجرخأو

ِ كلا موي هلسف ةميق اهنم ذخأ ءاش نإ و
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 نأ : هللاب 7 اهيخأ ىلإ نيملا ةأرملا تدر نإو ٥٨ رارفإب ى هل ضرألا

 ىلإ ، ضرألا هذهب هل اهرارقإ دعب نرم 7 اقح اهيه اهل نأ ملعي امو اهب هل هتخأ

 . مويلا اذه

 هلك أو ،هعرزف هلام ىلعو ،هذكسم هلزنم ىلع لجر عقوتم ثباغ لجر ىف _اقو

 كللذ نو و هندب لاحل ٨ هتيب نكسيو . هنم ذخأل نأ دارأف ء .بانلا مدق 7 ٠ نبةص

 . هب ىلوأ وهف ، ءىش هدي ف ناك نم : لانو عقرة.ا اذه

 هب ىلوأ وهه ٠ هل لاملا اذه نأ :ةديب بئاغلا اذه ماقأ نإ

 . هب ىلوأ ديلا وذ ناك ث هل لالا اذه نأ : ةنيبلا لاملا هدي ىف ىذلا مافأ نإ و

 ةندبلا لام هدي ىف ىذل مافأ و غ هل لاملا اذه | : ةنرلا بثاذلا ماقأ نإو

 نأ الإ ، ىلوأ هل لاملا نأ : ةنيبلا ماقأ ىدلا ناك« بئافلا اذه نم عب 2 ةلك أللب

 اذه ريغي الو . هل هيعدلردو «( بقثاذلا اذه نم ملسب هلك و هز أ : لك ألا ةنو دهشا

 ةةصلا هده ىلع « ىلوأ ديرلا وذ نوكيف ‘ ركذي الو ع بثذلا

 ع رضاح لجر ضرأ لسف لجر ىف ۔ هللا همحر _ ىراوحلا ىبأ نع دجويو
 بحاصل نإف « لسغلا اذه لفغي هوأر مهنأ : ةنيبلا رضحأو ، لسفلا ىعدا مش

 ءاش نإو ،هل۔ف ةهيق هاطعأ 0اش نإ ى رايخلا ضرألا بحاصلو 2 هلسف لسنلا

 . هلقي هكرم

 وهف ، ىلجر ىلع ىنبو لجرلا لسف اذإ ى ءانبلاو لسغلا نإ : رهزألا لاقو

. ءاعدالا مام م وقد .و ك لجرلا ىلع ءاعدالا ةلزنم



_ ١٣٣ 

 ء ثدحلا تومب نأ الإ 2 ءاعدالا ةلزن: سيل لسغلاو ءانبلا نإ : ليقو

 . هيع ثدحلا رأ

 ماد 7 ةلا 7 { هتثرو ىلع ةحملا هيم ردن ال هيملع ثدجلا توم : ليقو

 . ايح ثدحلا

 . هتثرو وأ ، هيلع ثدحلا ىلع ةجحلا ثدحملا ةثرول ، ثدحملا تام اذإ امأو

 ث هسرني وأ ث هرعشي وأ « لالا اذه.لك أي ناك هنأ لجرل حص اذإ : ليقو

 . هل دي كلذ نإ { هرمعب وأ

 . هل آدي ثكالذ نكي ) 7 ناك هنأ حص اذإ امأو

 لدانلا ك 4ن ذ, لجر ضرأ ق لسف ن٠ : _ هلا 42 ر . بوبحم نب دص لاقو

 . ةتم.ق ذخأ ءاش نإ و « هلسف ذخأ ءاش نإ 0 رايخلا

 { ةميقلاب لسفلا ذخأ ءاش نإ ص ضرألا برل رايملا ، هنذإ رينب لسف نإ و

 تناك اك هذ رأ دربو ك هلس علقي لمافلا رمأ ءاش نإو

 تتحة:ساو { هريذل اهنأ نابمقسا ش . هل اهنأ ىرب ببسب 5 ةلاهج لسف نإ و

 . هضرأ هل ىوست ىتح . ارت درب و « هعلق هل نكمأ ام همرص جرخأ هنم

 .ىنعو هيلع قفن أ امو { ةمرص ةمرصلا ناكم هل ناك هحا رخإ هل نكي نإ و

 ؟ ةلخالا ىف همهم مقيالف ك هضرأ ىف اهلسفو ى متي نيبو هغيب ةمرص علق نمو

 . نيعلا ةمماق اهنأل

 ع ببس الو 2 ةدامق الو ، ةحن. الو 2 هنذإ ريغب ث هريغ ضرأ ف عرز نمو

. بصاغ اذهف ء لسف وأ « ىنب وأ



_ :١٣٤ 

 :اناتفح دقو ءانع الو قرع لصأ بصاغا سبل :)يتلم ىفلانع ءاح دقو

 اودري نأ مهيلع نكلو ى عرازال ءاغع الو . اهلهأل عرز نم اهيف امب ضرألا نأ

 . نيلسملا ضعب لوق ىلع هرذ هيلع

 نإ ص ضرألا برل رايخلا نإ : هيف لوفلا مدقت دف ء لفلاو ءانبلا امأو

 هرمأ ءاش نإ و . هلسف مود هلسف لثم السف ها_اطعأو 7 رأ ف لس ام ذخأ ءاش

 ذخأ ام لثم « مارت ضرألا ىف دريو ، الخ راص ولو هضرأ نم هلس جرخم نأ

 ٠ ءانبلا كلذكو ٠ اهنم

 . ناكم الو > الو ) ءانبالو ؛ لساالو ) رذب هل سمها : نيلسلا ضعب لاقو

 اذ__ه نأل ؛ ضرألا بحاصل هلك كالذو ٠ هيلع ىمغم وأ ) هياع ىنبم بشح نم

 . ملعأ هللاو . > يد صافل سبلو , بصاغ

 : لصف
 ‘ الغ اهيف امهدحأ لسفف ٠ نيلجر نيب ضرأ تناك اذإ : ةيواهم وب أ لاقو

 ضرألا نم هجارخإ لسامال سيلو .امهنيب نوكي هنإف المع اهيف ل وأ رجش وأ
 ؟ هانع ردق هل نوكبو . هلسف موي لسفلا ةميق هل نوكبو ، كلذ هكيرش هرك اذإ

 . كيرش هنأل

 ء هؤانع بهذي ال هن إ ث هل كيرش نيبو هنيب اضرأ لسف نهو : عص وم ىفو

 . قيفوتلا هبو . ملع أ هللاو . امهنيب لسفلاو . هلم ايف ءانعلا هلو

 هج :+ ٤

 )١) هنم ةرقف هذهو . ريبزلا ن ةورع نع ىطقرادلاو دواد وبأ هجرخأ .

 



_ ١٣٥ 

 نورشعلاو عساتلا لوقلا

 كلذ ق ءاح امو بطلاو داهسلا ق

 هلمح زجم مل دامسلا اهيف تحرطن ، سانلا لاومأ ىف لويسلا ترج اذإ : ليقو

 كردم وأ « ءام وأ دامس نم اهحملصي ناكام لكو .اهحلصي امم هنأل ؟اهنم هجارخإو

 . اهنم هجارخإ زوجي الف ع ىحر وأ

 سأبالن ء اهحلصي امم وه الو ع ضرألا سناحال امو «بطحلاو عوذجلا امأو

 . اهبابرأل اكلم نكب مل اذإ ث اهنم هلمح

 « اهنم ذخؤي الف « حرط ,زم اهبف عابسلا وأ ء رشيلا وأ ك باودلا تقلأ امو

 . اهبر ريغل لحي الو
 نارهظلا وأ ، لابجلا وأ ص زمئاجلا ق؛رطلا وأ ، ىداولا نم دامس عمج نمو

 . هل كلم وهو . هذخأ هريغل لحم ال ، رافتلاو

 © اهنم ذخؤي الف ، حرط نم اهيف عابسلا وأ ك رشبلا وأ ، باودلا تقلأ امو ا

 ( .اهبر ريغل لحب الو

 نازهطلا وأ ء لابجلا وأ ى زئاجلا قيرطلا وأ ، ىداولا نم دامس ممج نمو

 . هل كالم وهو . هذخأ هريغل لحم ال ى رافقلاو

 . ليسلا هثال امو ، بشلاو عوذجلاو . بطحلا كلذكو ٠

 نم هبحاص هيلإ عجري ى هلثم ناك اذإ هنإ : ليقف . فالتخاب اذه ىف ليقو

 اهبر فرعي ال ىتلا ةطقنلا ةلزنمب هنإ ، ليلا هيقلي امم ، ههابشأو بشخلاو عوذجلا

. هيلإ تعفد اهبر اهفرع ن و . ءارقفلا ىلع اهنمث وأ قرفت



_ ١٣٦ _ 

 > مد وملا كالذ نم سانلا ةداع ىف 2 هبحاد هيل ١ عجري ال امم ناكنإ و

 . ريةفا!و ىنذلل هه سأب الن

 ىلع اهعذجو اهفيلو اهسصوخو « ليدلا اهلمح ىتلا لخنلا بذج ف لوقلاو
 انركذ ام

 ليدلا اهيف حرط « ىداولا لع لجرل ضرأ نع ۔ا همح ر_ ديعس وبأ لثسو

 كلهف هعوقوب ث آروجحم نكي ملئلصألا ىف حابم ناكاذإ : لاق . ةلامح وأ دامس

 اهيف عقو امم 2 اهريغا ديب تسيل ضرألا نأل ؛ هضبةين هيلإ وه قبسي مل اذإ 2 اذه

 . هريغو هيلع روجحم روجحو . هريغلو هل حابم اهبف حابللاو . حابملا نم

 دجسم دح نم نأ : رثألا ىف دجريف « ىوزنب ىذلا دنجلا ركسع دامس امأو

 اودسي نأ ء ىوزن دمس لهأل زاجف « ركسءلا نم جرخي نأ ىلإ ، ادعاصف دنملا

 . ملعأ هللاو . ىوزن دمس لهأل مر هزأل ؟ هب

 بحاص جاتحاو « هريغ ضرأ ىف ادامس عضو نميف ديعس ىب أ نع دجوي و

 ةجح الن ء ةدم ىلإ هنذإب كانه هعضو ناكنإ :ليقن . لعفي فيك هضرأل ضرألا

 جحم هنإف ، ةدملا تذقناو . ةدم ىلإ وأ ةدم ريغ ىلإ ناك نإو . ةدملا ىف هيلع

 . هضرأ نم هجارخإ ىف 7 1 املا دنع هيلع

 هنكسي ام ردقتب هلجؤيو . ةرجألاب ةجرخم نم هيلع رجأتسا الإو هجرخأ نإف

 . هجارخإ

 هماع جتحا ء هوجولا نم هجوب هتانةما وأ ض 4هدعأ ك الا هنكمم نإو

. نيملسملا ةعامح عم



 ۔_ ١٣٧

 . هفيب و هنيب امف هيلع جتحا ث نيملسملا ةعامج ىلع ردقي مل نإف

 الإ و . هلس+ هيف هنكمي 4 كاملا هين هلجؤي ام ردتب ، تقو ىف هجرخأ نإف

 د وهشلا دهشو 2 هيملع رجأتسيو ، هضرأب عافتنالا نم ضرألا بحاص عنمي الف

 . دام۔لا بر لام نم اهذخأيو ع ةرجألا ىلع

 ض رألا هتاك أ ا.و .جرخأ هجارخإ نكمأ امف ضرألا ىف دامساا قرفت نإو

 ةعارز هراع رجحت الو . اهمضرو هضرأ ةعارز هلو . ضرألا بحاص ىلع مرغ الف

 . ملعأ هللاو . كلذل هنم دمعتلا ىلع « هريغ لام فالتإ هل زوح الو . هضرأ

 لصف

 اهبرل مكلا ىف اهرب و اهثورف ڵ هناريج مم همنغ برز ىذلا امأو

 لزغم ىف اهلتق وأ اهتيكبو 2 اغلاب اهبر ناك اذإ هنإ : ليق دقف فراعتلا ىف امأو

 هبر ىلع ةعبت ال هنإ 2 ءىشب اهرعب ىف ضراع الو . تقولا ىف باطي مل مث . لجر

 . كلذ ىق لزنملا

 . هضرأ وأ لجر لزنم ىف ةرقب وأ ةرامح تلخد نإ كلذكو

 لصف

 ,نك اسلا هعمجب ىذلا دامسلاف ث رجأ ريب وأ رجأب ، هريغ لزنم نكس نمو

 ,نك ادلا هيف دري نأ الإ « هبرل وهف ع هتحاسكو لزغملا بارت نم ناكامو ٠ هل وه

 . عمج ام لثم « بارتلا نم

 .دامسلاو ء لوهجم اذهف ، لزغملا برل دامسلا نأ ىلع « لزنملا بر هنكسأ نإو

. هلزنم ءارك لزنملا برلو . نكاسلا



 _ _ ١٣٨

 هلزنم ةرجأب لزنملا بحاص سةن تباطو : داملاب نكاسلا سقن تباط نإو

 . زا

 . لوقلا ضنب ىف تبثي « دامدلاب نكسال طرش نإ : ليقو

 ريغ وأ اعوج ناك عئابلل وهف ، طرش ه عقي ملو ، دامس هيف « اةيد عاب نمو

 . عوجت

 ، عومجم ريغ ناك نإ و . عئابال رهف ، اعوج ناك اذإ ، رسفملاو بارتلا امأو

 . ىرتشملا وهف"

 تارةي ثالث رخآلا طبرو ،ةرةب امهدحأ هين طبر «نيلجر نيب لزنم ىف ليقو

 . دامساا ىف افلتخا و

 كلو . تارب ثالث ىل نأل « دامسلا عابرأ ةثالث ىل : ثالثلا بحاص لاقف

 . ةدحاو ةرب

 . لزنملا فصن ىل نأل ؟ دامسلا فصن ىل : هكيرش لاقو
 ةرقب دامس ايهنم دحاو لكلل « رقبلا دامس نإ : ليقن

 : نافصن امهنيب وهف ك رقبلا ريغ نم عمجو ع بارتلاب طلتخا ام امأو

 . هنيمي عم نكاسلا لوق عمتجا داسلا ىف لوقلاو
 نكاسلا فلتخا اذإ ، هنيب عم لزغلا بر لوق لوقلا ك عمتجلا ريغ ىفو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . لزنملا برو

٭٧ « »



_ ١٣١ _ 

 متاش امي

 لوالا لوقلا

 كلذ ق ءاح امو اهمبرح و لاومألا ليلح ق

 مكتيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيقلا اهثأ ا » : ىلاسهت هللا لاق إ ۔ هم سإ ۔ ه و » ء _ ء ١
 م ه ۔ ص و ّ . ِ ر . ےہ ء 7

 اولتق الو مكفُم ضارت نع ةراج نوكت نأ الإ » مارحلاب ىأ « لطابلاب

 . 7 - . ٤ - - . . . ١
 . (( هيح ر مكي ناك هللا نإ « اضعب مكضعب لتقي ال : لوةي ) م سن ا

 . ضعب نع مكضعب فك ثيح.

 ۔ ١ م م ه ف . . م2٠ . م صس ص ٥ ۔ مس -

 كل ذ ناكو اران قيملصن فوسف لظو او ملع كل د لعي نمو ا :لاقو

 :رانلا ىلإ ناتريبك ن اتريببك:لاق ةرآلا هذه الت اذإ « ديز نب رباج ناك : لق

 . لاملاو مدلا

 ةدسافلا ةراجتلاو .لطابلا نم. اماظ ىماتيلا لاومأ لك أو . لطابلا نم ابرلاف

 ةرجأو ث اهانز ىلع ةينازلا ةرجأو هتناهك ىلع نهاكلا هذخأي امو . لطابلا نم

 هتداهش ىلع روزلا دهاش ةوشرو « مكلا ىلع كحلا ةوشرو 2 اهتحاين ىلع ةح انلا

' ... لطابلا نم وهف عرشلا هب نذأي مل ام لكو . لطابلا نم اذه لك . روزلاب



_ ٤٠ ١ 

 .مكموي ةمرحك 4 مارح مكيلع مكلاومأو كؤامد : _() :_ ىبنلا لاقو

 . اذه كدلب ىف " اذه مكرهش ىف ي اذه

 هبلق نم “"»بيطب الإ ملسم ئرما لام لحب ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . روربملا ميبلاو ثرإلا هرج امو

 . ةروظحم وأ ةحابم لصألا ىف ىه تلا ء لاومألا ىف سافلا فلتخا

 .نوكيال ةحابالاو رظلا نأل؛ةرولنحمالو ةحابم ال لاومألا نإ : ةقرف تلاقف

 . رضاحو حيجم نم الإ

 .۔ىش لوانت زوجي ال : مضب لاتف نيلوق ىلع لوقلا اذه باحصأ فلتخاو

 . هتحابإب ليلد موقي ىتح ث اهنم

 .ىحم و( انماسحأ 4 قفا ‘ ريسلا ىشلا لوانت اه. اذل زوح : مهضعب 7

 :؟ كالذ ه.ثأ امو { ريزغلا محلو ةتيملا لكأل رطضملا ةلزعمب { انحاو رأو ٢7 أ هب

 . مكحلا ةص نم سيل هزأل

 -هتبطخو ملسو ٨ يلع ةنا ىلص ىنلا ةجح ركذ ىف ةللا دبع ني رياج نع ملسم هحرخأ )١(
 ةرمنب

 . سنأ نع ىنطقرادلا هجرخأ )٢(



 س - ١٤١

 ىناثلا لوقل
 كلذ ريغو سانلا نيب لالدإلاو ةداعلاو فرعلا ىف ءاج اف

 ةحص الر مهرارقإ ريغب مهعيب: نمم ث ءارشلاب ديبملا كيلمب ىلع سانلا عمجأ

 كلذكو لصألا ىف ةيرحلا مدآ ىنب مكح نأ : اومججأ دق مهمأ ىلع ك مهيدربع

 كياملا اوزاجأ دقف مهرارقإ ريغب مميبي نث ث ءارشلاب ديبعلا راذص نم ىرتشيام

 «سافلاريب فرعلا اذهب ىرج دق نكل و . كلذ انعمنيقيال ه أ انملع دقو مهيلع

 كلذ ةحابإ ىلع مهنم عامجإلا نوكب ىتح الإ ص مضوم لهأ عم ءىش ىق نركي الو
 ناكاذإ و . اهملع انمتجم الإ نوكست ال ةنسلاو . دلبلا ةفسب ىمسي امإ هنأل ؟ مهعم

 . ةفسب سلف ء فالتخا اهيف

 : تلك دأام ىلعومف . لحاسلاو ةيلاو بگؤاعلالام ىفمه عم ةتيامثةغسلا تنزاك اذإ و

 . ةنساا هيلع

 لقالا رضالا لام ىف الإ نوكي ال فراعتلا نأ مهعم ىرج دق ناك اذإو

 . كلذكف غلابلا

 ىلع دلبلا لهأ هيلع عمجأ دق ث ءىش عنم كال.ألا لهأ نم دحأ دارأ اذإ و

 ، عامجإلا لاح نم جرخ دقف «ضري جل اذإف ضارت ةنس هذهنأل ؟ثالذ هلف ء هتحابإ

 . ةيهاركلاب اصوصخ راصو

 خيشلا نأ الإ ، بئانلاو مقيلاو تابوصخللا ىلع ىرجي ال فراعتلا نإ : ليقو

هنأل ؛ ميلا ىلع زاج « دلبلا ىف ظرامي. ناك اذإ كالذ نإ : حايملا ىف لوةي ناك



_ ١٤٢ 

 هنك ع عومل ث 4) ل ؛ ك بئاغلا م نه دشأ بوصنخملاو . حابملا نم سانلا نم هرينك عفتني

 ٠. رثك رأ لف ك هلام نم ءىشب حمسنال ذسفنو

 هنن اي ال امو 2 تابنلاو بطحلا لثم ء دجسملا ليخت ىف فرامتلا زوجب :ليقو

 ٠ بئاغلاو متيلا كالذكو . مهنيب ايف ع دلبلا ىف سانلا

 .لخخلا ىف ذخأيف ظيقلا ىف راملا ىرتشي ىذلاك ء فراعتلا ىف هذخأ زوجت امو

 الإ هل سيلو ۔ هدرب مكح . هيف اوك احت اذإو . فارغشلاو قزملاك " اهريغ اهعم

 . قزعلاو ةرغلا

 .ىرت الأ . بلقلاب هزاوج فرعي امم ء هبحاص هيلإ عجري ال ام طقل كلذكو

 .نم ى راغلا نم كالذ قوف هتميق ام ظنل اوزاجأو . ةضف طاريف طتل نوزيجمال منأ

 !_ ,هابشأو ةضفلاب حجن الو ٠ كلذب حمسن سوفنلا نأل : راجشألاو لخنلا

 . لق ولو

 رقلا طة) اوزاح أو . هنذإب الإ دحأ لام نه كاوسم رسك اوزيج كلذكو

 :ةداعلا هب ترج ال كلذو . هنم ةعفنم مظعأو 2 انم رك أ وهو . بطرلاو رسبلاو

 . هب قالطالاو ظفالا نود براقلاب فرعت ةحابالاو ، سانلا دنع

 نع مهل لاؤسلاو . مهيلاوم ىلع ناذنتسالا ىف ، سافلا ذيبع لاعتسا اوزاجأو

 .اذه ريغ ىف اوزيجب ملو « مهيلع اولس اذإ ؛ مه ةحفاصااو { مهيلاوم لاوحأ

 . . ىلاولا نم سوفنلا هب بيامت اذه لثم نأل ؛ ريثك الو ليلقب « مهلايعتسا

اذإ ء تاونصألا نم نومسي اس< ع تويبلا لوخدل ناذنتسالا ىف اوزاجأو



 س ١٤٣ س

 « رح وأ « ىئأ وأ « ركذ وأ ، ىبص وأ ى غلاب نم تودلا ناك . اولخدا : اولاق

 . فراعتلاب كلذو . دبع وأ

 لمي نأ .ريغ نم اهؤطيف ڵ ةمئان ىهو ، هشارف ىلع ةأرما ىأي لجرلا كلذكو .

 لو ء لبق نم اهاري نأ ريغ نم .اهؤطيف ‘ ليا الاي هتجوز هيلإ فزنو . هتجوز ز اهنأ

 . سانلا نيب فرعلاو { ةداعلاب كلذ لكو . اهفرعي

 ريقف هنأ بلقلا نوكسل {ةذورغللا ةاكرلا نم ىطعيف ء لئاسلا لصي كلذكو

 . هنطاب ىف اينغ ناكولو هرهاظ ىف رقفلا رثأ نم ةيملع ىري ام

 .ىول.و { ساطرق وأ ةقرخ ق هضمو ا عاتملا زازملا نم لجرلا ىرتشي كالذكو

 هي» مدقتي لو 17 عطق نكي لو زازبلا ىلإ هدري الو هضبةيف ، طويخلا هيلع

 . ةداملا هب ترج امع الإ لح الو طرش

 .عناكدلا ف ماتساا هعضيف ث هايإ هدريل ڵ ىرتشل بوثلا زازملا رشني كلذكو

 . ةداعلا هب ترج امل ء ناكدنا بحاص هضبقي ملو

 ركذي و 6 7 اذإ 6 ديبلا ةوسكو . تعيب٫ اذإ ‘ ةيارلا لبح كلذ۔كو

 زم بلطي عجريال عئابلا نأ : ةداعلا هب ترج دقو . عملا دنع ءىش كالذ ىنم

 . اثيش لذ

 4 ىقبن وأ بطر وأ رم -) فك هيلإ عهديف ‘ لجرلاب لجرلا رمب ثكالذكو

 ٠ ةداعلا هب ت رجح امم الإ هك . ٥ رمأي 1 ولو هلك ا يذ ك كلالد ريغ وأ

. قرعلا ىلع قلا ي ة رمألاو رودلا نيك 7 ىلع سوللا 7 ّ



 س - ١٤٤

 هيلإ نكست امم ث اذه هابشأو قرطلا ىلع « سورلا ىف ىزلا ءاملا كلذكو

 . ةداعلا هب ىرجتو ، سفنلا

 نه مهريغ وأ ء زابملا وأ راغلا ىلإ همهارد ىرتشملا ملسي عويبلا ىف كلدكو

 دقع ريغ نم « هيا 1 هملسي و . هريخ وأ رقلا هل نزيو { مهاردلا عئابلا ذخأيف ث ةعابلا

 . هلك أ هل زوجيف 4 عيج

 ترج ام ىلع ى زوجت اذه لك . لسرتسملاو نايبصلاو مجملا ةعيابم كلذكو

 ةداعلا هج

 ء رجلا ىف امهنم نيبيو ى رجحلاب ةصفلا وأ بهذلا دقانلا كحم كلذكو

 مهيلع نامض الو . مهتاداع ىلع هاثمأو اذه ىف سادلاو . هشغو هتدوج فرميل

 . اذه لثم ى

 ثالذ لذ لط “_ينلا نأ اوورو .مهاردلاو زوجلا راثن طقل اضيأ اوزاجأو

 . ةباحصلا هتزاجأو

 ةعقاولا عوذجلا تن اك اذإ :اولاقو . هحرط نم ىأرب الإ ، كلذ هرك ضعب و

 ء ا_مقرحأ وأ ى اعوذج اهنم ذخا نم ىلع سأب الن ث اهنومنامي ال للا ىف

 .اهطح وأ

 . مهنذإب الإ ‘ اهنم ىش دي>أل زوح ال أ ةع وذمث عضاوم ىف تن ك نإو

 رم اذإ : ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق رمع نيا نع هجام نبا جرخأ )١(
 . كلذ هيف فراعتلا عضوملا ىف كلذو :تلق :بطقلا ناق . هئبخ ذختي الو ، لك أيلف طئاحب دحأ



 س ٥ ؛ ١ _

 : لق هنأ ۔ هللا مهحر۔ بوبحم نب ذحم نب ريشب رذنلا ىبأ نعدجويو

 لكف ،احابم نكي لام لكو . هب سأب الف ءةيرقلا لهأ نيب زاج حابم ءىش لك"
 نم ريثل ىف ؛ رثاد لصأ اذهو هبحاص ىأر الإ لحم الو . هل ىذلاب ىلوأ

 . سانلا لاومأ

 بطلا ىق ردانتو ٠ هودغرأو مهنطق نطتلا باحدأ دصح اذإ : رثألا ىفو

 ءارقفلا ءىجيف 2 لبنصاا هيف رداغي 2 ريعشلاو ةرذلاو ربلا بصق كلذكو . .ىش هنما

 فرامتملا حابملا وه اذه نأل ؟ هطل زنل هنع هلهأ رم دقو . هنم رداغتملا نوطقلي

 . ساةلا نيب : _ حخ:۔ دنع

 هيلإ عجريال هلسثم ناك اذإ ، عاشتلاو حاطمملا ىق ردانتي ىذلا كلذكو.

 . هبحاص

 . دامجحلاو سودلا دعب « روذجلا ىفو ، لخنلا تحت ىقبي ام كلذكو

 ىتح لك أن ، احورط.امامط « الهب قيرط ىف دجو « رثؤملا ابأ نإ : ليقو

 بوبحم نب دمحم رثؤللا ابأ لأسو مدنف . ةطمارقلا مايأ ىف كلذ ناكو ٠ عبش

 هلك أيلن 2 داعو ىف نكي مل « احورطم اماعط دجو نم : لاقف ۔ هللا امهمحر _

 . قيأوقلا هبو . ملعأ هللاو . آرمت وأ ى ناك ازبخ

« ٣٧٣ «» 

) ١٠ _ نيبلاطلا جهنم ! ١٣ (



 ثلاثلا ىلوقلا

 اهيف ءاجامو ةبوصنملا لاومألا ركذ ىف

 . عامجإلاو ةنسلا ليلدب 2 مارح بصقن . لك : ليق

 & إ ۔ . ٨2 س م ٤ س :

 «لطابلاب مكستيثب مكلاومأ اولكأت الو» :ىلاعت هلوقن باتكلا نم امأ

 . ريثكو أ ليلق نم ث لاوهألا بغ عنم ىلع ليلد اذهف

 . مارح مكسيلع مكلاومأو مكؤامد : لقم _ ينلا لوق ةنسلا نمو ث . ے١٠.,: _ هتلع ...زا اق ةي

 -) لطابل اي مكنيب مكل اومأ اولك أت الو «: لاس هلو _ ملعأ هللاو س ىنملا ىفو

 . اضعب مكضوب لاومأ ىنعي

 ٠ هنع ىهنلا درب لو ‘ هيملع مرح الف ‘ دك امو ءرملا لاومأ امأو

 كؤامد : ةلال ىهلا لاق اك ك لطابلاب ريغلا لام لك أ نء ىهنلا درو امبو

 . مارح مكيلع ل اومأو

 هسفن مد ءرملا ىلع مرحي ناكولو . هريذل حابم ريغ ريفلا مد نأ : ةمألا عامجإ

 .لام هل حاييو ى هلام هيلع مرحخ ن كلل ث هسفن نود هريغ مد هل احابمو ، هريغ مد نود

 . نولاق اع دابعلا بطاخ هرا نكلو . هريغ

 . هلامو رعذلا مد مرحم ىلع ءالعلا لج قبطأو 6 ةمألا تعمجأو

.ق هل هتحابإ زوج و . هس و همد ف آدحأ حي٫ ن أ دحأل زوجحم ان مدلا امأف



 س ١٤٧

 ديزيو « ءاشي ام ىلع هيف فرصتيو 0 هلام ىف عتنيو ديزي نأ لجرلل نأل ؛ هلاء

 . تاعاطلا باوبأ نم

 نأ الإ ك هريذل ةيف هتحابإ زوج ال كلذك . ءىش هنم هل لحم الف همد امأو

 راذتعالا لعب 2هزم هلحم نأ هل زوجيف هيلع ىب وأ ‘ أطخ لتق نم همدب دحأ ىلتبي

 ٠ هذم طرو ام ىلع مدنلا راهظإ و ك هيل 1

 طلتخم امم ع كاذ ريغ وأ © هلخن ىلإ النخت وأ ء هضرأ ىلإ اضرأ بصتغا نهو

 كهنم ءىشب الو , دب عفتني نأ هل لحم الف ح هل ىنذلا٫ صغ ىذلا 7 ضعبب هضعب

 ءًافلع:وأءانطق وأ ، ابح ناك« كلذ ملع نمل ، هغم ءارشلا لحم الو . هريغ الو عيبب

 : ۔..کالذ ريغ وأ

 . بصتغا \م صلختلا هيلعو ٤ لالح هلاش 2 هل ىذلاب بوصنخلا طلتخم نإو

 بوصنخللا تام 7 ‘ بصانلا هر ن الام بصغ ١ ذ ‘ بدهانلا ف ا وفلتخ او

 . بدصانلا ةثروو & هنم

 ىلع هقرفيو بصنلا ةين ىلع 2 هذخأ ام ذخأ باغال لحم ال : لاق ضعبف

 . ءارقفلا

 هل لحمو ه هللا ىلإ ةبوتلا يلغو « لهف امف هللا نصعدق هنإ : لاق نم مهنمو

 ٠ هل ابصتنم لصألا ىف ناك نإ و . هثرو ىذلا لاملا ذخأ

نود , بصاغلا نم هيلع بوصغملا بصغو : اثيش لجر نم بصتغا نمو



- ١٤٨ 

 ۔ےہ © ےم

 مهب ؤ هتن ينا نمو «: :ىلاعت هلل ا ل اوةل ؟ ؛ هنود و أ ، هتح فو .ةما ن أ هل ز رح 11 هل ىلا

 ه ١۔ وع ا

 . «سانلا نوشلا نيذلا ىلع ليجدلا امإ . ليبس نم ه مرب ام كا و ا هلان

 ه بصتنم هنأ لكآلا لهب لو « هلك أو هريغ هممطأ م امامط بصغ نمو

 طاتسإ ىلع ىوقن الف 2 لك آلا لبق لع نإو لكآلا نود بصانلا ىلع نامضلاف

 . امهنع نامنلا

 ع كلذ بسب اهدلو تامو « اهنبلب ةأرما بصقغا نه : بوبحم نب دم لاقو

 ةب وقعلا الإ بصتنملا ىلع ءىش الف « اهريغ نم ءاذغ هل دجوي ، عضوم ىف ناك نإف

 . بدألاو

 ه تام ىتح هكردت و ‘ اهريغنم ءاذغ اهدلول دجويال > عصوم ف ناكنإو

 . دلولا ةيد بصقتذملا ىلعف

 « لخملا دفرةةف ءلخفلانم تابنلا ذخأيف «رخآ ءىجيف ى ةلخن تبني ىذلا امأو

 - . فالتخا كلذ ىفف

 ٠ تابنلا ةميق الإ همزلي ال : لوقف

 . لخ:)ا ناصقن همزلي : لوقو

 هةرمم موي تاينلا ةميق هيلعف « هلام هب حقلن 2 هريغ لاحف نم اتابن قرس نإ و

 لخم داسف نامض قرالا ىلعف « تابنلا مدعل ع هلحف قورسملا لخم تدسف نإو
. لجرلا كلذ



_ ١٤٩ 

 ص كلذك ارهن مده وأ ڵ تعاض ىتح « هريغل ةعارز اهيلع ء ارثب مده نموا

 . هيلع ةلك هلعف نم فلت ام نامغذ

 راضح رج وأ ك اثيش هنم ذخ أ قراس هلخدف ث تب رادج بقن نم كالذكو

 . هيلع وه هببس نم ءىش لك نامض ‘ هتدسفأف ‘ ةراد هةلخدفؤ ع عرز

 . بلا نايض هيلعو ح هل عرزلاق ك هدح رأ ف هعرف ) ح بصتغا نمو

 نإ ث ةلسنلا لصأ بحاصل رايخلاف 3 هضرأ ىف اهفرغف ، ةلس بصتغا نإ و

 ردقيالو ءضرألا هكلهتت بحلا نأل ؛اهتميق ذخأ ءاش نإ و ،اهذخأ و اهعلق ءاش

 نكت مل ! نيعلا مشاق ناكأ.و . نيملا ةماق ةلفلاو 2 هلام نيع ىلإ لوصولا هبحاص

 . ةميتلا وأ لدبلا نومضم وهف فات امو . ةفيع ىف الإ ةمودخلا

 لسنلا مكح هكح ‘ راجشألا نم هريغو( نطتلا روو { اهريغو ةرذلا صقنو

 . رذبلا ال

 . كالذ هبشأ امو ، ركسلا نادبأ كلذكو

 .لذ ريغ وأ ء رجش وأ ، لخت نه 0 السف اهيف لسفو ، اضرأ بصغ نم امأو

 . ضرالل مبت وهف عرزلا اماف . ةعارز عرز وأ
 . فالتخالا هيف ءاج دقف ، راجشألاو لخنلا لوصأ امأو

 ءاشنإ ' ضرألا بحاصا رايملا م ، ةيفاعو ةرماع ضرألا موقت ع لاق .رطعب

 لسفلا بحاص نم ذخأ ءاش نإو ٠ هل ضرألاو لفلا ناكو ع لسفلا ةميق ىطعأ
. ضرألاو لسفلا لسفلا بحاصل ناكو ، هضرأ ةميق



 ۔ .٠ ٥ ١ . _

 لسفلاو ضرألا ردق ىلع ڵ صصحلاب امهنيب ضرألاو لفلا نوكسي : ليقو

 . ةممالا :.ه

 ضرألا بحاصل رايا نكاو ‘ صصحلاب مهنيب نوكيال : ةيواعم وبأ لاقو

 اذإ ث هلسف ةميق هاطعأ ءاش نإو ، ىضرأ نم لسف ج رخأ : لسافلل لاق ءاش نإ

 . ضرألا هجو ىلع ىتلم اعولقم ناك
 . هلسف موي هلسف ةميق ىطعي : ليقو

 هل ءانع الو . هتتمارغو هلسف ةميق : ليقو

 دفأام هيلع بسحنو «ضرأ الب ةمئاق قحتست موي «هترامح ةميق هيطعي : ليقو

 . ضرألا نم

 . هلام فلتأ اذهو . اهبرل اهيف امب ضرألاو هل ءىشال : ليقو

 . . سرغلا ىف انرك ذام ىلع فالتخالاو ءانبلا ىف لوقلاو

 رايخلانإ ضرألا برنذإ ريغب ك ىابلا ىنبو سرافلا سرغ نإ : جا ىلعو

 . ضرألا برل فالتخالا عيمج ف

 . ىنابلاو لسافلل رايلاف « ضرألا بر نذإب كلذ ناكنإو

 كآرثب رةح وأ { ارهن اهمو جرخأ وأ ث آدجسم اهمف ىنبف 0 اضرأ بصتغا نمو

 بحاص لصي نأ الإ ى ربلاو رهنلا نم عافتنالا الو ء دجسملا ىف ةالصلا زوجت الف

 اهن. قحلاب هل بحام ىلإ ضرألا

 . اهبرل ضرألا ةميق بصانلا ىلعو . هلاحب ىلخي دجسملا نإ : ليفو
 .قيفوةلاهبو ملعأ هلزاو .هضرأب عافتنالاو ءاهنم هجارخإ ضرألا برل :ليقو

» ٧٨ »
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 ت ر ل وقل ا ,ال ,أ ىقلا

 تاب وصنملا لوانت نم ءىش ه.زلي نم صلخ ىف

 . رمثي نأ لبق هريغ عرز عطةي ىذلا ىف فلتخا : ديعس وبأ لا

 . فلع كلذ هنيح ىف ىوسي اك ث هعطقت مود هجميق همزلت : لاق ضعبف

 7" تح ىلعي 0 عززلا نم هريغ رمثي ام لثم همزلي : مهضعب لاقو

 . هله نم حصيام _اثم

 . بلاط ىبأ نب ىلع هب مكح هلثمو اذه نأ : ىورو

 . ثالذ ردقب موق ، عرزلا نم مجربامو ى تقلا لثم امأو

 2 اهناكم ةلخم هل لسفي هنإ : لجر ةلخن عطق لجر ىف _ ىلع نب ىسوم لاقو

 . هذد كردت تح اهلك 1 ةلخ هط و

 . اهتميق هيطعي مث ضرأ الو برش الب ةلخلا مةوتت : ىلص وملا ركب وبأ لاقو

 ةلخنلا بحاص ىطعي مث ضرألا ةلاسف ىلإ رظغي : لاق رشبم نإ : ثراو لانو

 . هؤامو هضرأ هلو ُ عطاقلا لام نهم 6 الخ لصافلا ذخأي ام لثم

 ءاهضرأ ةميق هخع حرطتف { اهضرأ ةميقو ةلخخلا ةميق رظني : ةيواعم وبأ لاقو

 تعقو اذإف . اهرد نيرشع اهضرأب ىواست . ةلخ ثالذ لثم ، اهتميق هيلع تبثتو

. قابلا هيلع تبثيو « مهارد ةسمح هنع حرطتف مهارد ةسح ىواست ةلخنلا



_ ٥٢ ١ 

 ةيفاصلا ضرأ ىف لسنف ةيفاصلا نم ةلخن عطق ، ناملع نب ديلولا نإ : ليقو
 ٠ ةلخنال اثملو 7 امل اغامثو ك ضرأالا \٢كمث ىرح نم لوق ىلع اذهو . (ثالث

 ۔عطاقلا لامنم ةلخ اهب عطةي نأ 2هتلخت تمطقنم دارا ءدحأ ةلخن مطقنمو

 . انيبام ىلع نامذلا هلو ، کالذ هل سبل : ليقن

 . لعافلل ةب وةعلا مكح ىنعم ىلع ، كلذ هل نإ : ليو

 هفالتخالاك اهيف فالتخالاف . اهحذف « د>أ نم ةباد بصتغا نم كلذكو

 . ةلخنلا ىف

 . اهلام اقوذع دري : حبسم لاقف . هريغ عرز نم اقوذع عطق نمو

 وأ ناك ةرذ 2 هلام لبنسال دهي ةوعس نب دلاخ نإ : نارمع نب نيسح لاقو

 ةمل۔مو رهزألاو . ديلولا ىبأ خيشلاو مامإلا ىدي نيب ةلأسملا هذه تركذو . ا؟رب
 . نملا ريغ دحأ ه۔اع رب ة ) نورضاح نايحو ةرعس س دلاخو

 - م,ةرع اذإ كينلا بابرأل نبالا ةميق هيلعن ء ةبصتغم مغ نبل نم برش نمو

 :ة ليقف . هضوم ىلإ هدري مث . هناكم نم اب وصغم اثيش عفري نميف فلتخاو

 . هارإ 4ضبقب نهصي هنإ

 . . هيلع نايضال نأ « ادحأ هيلع لدي ملو « هعض وم ىلإ هدر اذإ هنإ : ليقو

 7 سانلا نم دحأ هيلع هذ وأ ك ١:دسفأف ‘ هريذأ با ود هرح ق عقو نمو

. ةحدلا وأ نيقيلاب كلذ لع اذإ ، نوحلملا هب مكحم اكس مرنلا ذخأ هل زا



_ ٥٣ ١ _ 

 ۔اهبرا انبلانم اهيفامو ىہف ث اهنمنيطلاو ء۔اةب اهيف ىنبو اضرأ بصغنهو

 نم كءانب جرخأ : ىنابلل لاق ضرألا بر ءاش نإف ث اهريغ نم نيطلا ناك نإو

 . هازب م وي هثانب ةميق هاسع .اه نإ و ك ىور 1

 4 ةمارغ اهف مرغو ز هذنع نم شخ اهبف لجو ‘ اراد بصع نم كالذكو

 . هراد نم هجارخإب هرمأ ءاش نإ و ، هتميق هاطعأ ءاش نإ ث رادلا بحاصل رايخلاف

 :برلا هيلعو « هلاحب كرتي ربقلا لذ نإف ، اربق اهيف لعجو ث اضرأ بصغ نمو

 هاهب مفتنيو ، هضرأ عرزي نأ : ضرألا بحاصل ليقو . عضوملا كلذ ةميق ضرألا

 ٠ كإلذ هرد الو

 « اسهب عافتنالا هيلع مرح ، هضرأ نم فلتأ ام ردق نماضلا هيلإ عفد نإ و

 . تيملا شبن هل هرك أو

 هيلعو . تيملا شبن هل ىرن الو .ةبوتلا هيلعف 2 ةيفاص ضرأ ىف اتيم نفد نمو

 ٠ اهنم كلهتسا ام رادمقمع > اضرأ ةهاصلل لح نأ

 ضرألا ىف هل ءانع الو { ضرألا برا رئبلاف 2 هريغ ضرأ ف آرئب رح نمو

 . قرع الو

 سيلو . كلذ هلزكي مل ىلوألا اهتلاح ىلإ ضرألا دري نأ بصانلا دارأ نإ و

ِ ملعأ هللاو . ضرألا ةميق ىف داز ام « راملا بصاغلا ىطعي نأ ء ضرألا بر ىلع



١٥٤ 

 لصف

 ناكاذإ ث ميبلا الو ء ةلالدلا الو ء ةحابإلا اهبف زوجنال ةبوصنملا لاومألاو

 . بدافلا دي ن. اهضبق ىلإ لصوتي ال ىرتشملا

 راتخا نب دمحم ىلع كلذ ضرعو .زاج بوصغملا ىف رارقإلا نإ : نايح لاقو

 . اثيش لةي ف

 . زوجت الف بوصغملا ىف ةبهلا امأو

 ،هعيب الو 2 هعنم دحأل سيل رابآلا نم هاللا : اهبف سانلا ىواست عبرأ :ليقو

 هتتباأام وهو بشعلاو ،هولدب هتراهط وأ ،هبارش وأ « ةماعطل 2 هديرب نم ءاج اذإ

 رانلاو . ةيدوألاو لابجلا نم ةراجحلاو . ةروضح ضرأ ىف « ثينلا نم ضرألا

.قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ةدقاولا



 س ٥٥ ١ _

 سماخاا لوقلا

 لذ نم دل وتي امو اهريغو ضورملا >»بصغ ىق

 بذلاو قرولا لثم ي نزوي وأ لاكيامم اثيش بصتغانم نأوتتىنلا نس

 بصتغا ام لثم هيلع نأ هكساهتساف سانلا ىديأ قتيامم ى كلذ ريغو ث ماعطلاو:

 . ضعب لرق اذهو . هليكمو هنزوو ث هسنج نم ، كلذ نم

 . اهريغو ةمعطألا نم ؛كلذنم بصانلا فلتأ ام نإ : اغئاهةفنم ريك لاقو

 . هنلتأ موي هتميق وأ هلثم ذخأ ءاش نإف « نز وي وأ لاك امم

 . ةميقلا وه هنأل ؛ كلذ لثم هلف 2 ةضفلاو بهذلا امأو

 بايثلا لثم ع نزوي الو لاكي ال امم بصتغا نم نأ : تت ينلا نسو
 هقلتأ وأ هذخأ موي هتميق ةيلع نأ ص هكلهتساف ، كالذ ريغو ، شرفلاو ثانألاو.

 . نيتميقلا لضفأ هلع نأل

 )١( لاق ,لسو هيلع هنا ىلص ىلا نأ جيدخ نب عفار نع ث ىانخلا الإ" ةمحلا جرخأ :

 دواد وبأ جرخأو . هتقفن هلو . ءىش عرزلا نم هل سيلف ث مهنذإ ريغب موق ضرأ ىف عرز نم

 هل ىهف اضرأ ايحأ نم : لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر نأ ريبزلا نب ةورع نع ىنطقرادلاو .

 ىلا امصتخا نيلجر نأ : ثيدحلا اذه ىنثدح ىذلا ىربخأ دقلو : لاق . قح ملاظ قرعل سيلو

 هضرأب زرألا بحاصل ىضقف رخآلا ضرأ ىف الخ اهدحأ سرغ . ملسو هياع هتنا ىلص هتنا لوسر
 اهتيأر دقاذ : لاق . اهم هلخ جرح نأ لخنلا ت> اص رماو ٤ ك سولفلاب اهلوصأ برضتا اهناو

 ةلب وط ىد٥د - مع لخال اهنإ و. ٠

 اءاعط هيلإ ملس و هيلع ةنا ىلص ينلا جاوزأ ضعب تدهأ :لاق سنأ نع هريغو ىذمرتلا جرخأو
 ماعط : ملسو هياع هنلا ىلص ىللا لاقن . اهف ام تقلأف 6 اهديب ةعصةاا ةح اع ت ه رضف . ةعصة ق

 . ءانإب ءانإو ماعط:.



 _ __ ٥٦ ١

 هالبأ وأ هدسفأ ، شرفلا وأ بايثلا ن. اكيش بصغ نميف ء ءالملا فلتخار

 & هب وث ةميق ذخأو 2 هايإ هنمض ءاش نإ 2 رايلاب هبحاص : نولثق لاقن ۔ هنش وأ

 . ةصقنأ امو هذخأ ءاش نإو 2 هل هلسو

 هاش نإ و ى هتميق نمضو « هذ_خأ ءاش نإ ، بصاغال اذه ىن رايخلا : ليقو

 . حصأ لوألا لوقلاو . هناسةن نمذو 2 هبحاص ىلإ هدر

 . ةفيج عم صتن وأ « فات اذإ ء بودنمل ةميق ىف ء بصانلا لوق لوفلاو

 5 ون 4ذم ثكاحو هل زف ‘ لزنو ام { ثيش وأ ناتكوأ ‘ ابطق بصغ نمو

 ( . ءانع الو ى هيف بصاغلل قح الو ، بوصنملا نطقلا برل بوثلاف

 . هب وث هلف ، اب وم لمي نأ لبق ث الزغ هيحاص هكردأ نإو

 نإ و ك وه اك هذخأ اش نإ 2 هنم بودصنغمءال رايللاف ) ٦ ف هكردأ نإو

 ةميق ءاش نإ و . هلرغ لنم الزغ ذخأ ءاش نإ و « ءاركلا هيطمي و هلمعي : هل لاق ءاش

 . هلف هلزغ

 .صلخت ك هر ر فرةي ناكنإن . 4ة رس دق ناك ء قراس نه ائيش قرس نمو

 صاختلاب بطاخ ةنأل ؟ قراسلا ىلإ هملس ث هبر فرعي ال ناك نإ و . هيلإ هنم

 . هم

 ملا \و عيبل نإ ٠, ملساو ٠

.. رايا قورسملا وأ ء هنم بوصغملا لاملا برلو . مات عيبلا نإ : ليقو



_ ٥٧٣ ١ _ 

 بحاصل وهف ، ًاخرف تجرخو ث هريغل ةضيب هةجاجد تح كرت نم : ليقو

 . ةضيبلا

 7 ٠. عرزلا مرحم ال ءال نإ : ليقف ٠ مارح ءام هعرز تس نهف فاتخاو

 . ءاملا ةميق تاسلا نمضيو . همرحي ال نأ بحصو . همرحم

 . ار وأ انلع وأ ح ةعارزلا تناك ث ءاملا ف لوقا الك دامسلا ق لوقلاو

 بطحلا نم امأو . بهللا نم سبق نم ىلع سأب الف « ابطح بصغ نمو

 . الن رجلا وأ

 هدي ىف ام ك ؛هئارشو هعيبو 'مارحلام هدي ىف ناك نم ةلماعم ىف فاتخاو .

 , كلذ ريغ ملعي ىح ءارك ألا ىلع ث هل كالء

 ساب الو . هلع ةبجاو ةاكزلاو . هلام مرحم الو 2 هلاه ةاكز جرخ نمو

 . ىلإ بحأ ةهبشلا نع هزنتلاو . هنيعب مارح هنأ ملعب مل ام ، ناطلسلا دمثاوم لك أب

 لاك امم وأ؛ضورءلاوأ لوصألا نم « ءىش ىق رثك أ وأ ناكيرش ناكاذإ و أ

 عيجلا ىلعت فلتافف . سمتلا لبق ءاكرشلا دحأ بيصن ناطلسلا بصغ . نزر وأ

 . قيفوةلا هبو . ملعأ هللاو . عيمجالا ىقب امو.

» : ٭



_ ٨ ٥ ١ _ 

 سداسلا لوقلا

 مهماصقن و مج دايزو ديبعلا بصع ف

 ه_كعو هابر 2 مهرد ةئام هتميق ك ادبع بصتغا لجر ىف انباحم أ فاتخاو

 ريغ وأ > ربكو أ ضرم « هتميق تصتن 7 . مهرد فل أ هتميق تنلب ىتح( هاذغو

 . مهرد ةاهم ىلإ هتمق تعجر ىتح ء كلذ

 .صقفت مل هتميقو ص هبحاص ىلإ هدر اذإ ، بصتنملا ىلع ءىش ال : مهضعب لاقف

 .. ناصتنلا نمض ىلوألا هتءيقرع صن نإ و . هيف هذخأ ىذلا تقولا ىف « هتميق رع

 .ناك ىتلا نيملا در دقف ى ةصقان وأ ةدئاز هتميقو « هيلإ هدر اذإ : لوسقو

 ىلا نملا در ريغ ك 41 4٨۔يلع بجوت ك هايإ هي هتلصعم تسبلو ٠ اهبصغ

 . ةماق تناك اذإ 2 اهبصغ ناك

 غلبف ڵ ءاذغ وأ ملعتب هدي ىف داز ڵمهرد ةئام ىواسي وهو هبصغ اذإ :لوقو

 مهرد ةثأم ىلإ تعجرف 4 كالذ ريغ وأ.كريكو أ ضرع هتميق تصقتن ش . مهرد فل أ

 ٤ همزلي هزاصقتزف . هبحاص ىلع هايإ هسح ىدهت 4زأل ؛ مهرد ةثاممسآو هدر ه.أع نإ

 .تفلت اذإ ص نيعلا نامف همزل اك ى ناصتناا نامض همزلي ‘ ىدعتلاب هلام صتن أ هنأل

 ٠ اهبحاص ىلإ اهدر لبق

 دي ىف اهتميق تصقن وأ ، تداز تناكدقو . ةنومضملا نيعلا تم ة اذإ : ليقو

 . ثكال» موي هتمق نمضي ةنإ ك بصانلا

ه بصغ ٣ وي هة همف : 17



 _ ٥٩ إ _

 . لاح لك ىلع « هيلع ةبجاوف ةبوتلا امأو

 < ةذ_م ق هلمعتسا وأ ٤ تابونلا نهم ش ل۔هتسا ناكنإن ءاركلا امأو

 . كلذ هيلع بجاوف ء هديىف ناكام

 .بسحمالو ءةبسكسلاكالت رادقمب هيلعن ةمولعم ةبسكم هلو ادبع بصتغا نإ و

 . قفنأ ام بصتنمال

 .. هلع قحتسا م . هل ب٬صاغ هنأ ملسي لو ، بصتغم نم اديع ىرتشا نمو

 . ةقفنلا هل بسح : ليقف

 .دافتسا امم ث اهب ىرتشملا بسوح ث ةمول_.. ةبسكم دبعال ناك نإف

 . ةلغلا نم

 . نامضلاب جارملاو . هل نماض هنأل ، ةلغلا هيلع بسح ال : لوقو

 .قث ‘ ةيركد هبحاص ناكو . نيك اكرلاو رودلا لثم ‘ اراح بصتغا نإ و

 نإو . عضاوملا هذه ءارك نم هبحاص لإ ريص ناكام درو ،‘ هدر همزلي مكحلا

 ٠ اعيمج ءاركلاو نملا همزل فلأت

 . مهرد فلأب 3 رذاكوأ ملسم هارتشاف .ك لجرل ادبع ودملا رسأ اذإ : ليقو

 .حص اذإ ء هب ىرتشا ىذلا نملاب هذخأي نأ هبحاصلف ع مالسإلا راد ىلإ هب جزخو

 . یالوع قحلأ ف إذ.ء ىن رقشت ال : ىرتدثملل .لاق دبعلا نوكي نأ. الإ ء هدبع هنأ

. هن در هيلغ سدلو . هالول ؤهف 4 اذه ىلع هارتشا نإف
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 اذإ ىنمت ريغب هذخأ هبحاصلن ء ةاغبلا نم ةلبتلا لهأ نم دحأ هذخأ نإ امأو

 . هذيع هنأ حص

 آدبغ بمعتغا « كرشلا لهأ كولم نم كلم ىف ۔ هللا هحر _ ىلع ىبأ نعو

 بصانال اوبتكف ث نيملسملا ةالو ىلإ مالينلا ديس عفرف ، نيملساا نم لجرل

 ، لدع ةميق كيلع هت.وق الإ و « هديس ىلإ ماللا ثعبي نأب : هيلع جاجتحالاب

 مالغالو ى نيتس هسبحو « مالفلاي ثعبي نأ هركف « كلام نم هنمث هديس تيطعأو

 دبعلا ديس ىلإ ملسو «هتلغو مالغلا ىلاولا متف . رهش لك ىق اهن ررعي « ةفورعم ةلغ

 ك مالنلا بره وأ « هديس ىلإ مالغلاب ثعبي نأ هل ادب بصانلا نإ مش . نلا ضعب

 . هب ىلوأ دبعلا ديس نإ : لاقف هديس .ىلإ راصو

 هنم لغتسا هنإ :ةنيبلا هب تماق ام الإ ،اثيش اهنم كرشملا ىلع ملعأ الف ةلذلا امأو

 ٠ هبصغ موي ذم هتمدخ ةميق بصاغلا لام نم ذخأ ، اذكو اذك

 . فالتخا كالذ ىذ « اخيش هعم راص نأ ىلإ 6 ًببص ادبع بصغ نمو

 . ربك ام دعبو « هقرس موي هتميق لضفأ هيلع : لوق

 ۔ كلذ ريغ ال « هنم لغتسا امو هدري نأ هيلع : لوقو

 بسة>اف ك سانلا نم هريغ وأ اتآ دبع هراح خنع ذحو لجر ف فلتخاو

 ناك نإ : هللا دبع وبأ لاقف . مالنلا هنم تلفأن ، هديس ىللإ هدريل هضبقو 2 هيخ

 . ًامرغ هيلع ىرأ الف ء كلذ ريغ دارأ هنأ مهتي الو 2 هبحاص ةعفنم دارأ لجرلا

. منلا بر رمأ : كالذ لس هزأل . نامضلا هيلع ىأرف لمل ولا وبأ امأو



 س _ ١٦١

 قدصي مل ءاذه ىعداو «سانلا لاومأ ذخأب فرعي نمم لجرلا ناكنإ :ليقو

 . ناضلا هيلو

 . ساننا لاومأ ذخأب مهتي الو ؛ ةنامألاب فرمي نأ الإ ، ناملا هيلع : ليقو

 . افورعم له نم ىلع نامض الن.

 نم هفلتأف « هديس ىلإ هلسرأو « هخم هصاخ 3 ملاظ ع اب وصخم ادبع دحو نمو

 ىلع نامض الن « ةقث هع. لسرلا ناكنإن . هديس ىلإ لد ي نأ لبق « هعه هلسر 1

 . لسرلا

 . هبر ىلإ هن. جورملا هيلعو ، نماض وهف ى ةقث ريغ ناكنإ و.

 الإ « هنم ةلاكو ريغ نم هضبقن « ملسلل هيخأل الام دجو نم : رآلا ىف دجريو

 . مالسالا رلب وأ ى كرشلا دلب ىف كلذ ناك 4 نضي الف ، فلتن هل ًاطايتحان

 فصو ال+ر نإ :لاتف ىنوم ىلإ دجب اقيق ةيحان نم ءاج الجر نأ دجريو

 : لا_ةف . هب هتيتأف ء امالغ تدجوف 8 هب هيتآ نأ ؟ىلإ بلطف ء قبأ هل امالغ ىلا

 ؟ هنم ة۔اربلاب ىل فيك . ىمالغ اذه سيل

 بهذاو « لدع ئدهاش ذخ : نو٨دعاق هعم ريثبو لزانمو : ىسوم هل لاقف

 لخو « هتمال۔ ىلع اهدهشأو ؛ ديف هتدجو ىذلا عضوملا ىف أت ىتح 2 امهع دبعلاي.

 . ءىرس هنم تنأ ش . هلجسم

 ؟ باودلا كلذكو : شام تلق

 . هلام ىدنع ىه . معن : لاق.

( ١٣ / نيبااط"ا جهنم _ ) ١١
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 ذيعلا بحاص نيب ةموصخلا ث رخآ هل۔ةةة 0 لجر نم 7 بصتغا نمو <

 لتاقلا وأ قراسلا نم ءاش نمو .

 بصغلا ةهج نم نمضي هنأل ع » لتاقلا مصاخ نأ هل ك بصانلا كلذكو .-

0 : 
 ىف مصخ مهنم لكو . لتفلا ةهج نم نماض لتاقلاو

 هلةتف آ هخم ىلعأ نم هلع عقو وأ 7 بألا ىلع بوصنلل دبعلا عرص نإ و 4

 اثذح هيف ثدحأ وأ ٤ هيلعأ غياب بصاغلا نأل ،دبملا ديس ىلع ءىش الف .

 هيلع ءىش ال : رثألا ىفف ث ةليغ بصانلا دبعلا لتق نإ و .

 :ة+ارب ىل نيبي الو . همزاي مل ،هجو ىأ نم 0 ثالذ ريسفت فرعأ الو : لاق

 كلذ نم لتاقلا . (

 هلوقب هتميق ذخأو ، ىلوملا ءاف « بصاغلا نم بوصنملا دهلا قبأ اذإو «

 .لوق ىف هيلع بوصغملل ليبس الو . بدانل وهف ، دبعلا رهظ مش . ةفيب تماق وأ

 ةفينح ىبأ . ( (

 دبعلا ذخأيو همم ذخأ ام هيلع دري هنإ : لوقي ىعناشلاو .

 . ملعي مل اذإ © ىتتعت امنإف ك اهقتعأف ك لجر ىلع اهعاب مث ث ةيراج بصن نمو

 اهت.يقب بصانلا ىلع ةيراجلا بر عجريو . بصخم عئابلا نأ ىرتشللا .

 اهبلطو ء بصنلاب هدع اهنأ هدنع حص مث ع ةبصتنم اهنأ ملعي ملو اهقتعأ نإف

 اهذخأل قتعي مل ناك ولو . بصاغلا ابد مبقبو « ىرتشملا ىلع ءىش الف « اهبر هنم

. عئابلا بصانلا ىلع نملاب مجرو . اهبر



 ٦٨٣ و _

 دلو دلولا ، اهتتعأ نكي و 2 . غ بصانلا نم اه ىرتشملا نم دلوب ت:اج نإف

 امب ب٬انلا ىلع عجر و .دبع ةميق يق دلو موي ى ! هتم.ف ة امه قحتسملا ىطعيو « ىرتشملا

 . ىرتشا ىع . هنم قحتسا

 أ ًادالوأ هنم تدلو نإو . اهزةعو اهدر هيلعف 2 اهئطوف ةيراج بصغ نمو ا

 ٠ ١ هنم تم صهغ ىذلا اهال وا ئ تدلو امو ىه اهدر ه.۔اعف

 ' '. اهقرس نإ كلذكو

 ةميقو ٠ اهذخأي اهبر نإف . دالوأ هنم تدل وف ، ىرتشملا اهثط وف اهعاب نإ و

 ىرتشملا عجريو ك اهرةع ىرتشملا نم ذخأيو . ديبع ةميق 0 ىرتشملا نم اهدالوأ

 حص اذإ هلك اذهو . اهنم هدالوأ ةميق نم هغم ذخأ امب ڵ بصانلا عئابلا ىلع

 نأل ؛بصانلا دالوأو ، نصافغلا:نم ىرتشملا دالوأ نيب قرقلا . قراسلا كلذكو

 ةجوزم اهنأ الإ مهوتي .اهميرحت رمأ ققحتيو ك ةمألا كح لصأ لهاج ىرتشملا

 . نيملا كالع اه ؤطي ام 7 لالح

 : اهرمأ ىف.لهاج ريغؤ ش يلع اهتمزخ م وهف ،اهثطو نإ بصانلا امأو

 ملعي 5 ‘ قتمآ امإ ‘ اهقتع أو ‘ لجر ىلع اهعاب 7 . ةيراج بصع نهو

 : انهقتغأ نإف . اهتميقب بصاغلا ىلع ةيراجلا بر عجريو ث ةبصتغم اهنأ ىرتشملا

 . ىرتشللىلع ءىش الف .اهبر:هغم اهبلط « هتدبم اهنأ حضمش . ةبصتنم اهنأ لعي ملو

. قيفوتلا هد و . ملعأ هللاو
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 \١ا

 ناصقنلاو ةدايزلاو ناويحلا بصغ ىف

 « تعاضف اهقلطأ مث . هنذإ ريسنب اهبكرف « هريغل ةرامح ذخأ لجر ىف ليقو

 اهلايمتسا ءاركو 0 اهتميق هيلعف

 ىدعت اذإ هاك اذهو . اهميق ىف نامض الو . اهصقن اهو ماركلا هيلع : لوقو

 . اهيلع

 ةروقعم اهتميق لضفأ هيلعف ء ء لكؤي امم تناك نإف . هريغل ةباد رقع نمو

 . ةللاس اهتميق نص ؛ نم ايم>لل نكي نإ ٠ ١ ةملاسو

 فلتو © هريغ ىلإ همهدو « هنع لزت ش هلك رف ء لجرل ريعب ذخأ لجر نعو

 نإ ى رخآلا ىلعو . ريعبلا بحاصل لوألا ىلع نامذلاف « هيلإ عوفدملا تحت ريبلا

 . . لوال نامذلا عنادلا ريغل ريعبلا نأ ع ناك

 . ريخألا ىلع نامض الن « عنادلا ريغل هن أ ء ل نإو

 الاح اهيلع لمحم الو « اهكري نأ هل زوجي الف ى ةقورسم اهنأ ةبادب ملع نمو

 . ءىشب اهنم عفتني الو

 رب لف ك لجر مهعم لك و اهوحمذو ‘ اش اوذخأ م و5 ف ._ درح و) أ لاقو

 ٠. رافغتسالا الإ هلع

؟ لك أ ام ناش همزلي سال وأ : هل ليق
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 . ةتيم نم لك أ هنأل ؟ هيلع نامض ال : لاق

 . مكلا ىف ءاهلك امل نونماذ اهل نيذخآلا نأ انفرع ىذلا : ديعص وبأ لاقو

 . اهف لصألاب ملع اذإ ء كلذ لثم امل حباذلاو

 . حبذلل اهكسمأ اذإ ، اهقصن نمضي كسملاو

 . ريك وأ ئ اليلق ناك كلتأ \ نم 7 اهنم ءىشل فلتأاو

 . هب ارلعو ى كلذ حص اذإ « اهبرل اهنم لك أ ام ةميقل نماض لك آلاو

 وه عبتيو ٠ هلك اهنم ىلعي هنإ > ةر وبتلا نيبصاخلا نه دحأ دارأ اذإ و

 . هراحصأ

 ساو . را اذه : لوةيو . ءأ وس ه2ه> ردق ىطعي : لاق نهم ءاهقفلا نمو

 . ملستلا ىلع هريغ ربح نأ ه.أع

 . هيلع ام مهنم دحاو لكملس « ةبوتلا اميمج اودارأ نإو

 اهكسمأو ث ةاش مهدحأ ذخأن .اوعمتجا 2 رفن ةئالث ىف _ نسحلا وبأ لاقو

 كسمأ ىذلا لاقن .ةب وتلا اودارأ م .اميج اهنم اولكأ و رخآلا اهحمذو . مهدحأ

 هيلعف ء ةبوتلا حباذلا دارأ نإو . ةاشلا فصن نامض هيلعف ةي وتلا دارأ نإ : ةاشلا

 . اهتلمج نامض

 . نغلا فصن حباذلا ىلع در « لك آلاو كسمملا بات نإف

ردق ىلع ‘ اهنم ام,ه> م ذحاو لك ىله ا اهذخأ ىلع مهلك اونواعت نإو



 _ _ ١٦٦.

 ةب ادلا نإ : لوقي نم لوق ىلع اذهو . ضف \ نماض : مل>ا و لك نأل ك هددع

 . أرجقت ال

 ٠. عيمجال نماض وه ، ضباقلا لوألاف ء د>او اهضبق اذإ امأو

 . عيمجلل نماذ حباذلا كلذكو

 ` ٠ فصنلل نماض كسمأاو

 'ملعأ هللاو ۔ ممصصحم هباحصأ مبقي نأ هلف ءاهبل اهنمث نم مهنم صلخت نمو

. قي وتل ١ هب و



 نماثلا لوقلا

 هتم صاللاو قرسلا ىف ءاج ايف

 : مهنم دحاو هربخأ مث .الجر اهنم اوم.طأو 2 ةاش اوقرس ةعامج ىف ليقو

 . هنه لبقي ال هفإ ك اه وبصغ مهنأ

 . نامضلا نم اهنم لك أ ام

 ىلإ جاتحي الو . فالتخالا نم ، بصنلا ىف لوقلاك ص قردلا ىف لوفلاو

 . ةنداعإ

 ۔اعوطتم صق هترد ف ىأرو . بلحم و قوذع 4.م ( الحر هترذ ق دحو نمو

 هنأل ؛ كلذ ذخأ مكلا ىف هل سيلف ٠ قوذملا هنم ذخأو ، لجرلا هب قلعتف ڵ اناق

 ٠ دحو ثيح نم فرسي صللا نأل ؛ هترذ نم سيل ءىش هيو نوكي نأ نكمي لؤ-

 هلف ، هترذ نم هديب عطقي صالا ىري نأ الإ ، اهيف لوخدلا نم ىلوأ ةهبشلا كرتو

 . هعطتر هآرام ذخأ

 .هفرع نإ اهبرا اهظفحو اهذخأ ةرذلا بحاصل زاج ىضمو قوذلا رثن نإ و

 . ةقورسم تناكاذإ . ءارقفلا ىع هر قدصت هفرعي نإ و-

 ) مكلا ثكالذ ذخ أ هلا ( هترد نه قوذملانأ غلاب رح وهو( قراسلا رةأ نإ و

هدي نم ذخأ نمو . رارقإ ىلل سيلف " ايبص ناكنإ و . هرارقإ ىق بةري مل ام
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 تإ و . هنم قرس نه ىلإ هعفلي؛ ( هقرس هأ مل.. ن 1 الإ هيأ ! هنم ,صلختي ايش

 .ءارتنلا هاطعأ ملي مل

 .كلذ هيلإ راص فيك ىردي ال .جل عيبي ) ةحوبذم هريغ م. ةراد لحو نمو

 هيلإ ريصت هن ] نكم ناك اذإ ‘ ج لك أ هل زرحم هنإ 0 اهحمذ ناك فيكالو

 . اهحابذ زوجي ام ريغ ىلع تحبذ اهنأ لهي ىتح . لالح هجوب

 اهواك أ اذإ ك ميجلا مزلت ةميتلاف ، مهنم دحاو اهحذف « ةاش ةعاج قرس نإف

 موي ةميذلا مهيلعو ٠ مهعامج تمرل > اهراك .و اهوحمذيل اهوة رمم اون اكو . 7

 . .ح اهمرل ءانمض مشو « تنات

 -هدحاو ىنع مد ذخآلا ناكو ‘ هوعابو لجرل اب و ةعامج قرض نإ كلذكو

 . دارفنالا ىلع ي هلك بوثلا نامض مهن. دحاو لك مزلي :لوةف . كالذىلع هوغلبأ م

 :امهنإف ى ورع ىلإ هملسو ديز هذخأ نإف . هتصح ردق دحاو لك مزلي : لوفو

 . انالتخا ثالذ ىف ملعأ الو دارفنالا ىلع اكيمج ناغماض

 .< ملي ال وأ ملع ىرتهشلااو . اهعاب و ةو اد قرس نيف - هنب ١ ليع ىأ نع دحويو

 اذإ :لاق ۔ قح اهبحاص اهعزتنا مش . ةريثك انوطب ىرقشملا مم . ةبادلا تجتنف

 .رم حرطت هتقفن نإف 2 ةلغ هخم لغتماو 2 ةقفن هيلع قفنأ دقو . عيبملا ىف كردأ

 . هل هةأع

 .سيل و . ةبادلا بحاص ىلع لضفلا كالذ در ،هتقفن ىلع لضف ةلغلا ىف ناك نإو

.صاصق ىهو . لضفن اهيف نكي مل نإو : نحم لوقنو . هباود الإ باودلا بحاصل



_- ٩ ` ١ _ 

 هباودلا بحاص م>ر و . هراود الإ باودلا بحاصل سبلو . ةرادلا هذد ىع انعام

 . قرالا ىلع ةلغااب

 عجر © اهتنؤمو باودلا ىلع مرغ ام نع صقنت تن اك نإ ؛ ةلنلا ىف كلذكو

 . تومب تحعافت ىتلا ةقورسملا باودلا نم فلت امو . قراسلا ىلع كلذب ىرتشملا

 ء اهتقرسب ملست دق هنأ ىلع اهارتشا نوكي نأ الإ ى ءىش اهيف ىرتشملا ىلع سيلف

 . اهنم فلت ام هيامف . مارح اهنأ ىلع اهارتشاو

 ىلعو . 7 ام 4 انمصو ك الإ هلح سيلف . فرص آ 1 ملسي 1 ناكنإو

 .هيلع طرتشا دف ناك نإ ىورشلا وأ « هيقرمسب لمي ل ناك نإ 4 نملا در قراسلا

 . ىورشلا

 ٠. نملا در الإ قراسلا ىلع هل ىرس الف . قورسم هن ا ىلع ء هارتشا ناكنإ و

 . اهتقرس هعم حص دق هنأ ىلع اهارتشا اذإ 2 باودلا بحاصل ةلفلا كلذكو

 .> ناطلسلا ىلإ ٥ر .أ هلو . ةراد وا ، الام امم ىرتشاف ‘ مهارد قرس نمو

 .تعب نم اهقرس قلا { مهاردلا كالتب هارتشا ىذلا لاملا ذخؤي له « هدي تعطقف

 اهنيمب ةقرسلا دجوت نأ الإ . هيلع مرغ الف ، هدي تعطق اذإ : اولاق دقف . لجرلا

 . هدعب وأ قرسنلا لبق لاملا ىرتشا ءاوسو . قراسلا دي ىف

 ..مرفلا هيلمف ءقراسلا دي عطقت مل نإو . نوهأ قرسدلا لبق هارتشا نإ ة ليقو

 . انالخا كلذ ىف لعن الو

. طوحأ رسؤاا ىلع مرنلاب لوقلاو . عطقلا دعب مرنلا ىف آدإ فالتخالاو
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 اهبو . ميبلا ةققص تمقو اهيلعو « اهنيب ةقورسملا مهاردلاب لاملا ىرتشا نإ و

 . هلخ مهاردلا دارأ نإ و . هلذ لاملا دارأ نإ 3 مهاردلا برل رايلااف « لاملا ىرتش؛

 اهقرس ىتلا مهاردلا هيف ىطعأو ى هسفن ىلع لاملا ىرتشا قراسلا ناكنإ و

 . هيلع نامض مهردلاو ث هل لاملاف لاملا نمت ىف

 . فالتخا هتالص ىف ث هب ىلصو { ايرث قرمم نمو

 بوثلا نامض هيلعو . ةرافك الو ، هيلع لدب الو 7 ةمات هتالص نإ : لوق

 . هناصقن وآ

 . ةرافكالب لدبلا هيمع : ليقو

 . هبرل بوثلا ءارك هيلعو . ةراف كالو 7

 نم تذخأ { اسر لإ ةقرسلا ملاس وأ ك هدر عطقت نأ لبق تامو قرس نمو

 3 . هلام

 ءنيقراسلا دحأ ٦5 نم مهارد ةرشع اقرس«نيلجد نع مشاه لثسو

 ؟ رخآلا ءىربي له . ةرشعلا هبحاص ىلع درف

 .لح ىف هلعجي نأ الإ ى هنع ىدأ ىذلا ىلإ هتصح ىدؤي قح ءىربي ال : لاق

 ةقرسب هعم رورةملا ىلعف ء سانلا لاومأ نم اثيش قرس هنأ:لجر عم رقأ نمو

. كعاتم قرس 4 أ : ىدنع رقأ انالف نأ : هعاتم قورسلا ربخم نأ
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 ىرنالن ، هيلع ىدتعي وأ ،قراسلا ملظي نأ ،عاقملا بحاص نم فاخ نإ امأو

 ردقب هل مرغي نأ هيلمف « ائيش ةقرسلا نم لك أ نوكي نأ الإ ، هربخ نأ هيلع

. قيفوتلا هبو 3 ملعأ هللاو . لك أ اس
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 عساتلا لوقل اتلا ل وقلا
 كلذ ره صالخلاو تامبتلاو تانامذلا ىف

 .دن٭عتو دصق ريغ ىلع مزل ام : ةعبتلا نأ ث ةعبتلاو نامضلا نيب قرفلا نإ : ليف

 ٠ اطإنلا هحو نلنر-

 .حت لفلا اذ_ه فو . ههلتو ل۔..ةلاب سانلا لاومأ نم نهد ام : نامضلاو

 . هيف جورخ ال لرألا و . جورخلا

 مههآ۔ي نأ ح هلهأل قلا ىطعأ اذإ { ةماظم و أ » نيد هيلع نم ىلع سيلو

 . هيلاع بجاولا ىطعأ اذإ « لحلا

 .ىنأي نأ ذخآلا ىلعف ، نزوي وأ ، لاكي امم ث مرفلا هيف مزلي امم ءىش لكو

 . هلثمب

 .لوقةميقلا ىف لوقلاو .ةميقلا هيلع ، بايثلاو فويسلا لثم ع اضرع ناكنإ و
 ٠ هنيم مم نماضلا

 :ع لالدإلا وأ ةحابإلا ليبس ريغ ىلع ، هريسغ لام نم اثيش ذخأ نم لكو

 اذك ةميق نم هنأ هملسي مل ولو ث هتميق هيلإ ملس نإ و . هنم هيلإ صلختي نأ هيلعف

 . رثكأ وأ ذخأ ام لثمب ، هسفن ىلع لامتحا اذإ أريي هنأ { اذكو

 هعستاف هيل ش هدعي ال وأ ، هملمي قح لجرل هيلع نهيف ۔ لا دبع وبأ لاقو

ههسي الف ؤ حورجلاو جورفلا الإ ى هل عساو 4نإ 2 ىحلا هل مسي 7 . هسفنل طاتحاو
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 ح هلزع بومجقيو ك هحرج هز أ هل نييو ك هتخأ وأ هتتأ ءىطو هن أ هل نييب نأ لآ

 هلحتسر ٠

 وأ ك رتع ةهج نم هنأ هربخأ اذإ ء هجو ىأ نم هل نيبي نأ هيلع سيل : لوقو

 ٠ كلذ رغ وأ ٤ لتق نم هد وأ ‘ حرج نم شرآ

 ىلع نيجب نأ هيلع نكي مل ے شرألاو دوتعلاو تاقدصلا هجو نم هنإ : لاق نإف

 . كلاذ هحو ىأ نه همسن

 ذخآلا نإ م . هثيشب سافلا مهتي ذوخأملاو ث هريذل اثيش ذخأ نم نإ : ليقو

 لو . ث ةميق نم هل>أف ا هلع هذخأ ى ذلا ءىشلا ةميق نم هلحة ساد ك ذوخأملا ىقل

 . هارا هفرع

 ث هنم هل ةءارب الف ث هوجولا نم هجوب كردي و ڵ نيعلا ناق ءىشلا ناك نإف

 ٠ ةفرعا لعل 44 هلحف هارإ هفرعا نأ الإ ك ناهو رع ا_ع 7 لتحياف . هدر الإ

 ٠ انفالتخا اذه ق ملسن الو

 ٠ فالتخا هينذ ء هتيع تبهذو 2 فلأت دق { ذوخأملا ءىشلا ناك نإ و

 . هريغ مهتي عجري الثل ؛ ذخأ ام هفرعي ىتح أربيال هنأ : لوقلا رثك أو

 . أربي هنإف ، هغم هولحأف ، موقل نامض هيلع ناك نمو

 . زاح هل لاف & فذم ا ويحتسا م 1 نظي ناكولو

. طرفم ءايح ناكاذإ ث ةفيعض ةءاربلا نإ : لوقو
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 لكش ش .كلذ ىلع هقرافو « هنم 7 هيلع هل قح نه الجر لحتسا نمو

 .لع اذإ ء هي زرحم داح هلحم هن أ ملهي ىتح « هيزحب كالذ نإف ى هلح أ فيك فرعي و

 .. هلحأ هنأ

 . هلحي مل وأ « هلحأ هنأ ةعاسلا ملي ملف ء لحلا هيلإ بلط هنأ ملع نإ

 . كلا ىفاهلخأ هنأ ملعي ىتح « هلحي ل هنأ ىدنع : لاق

 < هل هتلو . كللذ ىلع هلح ٣ > هتميقو اذكو ١ ذك نم الجر لحتسا نمو

 ؟ هيزجتو كلذ نم اهبسح له ث لحلا ةلمج ىف لخدت « كلذ دعب

 ‘ .'ىغم ايف عقي امنإ سافلا نيب لحلا نأل . لبتتسي ايف كلف هيزجي ال : لاق

 امف كل ىنمزلي امم :لوقي نأ الإ « قح نم كل ىنمزلي امم : لاق ول كلذكو

 . لبتةسي

 .وم٬ ىح هيلع هل ناك نم : لاقف ٠ مهلهاعيو سانلا نيادي ناكنمين - 7

 . زئاج سيلو « فيعض اذهف تومل نعامأق . لحلا ىف

 .لك أرأ دق هنأ ىلع ، هيلإ دصقو « ثكالذب دهشأ ناكنإن . ةحصلا دنع امأو

 .ملع ك نوأربي مهنأ ىدنع . تام ىتح كلذ نع عجرت لو ء قح ٨هلع "هل ناك نم

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ملعي مل وأ « هل ىذلا قحلاب

« © +
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 رشاعلا لوقلا

 لخلا ظافل 1 ق

 لح ىف ىنتلمج دق نالفا تن أ : لحمل لحتسملا لوتب نأ وه : : لخلا ظفلو

 نم ؤ ريثك رثكأ ا ىلإ ليلق لنأ نم 0 هلا دنع ل ىنزل قح لك نم ٨ ة { ةعسو

2 

 رثكأ ا وأ ‘ اهتميقو مرد فل أ وا 0 مهرد ةثام لإ 4ذم لفأ و . هتميقو مهرد

 . اهنم

 . لحلا هنم ىنتل اس ام عيمج نم لح ق تن : م : : لوثسلل لاق نإ ؤ

 . هللا ءاش نإ _ كلذ هل تإث ( كنم تلبق : لئاسلا لاقو

 ءايشألا عيمج ىف كلذو . ةنانئمطالا ىف ًأربيو ، زاح كلذف . معف : لاق نإو

 . هيعديو هبلاطي هبحاص ناك امو ، شرألاو رقملا ىف الإ

 . هل.ي ىتح نيدلا كلذكو

 . 4}هرهي ىتح هدي ف قاب ناكام كلذكو

 . فالتخالا تكرتو « هبحأ ىذلا اذهف " ةيقبت ناك نإ كلذكو

 هل تيصوأ دلقو : لحلا دعب ظفل دعب لاقف . اضيرم هلحتست ىذلا ناك نإ و

 5 ۔ كلام نم ىحلا اذهب

 . هاياصو نع هلأست ن أ كال نيلو . هملع مت . . معف : : لاق اذإف

. لإ كنم ارارقإ ع ثالام نم لل وهو : لقيلف « اثراو لحتسملا ناك نإو
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 .ءىرب دةف معن : لاق نإف

 دو « كلبق نم ياع هلا ىنبساحم ام لك نم ‘ لحلا ىف ىنتلمج دق : لاق نإو

 . لحلاف ىنتلعج دق وأ « هللا دنع كل ىنمزليام عيمج نم ىتأربأ وأ « هنم ىنتاربأ

 ع هلحأ وأ ڵ قح لك ن ٠ هأربأ وأ « لحلا ىف هوجولا هذه دحأ ىف هلمج اذإف

 . لوف ىلع هازجأ . حص ىح لك نم هل لحأ وأ

 . ةدودحم ةميق ىلإ هفرعي ىتح : لرقو

 . هللا كأربأ دق : لوقي ىتح ءىربي الن . هللا كأربأ : هم رفا لاق نمو

 . كالذ وه لءةي ىتح دق : لاق ولو ! ءىربيال : لوقو

 لاةن . هيلإ للا باطي نأ دارأو ء ىتش باوبأ نم ، ناسنإل قح همزل نمو

 فلت وأ ى كلام نم تفلتأ امم ع هللا دخع كال ىنمزل ام لك ن .ه لحلا ىف ىنلعجا : هل

 نإ كاذك ةميق ىلإ ةميق هل سيل امم ءهلهجأ وأ هلعأ ام ىنأربأ وأ ، ىدي ىلع

 . ةميقاا نم ناك

 ىلإ هل نزو ال امم ك اهنودام ىلإ لدرخ ةبح نزو نش 4 مهاردلا نم ناك نإ و

 روك و أ « ريناندلا نم ناك فإو ، فلألا ىلإ نيئلا نم « اهرد اذك ةميق
 . بهذلا

 هللا دهع كل ىنمزلي قحلك نم «لحلا ىف ىنلعجت نأ كيلإ بلطأ : لاق نإ و

 .نم وأ ء نالف نم كثاريم نم وأ ك الام لبف نم وأ ء كللام نم هتلهج وأ هتملع

. زا اذك ةمق ىلإ نالن نه كتصح نم وأ ءنالن لام نم كتصح لبق
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 هرح و ا ؤ اهنود ام ةم> وأ ص هنود ام ىلإ طاريق نم 0 مهاردلا نم ناك نإو

 . هللا .اش نإ _ زيال ك اهرد اذك ىلإ 2 اهنود امف لدرخ

 باصتغالا هجو نم ناك نإن . نزوي وأ لاكي 7 ءىش ةمزا نم : ليقو

 بهذ ةميق ىلإ ركذي ىتح « مولعم نزو وأ ، مولعم ليك ىلإ هلحتسي نأ هزجي مل

 . ةضف وأ

 ٠ فورعم ليك ةميق ىلإ ءاربتسالا أرجأ . باصجغالا 4 و ريغ نم ناك نإو .

 نملا دعب ركذو . ةس.يق ىلإ هلحتساف ى لجرل ةعبت وأ كقح هيلع ناك نمو

 4 ‘ عيجا لع ف أت ةمهلا تناكو . امج فرعي و( اهلجأ نم هم :را ىقلا ةم.صلا`

 . فالتخا .

 1 . ِ . . . . ء .
 . هفصي ر همزا ناك دق ام عيمج هنرعي ىتح أربي ال :لوقو . أربي : لوق

 . لحلا ن ٥ للا لةي اذإ ‘ لحتسملا ق اوةلتخاو

 لوبقلاب الإ لحلا تبثي الو هل>أ امف ء لحتسملا ىلع ةعجرلا لحملل : لوقف

 . كلذ ليجس هللا نيب و هنيب امف امأو . مكحلا ق:

 نم هلحأ نإو . هل كلهتسم هيلع ىذلا ءىشلا ىف لوبق هيلع سيل : لوقو

 هن۔عل ناق هنأ همل .د و ) هناسلب هلد ىتح . هسفن ق لف ) ٥ذر ق اق وهو ك ءىش ة

 . زوح او الإ و ٠ ةرطملا وأ ك ةيملا هح و ىلع 7 هلح و.

) ١٢ -_ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (



 س ١٧٨

 ريغو ث ةحابإلاو ، لاومألا ىف ةيطعلاو رارقإلاو ء لحلاو ةزاجإلا نإ : ليقو

 .نم سوفنلا ةبيط نم جرخ ايف ع سانلا نيب ف.اعتلا ىلع كلذ جرخ امإ « كلذ

 . ظفللا هيف ىرج ام ىلعف ء ماكحألا ىف امأو , لالحلا

 هرد اذك نم نالن نبا نالف تأربأ دق : لوتي . كلال ىح أربتسا نإ و

 .ايح وأ

 ٠ كالاهلل ةءاربلا تحد . معن : لاق اذإف

 . فالتخا كلاهلل ةءاربلا لوبق ىفو

 . ةثرولا ىأرم وأ ك اعوطتم تنك « ةءاربلا لبقت نأ ىنبجعيو

 .نم ىنتأربأ دق : لوقي هنإف ، هدلاو لحتسي نأ دارأف ىصل نامض همزل نمو

 « اهتميقو مهرد فلأ ىلإ هتميقو مهرد نم « نالف كدلول ىنمزل نامضو قح لك

 .-ز>و ةمس ىف هنم انأو . بهذلا وأ ضورعلا نم

 . لوق ىلع ۔ تثرب دقو . تلبق دق : لق» . معن : لاق اذإف

 “‘ هريغو ضرعلا وأ ، ءابلا لثم « رولا فونص نم لجرل نامض همزل نمو
 : لوقي اضعب نأل ؟ أربي هنإف ، اتعلب الو ء اضرف لتي ملو .اذكو اذك نم هأربأف

 . سنج هلك رقلا نإ

 . هنيعب سنج لك نم هثربي ىتخ بلا امأو

 لخلا ىف وهف : لاق . تدرأ ام ىلإ لحلا ىف تنأ : قح هيلع هل نل لاق نمو

. هتقو ىف كلذ دتتعا اذإ . دارأ ام ىلإ
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 . هيلع عجري ل ام ، كلذ دقتعا ام ىتمف « هتقو ىف كلذ دة:هي ل نإ و

 وهف ي لبقتسي ايفو ىم اين « امهرد اذك ىلإ لحلا ىف هلمج نإ كلذكو

 . لبقتسي ايفو ء ىضم امف هل زئاج

 مودعم ةءذلا ىفام نأل ؛ ممذلا ىف ايف ءلحلا الو رارقإلا الو ةبهلا زوجت الو

 هم ٠

 . ضيبلا هيف حصيال « دوجوم ريغ

 . نيدلا ق حصت ء اربلاو

 ، زوج الف هريغل امأو .نامغلاو نيدلا هيلع نل « لوهجملا ىف ةءاربلا كلذكو

 )لع ىنلا نأ ىور امل ؛ لوهجلا ىف ةءاربلا ةفينح ىبأ باحصأ زاجأو

 ىلإ ىدوف ، لتق نم ديلولا نم دلاخ م لتق نيح ث ةميذج ىنب ىلإ ايلع ثعب ام

 : لاقف . لاملا نه ةيقب هدي ىف تيقبو . باكلا ةفليم ىتح 0 مهنم دحاو لك

 . كلذب ولالط ينلا رسن ۔ ةللا لوسر هملاي الو .هنودمت ال امب اذه مكيطعأ

 . هب نومي ال ىذلا لوهجملا نع هزاجأو

 . ٣ ن هت۔.ق وأ ك اذك نه للا ف ىنلعج نأ بح ا : رخآل لاق نمو

 ىزجي الف ء مكحلا ىف امأو . هزاج ع لحلا هب دصقو ، لحلا ىف تنأ : لاقف
 . كلذ

 ىلص ىنلا لاسرإ اهريغ جرخأو . دلاخ ثيدح رمع نبا نع ىاسنلاو ىراخبلا جرخأ )١(
 . كيمدق تحت ةياهاجلا رمأ لعجاو . موقلا ءالؤه ىلإ جرخا : هل لاقو . ايلع ملسو هيلع ةنا
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 ۔معن : لاقف ؟ اذك ةميق ىلإ قحلا نم كل ىلع امم لحلا ىف ىنتلعج : لاق نإف

 . ًاز"اج الح ناك

 : كل لع قلعتي ، قح لك نم ، ىسفن ءىرب أ نأ ىل تلعج دق : لاق نؤف
 لمجناكاذإ . زئاج اذهف . معن : لاتف . اذكو اذك ىلإ هريغ وأ ، شرأ لبق نم

 تمهثي نأ ىدنع هبشيف .لعاجلا قاقحتسا دعب هللر.جلا لفو . فورعم دح ىلإ هل

 . كلد هيلع

 تلعج دق :هيلع اهمطاق امم رثك أ «قادصىلع اهجوزت ديرب ةأرمال لاق نإ و

 ق  .ع كحوزتأ ىللا قلا نم ) الل ىنمزات قلا ةدارزلا نص ىمف ءىرب 1 نأ ل

 > قف> لك نه ىسن ء ىرحب أ نأ ل تل دق : لاق وأ ٠ مهن : تلان ٠ ةعجلا

 . معن : تلانف . ا ذك ىلإ هريغو جيوزتلا لبق نم « كل ملع قلعتي

 عجرت ن ألبق ء اهرمأب هل اهقاقحتسا دعب « هخم هسفن أربأف قحلا تتحتسا اذإف

 هتةحتسا دق امم ءاهسقن ىلع هتلمجام اهيلعتبث دق ىدنع نوكي نأ ه.ثأ ء كلذ ىف

 . . .. - . ٤ . ٠
 . کالذ توبث 4حو ىلع ك هل تله ام ك هيف 9٣7٣ ىتح همه عجر و

 .تدصر و تملع نأ مله وأ جحميوزملاب مله نأ لبق ء 4.4 ءاربإ ٢اوسو : لق

 . هيلع قحلا تبث اذإ ڵ ة:اربلا دتعنت امإ : لاق

 ع اهعرجر ملي ملام زوجي هنإف . تعجر دمبو كفن ءىرب أ : ىه تلاق اذإف

 . هسفن ىربي نأ لبق

ح لك نم ء ىرح ك ىقح نم لحلا ق كاةمل.ح ذو : اهجوزل ةأرما تلاق نإو
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 ىذلا ايةح نم. هنأ ىضتقي و . ةتبانلا قرحلا نم ث هريغو قادص نم « امه هيلع

 ك ةيجوزل و نيدلا نم هيلع ىذلا اهقح نم هنأ ىضتتيو . هريغ نود ؛ياع اهجوز

 ص ةيجوزلا قح نم هنأ ىفضتةيو . هريغ نرد ةيلع ايجوز ىذلا قادصلا نود

 . كلذ نم هيلإ دصق ام كالذ لك نم جرخيف ، هيلع نامض ريغ نم

 . بجي ام لقأ ىلإ مكحلا ىف لاحتسا ، ىنعم عضوم كلذل نكي مل نإو

 . فرامت وأ مكحن هانعم حصب ىتح « هاوس امب مكحم الو راتدلا ىف كلذ نم تبثيو

 . احرج ادحأ حرجو ث ةباد مهل حبذ رأ { مهعرز وأ موق لزنم قرحأ نمو

 :لوقي رثؤملاوبأ ناكسف .هنم ناك اج مهملعي ملو ،هولحأف كلذ ةحيقرلإ مهلحتسا م

 .ثدحلا مهفرعي ىتح لحلا زجي مل ؛هاتأ نمم نوداني و كلهأ , مراع ثدحلا ناكاذإ

 . ملعأ راو . لحلا مهل زاح ء ثدملا نوفرعيال اون اك نإ و

 لصف

 نإو . كيلع ىتلا مهاردلا نم لحلا ىف تن اف ، انأ تم نإ : همبرغل لاق نمو

 . هاكفيعض اذه نأ : رثؤملا ىبأ نعف . لحلا ىف تنأف تنأ تم

 . هلك تباث هنأ ميهاربإ ىبأ نعو
. 6 

 هل ىذلا تام نإو . الح ناك قلا هيلع ىذلا تام نإ : نسحلا ىبأ نعو

 . ؟زئاج الح نكي مل ء قحلا
 هيفن . كالذ ىلإ لهي نكي مل نا 4 للا ىف ٨امخ ك قح لجرل هيلع ناك نمو

. فالتخا
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 . دعي مل وأ داع « لاح ىلع تي ال : لوق

 . لعل ام 2 :لوقو

 . ضقتنم هنأ الإ 2 انالتخا كلذ ىف ملعأ الف داع اذإ

 لانف . هريغ وأ نيد وأ فلس نم ص قح رخآ ىلع هل نميف رثؤلل وبأ لاقو

 ع كغم ىتح ذخآ نأ لبق نم ى توم ثدح ىب ثدح نإ : هيلع ىزلا هل ىذلا

 . ذخأي نأ لبق تام مث . ىلام نم كل ةيصو وهف

 . ثلثلا نم جرخ اذإ « هخم ءىرب دفو . هل وه : لاق

 عوجر هؤاديقسا سيلف ، تام ىتح هطمي ملف ، ةيصولا هذه دعب هاداتسا نإو

 . اهنع تعجر دق :لوقي نأ الإ . ءىرب دقو . ةيصولا نع

 » قحلا اذه ىلإ عفدت نأ لبق نم « توم ثدح ىب ثدح نإ : هل لاق نإف

 . ةعجرلا هلف « لح ىف تنان

 .قحلا نم ءىرب يقحلا هيلع ىذلا تام ىتح قحلا بحاص هيف عجري نإف

 . قحلا هيلع ىذلا توم دعب { ةعجر هبحاصل نكي ملو

 . ابرلا قيرط نم ناكاذإ « نامضلا ىف فلتخاو

 . ة۔اربلا كلذكو . زئاج للا هيف : لوقف

 هللا لاق امك. لاملا سأر ًذزو ثةبوتناب الإ أربي الو .لحلا هيف زوجي ال : لوقو
 . ي ١ و : ك _ سس ٨ . د .

 . قيفوتلا هبو . ملعا هنداو « مكلاوم أ سوءر مكلل ميت نإو » : ىلاعت

» ٭ »٭



_ ١٨٣ _ 

 رشع ىدا ١ لوقلا

 بر هل فرعيال نمو بثاغلل نامضلا ىف

 . كلد 4.شي ام أ ‘ ةمصو و » ةنامأ هعم وأ ‘ لجرل ند هلع ناك نمو

 ثيحىلإ ع لوسرلا اهعفد اذإ .رخآ دلب ىلإ « هب قثي نم عم ع هبد ىلإ كلذب ثبخ
 . نياسملا نم لعف نم كلذ لعف دقو . اعيمج ةءاربلا ايف توجر هرمأ"

 ا هفديا ، مهارد هذنع لسرأ { ىلع ن ىسوم نأ : ةبقع نب حاضولا ی ربخأو

 هربخأ الو . ثاذنع هلأسي ملف ء عجر مث .هرمأ اك هعفدف ، ةرصبلاب لجر ىلإ هنع

 . لوسرلاب لسرملا ةقثل كلذو ۔ لعف امب وه-

 . ل { بح أ ناك 4 هنع كالذ ىدأ دق هز أ هرب¡أ نإ و

 6 نيقرل ا اهفرع نإف 7 7 ك هتأر أو ةأرمال نامض هلع ناك نمو

 . هللا نيبو هنيب يذ أربي هن إذ . ىه اهنأ هدسقن تذغكسو.

 . ةفرعملا ىلع ةيؤر ريغب مكحلا متي الف ے مكحلا ىف امأو

 . مكلا ىف أربي الن ڵ باجح هندب و اهنيب و 2 هتأر أ نإ كلذكو

 . أربي الن ، ثالذ نم ةءاربب اهنع هاتأو ي هب قذيال نم اهيا ١ لسرأ نإ و

 نوكي و 2 ىحلا كلذ اهيلإ عفدي ؛ ةأرما وأ 2 اهماحرأ نم الجر ىل ء نإو

. لوسرلا اهغلبي ام ردقب 2 اهباب ىلع افقاو وه



 س ١1٨٤

 .لصيام ردقتب باغ دق ناكو . اهيلإ كلذ عفد دق هنإ : لاقو لوسرلا زرب اذإ
 : . 1 هغم لبف هيلإ مجريو ‘ اهيلإ

 رذعتو 0 ةأرمال قح هيلع ناك ‘ ىراولا نب لضفلا نأ : كالام و؛ أ ربخ و

 .عفدي ىضرم ريغ دلو اهدنع ناكو . هنم صلختلا ىف بغرو « اهيلإ لوصولا هيلع

 ذدمتب نبالا لخدف بابلا ىلع وه دعقو .اهملإ هملسي نأ هرمأو .اهل ىذلا قحلا هيلإ

 هقدصف 2 هرمأام لمعف دق هنأ هربخأو .مجرو قحلا مفدو اهيلإ لصو دق هنأ اجرام

 . ةلاسرلا ىدأ دق هنأ « هبلق نكسو

 .فرعيالهنأ ربخأو .راحصب تيم ثراول قحهياع٬ناثع نب ىراولا ناكو

 دينب قحلا بحاص نع هدشرأو « هيلإ لصوف . ناكملا فرعو ، عضوملا نع لأسف

 ى قحلا هيلإ عندو ، دقدصف ‘ نالفنبا نال وه اذه نأ 2 ةثالث وأ نينا نم ريسفت
 ( نيربخلا ةلادع باطي و

 .ىلإ دجي ملو ث ةأرمال هيلع قح نم صالخلا بلطي « نايرلا نب رفيج ناكو
 .هيل ١ مهلف 2 هدنع ةتث ريغ اهل اخأ الإ ث ةلاسرب امل 1 لصي « ةقث الو اليبس اهماقل

 .كالمأ ىنإ ء ةنامألا هذه ىف هللا قتا : هل لاقو . اهيلإ هعفدي نأ هرمأو « قحلا

 . كب الإ اليبس اهيلإ دجأ مل ىلإف . اهتحصب كبلاطأو « ةماينلا موي اهنع

 لصف

 ىت زأ ةراجت نم ع مهفرعيال سانل نامض ةمزل نميف ۔ بريأ ىلأ نع دجويو

 .ردةب ع قدصتي نأ هيلع نإ : ةب وتلا دارأ مث ءارشلاو عيبلا ىف لهاجت وأ ء اهيف

. نامض ةقدصلا دمب هيلع بحي ملو . ءارقفلا ىلع كلذ نم هيلع ام
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 كلذ ريغ وأ ،تيب ؤأ ضرأ وأ لام وأ ةلخ نم نامض همزل نم كلذكو

 "البلا كلذ ىف لثم هل ابم ناكن إ 2 ءارقفلا ىلع كلذ قرف ث هثراو وأ هبر فرمي ملوأ

 . لنم هل نكي مل نإ هتميق وأ ، هريغ وأ

 ربخ هب ىهتني نأ ىلإ هنع لأس ، هتثرو فرعيال 4 لجرل نيد هيلع ناك نمو

 .ىلإ ٨ ةثرولانع لأسي مث . هتشرول هقحتسا ام ناك هتوم ح اذإف ٠ هتوم وأ هتايح

 . مهيلإ هعفديف ث ةثرولا نم هقحتسي نم فرعي نأ

 . تام نإ هب ىصوأو . بلطلا دح ىف ناكو . لأس اثراو هل دجب مل نإف

 .هب ر فرعيال لام لك : :ةل ىفلا لوقل ث ءارقفلاىلع هب قدصتي هنإ :لوقو

 . ءارقفلا ىلع هب قدصتي

 .هقرةي : لوقف . ىرقلا نم ىه ةيرق ىأ ردي و ، ةيرق نم نامض همزل نمو

 . ءارقفلا ىلع ءاش عضوم ىأ ىف

 . ةفصلا ىلع هب ىصوي : لوقو

 .. ىنغلا ىلإ ريقفلاب زواجي ملام . زئاج ةثالث وأ ءارقفلا نم دحاول هلس نإ و

 .هيلع ام ىلإ ىتأ دق هنإ ء سفنلا هب بيطت امب طاتحي هنإف ء نامضلا ك فرعي مل اذإو

 . رثك أ وأ

 عضوملا فرعيو ث اهبر فرعي ال عضوم ىف ، ةعبت هتمزل نه : ديءس وبأ لاقو

 . انيط اهنم جرخأ ضرأ وأ ث اتيش اهنم جرخأ « ةلخم لتم

. مهتثرو ىلإ وأ ى كلذ نم مهيلإ صلخت ثدحلا نيح اهبابرأ فرع نإف
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 لدتسا نإف ؟ ىه نمل لأسي : اولاق دتف ىه نل فرعي لو 2 ةتبلا فرع نإو

 . مهيلإ صلخم كلذ ىلع

 ىتم همزل اس نادو ى ءارقفلا ىلع هتميق وأ كلذ قرف ، ابر هل فرمي مل نإ و

 اهقرغي هنإ 2 تقولا كللذ اهكلم ناك نم فرعي مل نإ و . اهبحاصو ةمتبلا فرع

 . ءارقفلا ىلع

 2 مويلا كلذ اهف كلاملا وه نوكي نأ نكمب نم « مويلا اه كلاملا ناكنإ و

 . هدي ىف امب ىلوأ ديلا اذ نأل ؟ هريغل تناك اهنأ اذه مم حصب ىتح هل ىهخ

 . تقولا كلذ امل كلاملا وه نوكت نأ نكس( ال « مويلا اهل كلاملا ناكنا و

 ع هل ناكنإ هن أ دقتعا و .٠كالذ هيل ملس ‘ اريقف مويلالاملا هدي ىف ىذلا ناكنإن

 . هرةفل ناكف روي ال ن هريغل ناكنإ و . همزل امعن هثراو وه نل وأ

 اهي مل اذإ 2 هلا هنأ ىلع « ريقف وأ ايتيغ ناك ث اذه ىلع هيلإ اهملس نإ و

 صاللاب هسفنل طاتحا دقف الإو ، هيلإ راص دقف 2 هل ناكنإ هنأ دقتعي و ، هريغل

 . كلذ نم

 . هل نماض وف ' بوثلا هلمتحا دق ائيش هبوث ىف دجو نمو

 . ملعأ هللاو . هيف نامض هيلع ىل نيبي الف ع هنم عييضت ريغ نم فلت نإ و

 . قيفوتلا هبو

;٭” « «



 س ١٨٧

 رثع قاتلا لوقلا

 اهريغو لئاسرلا بتكو اهنم خسنلاو بتكلا ٥ نامغاا ىف

 همزلت له ث ةدا اح 2 ةدم هيلع عقره ، هنم خسني باتك هعم نميفو

 ؟ ةد

 الإ و . هتميق نه صتن ام ةميق همزل « ساطرقلا ةميق صقنت ناك اذإ : لاق

 . ءىش همزلي ااو

 نأالإ ءاهنم خسنيو اهيف رظني نم ىلع سأيالف « متيل تن اك اذإ ملللا بتكو

 . هثدح نم صقن \۔ هراعد . 7 اثدح اهو ثدحم

 ا۔هجحوز بت ك نم تنكم ك ةأرما دنع نم بتكلا خسن نامثع و؛ أ هركو

 أرةي نأ هل نإف 1 هنه خسنت الو . 4٠ أرقا : ري.ةس۔ال لاقو اناك راعأ نمو

 صتن ام نمضيو ، نآرقلا كلذكو . هعني نأ د_حأل ىغبني ال ملعلا نأل ؟ خسنيو.

 . رسكتو 4ذم.

 ء هنم خسن وأ هيف رظمف ڵ هناوخإ ضعب مسا هيلع ابوتكم اباتك دجو نمو .

 . كلذ نولم.د للا لهأ انيأر ام ىلع ك زاح 4ز أ وجرأف . ه٫ ءاح نم ىلإ ٥د رو

 نأ زوج الف ، رفك اهين ناك نإن . لهجلاب فالخلا لهأ بتكم سن نمو

. سأب الف نيملسملا ىلع اهضرعي ىتح هسفنل اهخسن نإو . رفكلا ركؤيب
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 .زاصتن و | فر> ةراد زب حالص ىلإ جاتحم ةلك دجوف ) اباتك سني ناك نمو

 . لعف نإ داح سأب الو ، بتاكملا نم اهس 1 هل عقتو ك فرح

 .مهريسو نيهل۔ذلا نيد اهيف ى ابتك ع درتسا نمع مشاهنب دح ةرفص وب أ لأسو

 مهيطعي نكلو ى اهايإ مهبري الو « مهنع اهسبح نأ هعسيف ، نوقناغ» دالوأ هلو

 . اهنم

 . نيملسملا نيدل نيقفاغم وأ نيفلاحم اون اكنإ كلذكو

 .لاز هنأ هدغع لمتحم ناك نإن . همسا ريغ هيلع ، هبتك ىف اباتك دجو نمو

 ٠ كللذ ريغ حصي .ح هل وهف 1 7 و 1 ءارشه همل 1

 .ه همسا هلع بوتكم وه نم لإ صالللا 4۔لع ناك. كلذ لمةتح ال ناك نإ و

 7 ارخدم لوأل ا نوكيو ‘ ةداهشلا هيف لغنيو ك ك رم لدب اكد خسني نأ زاحو

 . ديدجلا ىف

 ن أ ملع 7 . ه ال. ح 4 بتكف ك هل هن أ نظف ك ضايب رتهد اعم ناك نمو

 .لثم اساطرق هيطعي نأ ىرأ ىنإف . هيف امب باتكلا هيطمي نأ بحم ملو ، لجر

 . هساطرق

 لصف

 -< ناع نم لجر ىلإ دةما وأ ناس!رخ وأ ةرصبلانم لجر ذفنأ اذإ : ليقو

 .عاتملا نم هتمثب ىل رتشاو ، ىرت ام ىلع هعبف « ا ذىك عاتلل نم كايلإ تهجو دق ىإ

 هتنكم ١ ذإ ك هلثم مهر وم أ ىرجو ك سانلا نيد زاح ١ ذم . ل ١ هب هحوو . ١ ذك

. باتكلا ىلإ سفنلا
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 دقو . لدع ةقث هل لماحلاو ، موتخم باتكلا نوكي ىتخ . مكحلا ىف امأو

 :. بتري ملام ةريغصلا ةعقرلاب ةريثكسلا لاومألا ذاقنإ اوزاجأت

 ، لوسرلا ربخم لسرملا نع قوقحلا لوزتو « نويدلا ىضقت كلذكو
 . هيحاص رك ةد اح

 نأ ىور امل « مي نأ زئاج هنإ : ليتف ٠ هلام نم اثيش عسي 4 ١ بتك نانف

 ذثموي وهو _ هللا مهحر۔ بوبحم نب دمحم ىنبا ها د_بغ هيخأ ىلإ بتك ريشب

 ل:زأو ، الام عي أ فيك : لاقو . كلذ نع هنلا دبع نبج « هلام هل :! نأ ةكع

 نإف . اذه لثم نع نيحت ال ىخأ اي : هوخأ هيلإ بتكف . ىنلصي باتكب الصأ

 . ةبناكسملا نم اذه لثمب ىرجت لزت مل سانلا رومأ
 ككالذ ف برح و( هلام نه ءىش عيبب 4ذع باتك ل دوو( تمأ ناك نمو

 لودألا عيبف مهنيب فالتخالاو .مهضعب نع كلذ ةزاجإب :ليق دقف ى ةقث لوسرلاو

 . ضبقلا ق ةناكولا حصت يح

 فرءي اذهن . اهميلستب اباتك الماح لوسر ه:اخ لجرل ةعيدو هعم ناك نهو

 . سانلا نه ةداملا هد ترج امع

 هذخأب نأ هماع ق.ضي الو . 4 ١ بوتكم ٩ز أ 4.م ناكو > باج 5 هاتأ نمو

 . . ع ۔
 . هبحاصل 4 .هد هرذلا هذلحو نإ . هأ رثد »

ةجاح ىف لجر لإ وأ ، هتالو ضعب ىلا اباك هريغ وأ مامالا بةك نإو
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 ز أ : هللا دبع ف أ ن . هذخأ رأ هقش ‘ باتكلا نع لجرلا ىنغتسا 7 ً لجرل

 .نأ هيلعف ء ةجاح هيف هيلإ بوتكم وأ مامإلا نوكسب نأ الإ 2 كلذب سأب ال

 . هايإ هغلبي

 مظعأ نم كللذو . هنذإ ريسنب ع لجر ناسل ىلع بتكي نأ دحأل زوجي الو

 .نه وج ري ا۔! ةلالدلا هجو ىلع بتكيف « كاذ ىلإ رطضم رطضي نأ الإ « ةنايملا

 بت كلا ددتعي نأ هحو ىلع وأ كالذب حرفي هغنعبوتكملا نأب 2 هباق ةناذئمطا نم

 هيلعو هل ةجح ث بولقلا ةثحوو لتلا ةنانثمطاو . هلعي نأ

 2 لف ٠ مهذإ ريف ك سانلا ىلع ند باسح هريغل بتكي نميف فلتخاو

 سأر الف 0 ةرك ذتلا ليبس ىلع بتكي امإف . ماكحألا ٢ تبہثي ال هطخ ناك نإ

 ٠ كلذب

 . ملس أ كلذ كر : ليقو

 هيلإ ثعب نإف . لئاسم نع اهين لأسي ث ةعقرب لجرل لجر ثوب اذإ : ليقو

 ىلإ جاتحم هلعل 2 اهدر هيلع ىرأف هبحن نإو . اهدرب نأ هع ىرأ الف { با ولاب

 ث اهدر هييلع الف ، هريغ هل لأسي نأ وأ « هلأسي هل بتكن وكي نأ الإ « لئاسملا

 . لأسي مل وأ لأس . هبجي مل وأ هباجأ

 .باوجال امضوم ةعقرلا ىق لعج لسرملا ناك نإ : اذه لثم ىف هراتخ ىذلاو

. هريغ ىلإ اهثعبي هلهل ك اهنيعب ةعقرلا دري نأ
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 ةعقر ىف باوجلاو لاؤسا بتك نإ و « اهنيعب اهدر اهيف باوجلا بتك نإ

 . اهيف فرصتلاو اهسبح هل زاج ى اهريغ

 نيب ةداعلا هب ىرجت اه هب ربتعيف ى باوجلل اعضوم ةعقرلا ىف لعج نكب مل نإ و
 . . عض وملا كلذ ىف « سألا

 ۔ هطخ ةيلع دودرملا ردص قيضيو ، در"ال سيطارقلانأ مهتداع نم ناكن ف

 ۔ زاوجلا هوجو نم هجو سانلا نيب ةداعلا لاثتماف . هسفن بيطت ةيلع درب مل اذإ و

 . قيفوتلا هبو . لع هللاو

» » ©
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 رشع كلاثلا لوقلا

 اهمبرحتب رثألا ءاج ىتلا نادلبلا ىف

 حامجو ميسو رجهو نيرحبلا لغ. ، ةبوصغملا ناللا نأ رثألا ىف ءاج ىذلاو

 اهيلإ بلجي نأ نكمي ناك امو . جاتحملا ريقفلل الإ اهنم لكألا زوجي ال \تولسو

 . هنه ءارشلا زوجو . ريقفلاو ىننلل هنم لكألاب سأب الف ء اهريغ نم

 هزنتلاف « اهريغ نم هلوصو نكمب ال امو ، بطرلاو راجشألا لثم امأو

 . ل و أ هزع

 ؛ ه.ارح حصي ىتح ى هدب ىف ام ىلوأ دحأ لك نإ : نيملسملا ضعب لاق دقو

 اهاي> أ نه اهابح أ . ِ اهلا هذه نوكت نأ نكميو . الع ا_۔مف ءاج لف رثالا نأل

 . هل وهف ًاتاوم ىيحأ نهو . تاوم ىف

 . هل وهف اتاوه ىيحأ نه : ماللاو ةالصلا هيلع لرسرلا لوق ةين ةجحلاو

 ٠ .الاب :7 تا وألا ةامح و.

 : لوق : لاوقأ ةمال هيف نيملسدكلف ث همارحو هلالح لمتحم ءىشلا ناك نإ و

 . همارح ملعي ىتح ليلعتلا هكح

 . هلالح ملعي ىتح ميرحتلا هكح : لوقو

. كلذ نم بلغأل ا مكح ىلع وه لوقو



 _ _ ١٩٦٣

 اهذختا دقو . ريقفلل الإ لال ىتلا يئاوفلا نم اهكح ةنطابلا نأ دجويو

 نيملسملا نم ادحأ مان ملو . املا وأ اوعيابتو ،اهوثراوتو اهورو « اكالمأ سانل

 . ىلوأ تاهبشلا نع هز٧تلاو . ٫4اع الو كلذ ركنأ

 نم ةزاطابلا بح نم ق وتساو ؛ ه ارةنلا نم ةنطابلا عرز نم ناد نم امأو

 نوكت نأ « ةنطابلا مكح اهمكح ىتلا نادلبلا نأ وجرأو . هيلع سأب الف « ريقفلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذك

) ١٣ _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (
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 رسع عبار لوقل +ء ربا رلا ل وقلا

 ثالذ ىف فراعتلاو برشلاو لك ألا زارج ىف

 ةةأ رما وأ الجر اعدف ى اماعط مهل لعج دق ا هلزنم ىف لجر : ةعامج ىف ليقو

 بحاصل ماعطال مكج نأل ؛ َ هيملع نامض ٦و . ممم لك ر نأ هلف ‘ :2 لك ذال

 . تبلا

 هنأ دحأل سيلف 2 ماعط ميبو ،دجسم وأ قيرط ىف « ةعامج اوناك اذإ امأو

 . امج رمأب الإ لك أي

 . بيرلا هيلع لخد اذإ اذه : ليقو

 > مادطلا ٹکالذ نم لك لا هل زاج 4 هر. أن ماملا نأ : هسفن تنكم اذإ امأو

 ٠ مكسحلا ال ةنانثمطالا قيرط نم

 1 هلك ه اك أي نأ هلف ك مادطلا اذه نم لك : هل لانو ٠ لجرل اماعط برق نمو

 م اذإ ى اميق اهلك اهعطقي نأ هلف ز اصيمق ةقشلا هذه نم ىل عطنا : هن لاق ول اك

 . لضفت

 ناك نإف . رخآلا نم رثكأ مهدح أ لك أيلف ء ةعامج نيب ماعط ناك اذإ و

 مكحلا قف ام أو .زلاخ مهب سفنألا ه بيطت \م » لالدإالا قيرط نم كالذ جرح

 7 مهل هن أ هتينو ث هي اولزن « مو_رقا اماعط لح نهو . لحلاب الإ حصي الف

. هلف لذف
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 لك ي نأ هلف © نيرافو رمب هيفو بطرلا اذه نم لك : لجرل لاق نمو

 ۔ ءاش اهيأ نم

 رسجلا نم لك 1 نأ هل نكي غ { ةلخنلا هذد زطر نه لك : هل لاق نإو

 . ابطر الإ لك أي الو « نيراقلاو

 ك نيراقو رشب هيف ، ابطر هل ىرتشاف ء ابطر رتشا : هل لاق نإ كلذكو

 | ۔ هيلع زاج

 مجعلاف ، ة_,لا هجو ىلع هلكأ ناك نإف ث ابطر لجر دنع لك أ نمو

 . لك آل

 . معطملل مجعلاف ء ماعطإلا هجو ىلع ناك نإو

 ىتح هغم لكأف « الهب قيرط ىف ، احورطم اماعط دجو رثؤملا ايأ نإ : ليقو

 ءاعو ىف اعوضوم ناك نإ : لاقن . بوبحم نب دمحم كلذ نع لأسف ى عبش
 م

 . ارمت أ ناك زبخ ‘ هلكأ زوح الف

 . هب "‘>سأب الف ء ضرألا ىف قيرطلا ىف اعوضوم ناكن إ و

 ،مههيجىأرب الإ هد هذخأي الف ( ءىش 4ذ ٠ىقبو هريغ ماعطب هماعط طلخنمو

 ۔ رضح وأ رقس ىف ناك

 )١( لاق _ ملسو هيلع ةنا ىلص ىبلا ىلإ ثيدحلا عفري 2 يبعثلا نع دواد وبأ جرخأ :
 اهايحأ نمل ىهف لجر اهايحأف ةكاهع ةباد كرت نم .



 _ _ ٦١٩٦.

 . هب سأب الن ، هبر نذإب ناكنإ ةاجافملا مامط لكأو

 : هل لقي ملو هنع ىلوتو « هريغ وأ آرسسب وأ ابطر لجر ىلإ لجر عفد نإو
 , ::. سافلا نيب فرامتي امم اذه نأل ؛ هين بترب ل اذإ 7 هلكأي نأ هلف . هلك

 ىري نأ هل زوج الن ، موق ضرأ وأ ةيفاص وأ دجسم ىف ارمت اك أ نمو

 . ةجارخإ هيلعو . عضاوللا هذه ىف ىونلاب

 . ةحابملا ضرألاو . ةيلع ءىشالو . هبر رفنتسيف ، ريغتو سبي دف ناكنإو

 . ةرضم نكل م ام « هيلع ءيشال نأ وجرأف

 لك أت نأ سأب الف 2 سرملا بحاص لوسر هيلإ كاعد اذإ ؛ سرعملا مامطو

 . ًاحابم نراكاذإ { هنم

 . ًامارحو اسف لكأ دقف ڵ ةوعد ريخب ةوعد لكأ نم : سابع نبا نعو

 اع ؟ هيالع سأب الف ڵ ئهت وأ لك : هل لاقو اماعط لجرل لجر جرخأ نإو

 . هنم عنتمي ال كلذ نأل ؛ هدي نم ماعطلا رثانت نم ، ضرألا ىف عقو

 دم : هل لاقو . اماعط هياإ برق ث ، تبلا ىلإ مق : هل لاقو الجر ىقل نمو

 . هعم لكألاب سأب الف . لك : لوقي الو . لك كنإ : ىنعملاو . كدي

 لع نذأتسي الو . سأ ال_ف ك سانال ماعطلا عصو اذإ : 4 نع رهشل لاقو

 . سانلا نيب فراعتلا

. ءاو الل ملألا عصوم ىلع وقلا عصوب سأب الو
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 . . . هي ىلأ ءارقفلاو 2 زهلا باودلا معطت الو

 . هلمو هزاج أ نيملسأا صم و شيشلا اهل ب ١ ودلأ و

 ء تاذ ناسح نس حيلملا ىلع لخد بيبح نب عي رلا نأ : هل أ ذيع وبأ ىورو

 ىتح ، حيلملا هجو للهنف ء ماعطلا ىلاه:ةيشرق اي : عيبرلا لاقف . ضيرم وهو « موي

 . اولك أن اولك موقلل عيبرلا لاتف . ماعطلاب هتءاخ « ضرم هب ام ناك« دعقو مق

 . ملعأ هللاو امماص ميب رلا ناكو

 لصف

 ءانإ وأ سرخ نم ءام ىف ع الجر نذأتسا لجر ىف _ ىراوحلا وبأ لاق

 ريغل ڵ هيف هفااخ امم هلح:ةهسد نأ هيلعو . كالذ هل زوح الف 0 مد هر لسفف ؛ برشيل

 . هنذأتسا ام

 . هلذب 4ام لسغ وأ > هب رش دغع ءالا بمناف > همقسيل ءام هريذل بلط نمو

 . هر سأب ال هنأ وجرأف ‘ عابي ال حابم ريثك ءاملا هيف عضوم ق ناكاذإن

 هنإف ع ىنتسا :لاق نإ و .أضوتيو هخم برشي نأ هلف ، ءام ىنطعأ :هل لاق نإ و

 . هنالتإل دمعت الب هيأ نم جرخ امم سأب الو . هيدي لسني الو . أضوتي الو برشي

 . ءاملا هنم قير نأ ) ءانالا هل ىذالن هريغل ءان ! ق ءام مصو نهو

 دمتي مل اذإف « رسكفهدي نم طتسف ،شانإ ىف ءام ملسف 2 ءام هيلإ بلط نمو

. هيلع نامض الف ء هظقح ىف طرف الو ت كالذل
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 فالتخا هيف قاوسألا ىف لبسملا ءاملاو .

 ءارةفلل وه : لو .

 ليهسلا ىرباعو ءارقذل : لوقو .

 برش ىطعأ نإ و . بلطي الو فتي : لوةو .

 ةبافج نم . هيلإ ةرورضلا لجرلا سم اذإ 2 حابملا بارشال لوعجلا ءاملا امأو

 . هببسب هريغب رضي ال ناكاذإ حسمتيو ى هغم لسغي نأ ذلف « ةسام وأ

 هبو . ملعأ هللاو . سانلا ررض ىلإ ىدعتي الف ، هريب ةب رمغي ناك نإو

 قيفوتلا ٠

«» » «»
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 رشع سمالا لوقلا

 لاومألا نم عافتنالا هب زوج امف

 نكي مل اذإ لوبلاو طئاغلل ةنوصحلا ريغ ضرألاو لاملا ىق لوخدلاب سأب الو

 . ضرألا وأ لاملا بر ىلع ء ررض هلوخد ىغ

 زوجنالف ككسلاو باوبألاو ردجلاب نوصحلا نم ضرألا وأ لاملا ناك نإ و

 . اهسابرأ نذإ ريغب ك اهيف لوخدلا

 .اهب عفتني دح ىف ةرملاتن اكاذإ ةرمثم ةرجشالو ةرمثم ةلخن تح طونتيالو

 .ضرألاف متي ثدحلانوكب نأ الإ ،هريغا رادج الو عذج قوف طوذتي الو

 كلذ ذختي ملام سانلا ضرأ ىف ىشملا ىف ، 0اهققلا نم ريثك صخر دقو

 . مضرااف ىشلا هرك ضب و .اهلهأىلع ررض هيف نكي ور( اكلام هع و ‘ اقيرط

 . كلذ عيمج ىف ىشملا نورخآ هركو هريغ ىف هزاجأو

 . هركي كلذ دنعف 2 عخم وأ ررض عتي ملام ، حابم ىشلل : لقو

 دمتف . اهيف تيلص وأ ء ىضرأ ىف تثطو نإ جرح ىف تنأ : هريغل لاق نمو

 هرضي مل ، كلذ لهف نإ وجرأو . اهبن ةالصلاو بارلا ضرألا ىق ءطولا اوزاجأ

 . اهبحاص جرح

 لاقن . كلذ ىف اضمب لأسف ، هضرأ ىف ىشلا هراج ىلع مرح الجر نإ : ليقو

 : .اهيف ىشملا مرحم ملو ك هضرأ ردجي : هل لق : هل

. كلذ ىف ىشمي خيشلا تيأرو : لاق
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 ع سانلا ضرأ ىف نوشمي سانلا انكردأ : لوقي ىراوحلا نب لضفلا ناكو
 . ةعبتالو هقرطتب ةجح توبثاالو 2 ةرضم نكيم اذإ اذهو . ردجلا نومحقنيو

 . لوق ىلع هرمغ اه ردق هيف در « رادجلا ىف ةرضم تلصح نإ

 الإ ث هيلجرو هلعن ضفني نأ هيلع سيلف ث ةسبايلا سانلا ضرأ ىف رم نمو

 مهنأ الإ ءاومرح ولو ر نأ هل زئاخ اهيف ىشملا هيلع نومرحي اهباحصأ نوكي نأ
 . بارتلا نم هيلجر ضفني : اولاق

 لخ لام ىلإ ىذفأف ، غرف نأ ىلإ ' قبرط ىف ىشمي نمع ديعس وبأ لاقو
 . هيلجر قاعتن ك نبط وو « سانلا ىٹثم 7 رمأ دلق( قيرط همفو ا عرز وأ

 . ريثكو ليلق نم ناك ام نهضب :لوقف

 ٠ ةرضم هجارخإ ىفو ةميت هل ناك ام الإ ‘ نمذضيال : لوقو

 رضنتال ةقرو نأل ؛كلذ ىف هيلع ءىش الا 2 ةقرو اهنم فصقن ث ةرذ لخد نمو

 . هتوق ناض هملف ك ادوع رسك نإو .ةرذلا

 . نامذلا اهيفف ء دوعلاب ترضأ اذإ 2 ةقرولا كلذكو

 . اهيف ةمبت الن 2 هيف ثدحلا رضتال ىتلا ثادحألا كلذكو

 هب مدقتي ،دئاقب الإ اهدح فرعيال ء قبرط ىف ىشهبال ةيواه وبأ ناك :ليقو ا
 < لوقيف رابغ نم اهب قصل ام ىري م . طئاحلا ىف هدي عبصأ عضي ناكو . هموؤيو

. هبحاص نذإب الإ « لق ولو هريغ نم هلام مفانم قحأ ءرملاو . لام اذه
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 صالخلا هيلعن ؛ اهريغ ضرأ ىف اهبارت نم راطف 2 موق ضرأ ىف ىشم نمز : .

 : . كالذ نم

 ٠ اهف هلثم درب هنإ ‘ نمط هر قلف ‘ هريغ ضر أ ف ىشم نه : ليقو

 ٠ ردق ام هيلاجر ضقني : لوقو

 . زوجي : لوقف . سافلا لاومأ ىف ظفللا حرط ىف فلتخاو

 . زوج ال : لوقو

 ظفلل ١ اهيف حرطي نأ ز وحم له ةر وجتپع ةيقاس نع ملالا لهأ صعب لةسو

 . جرخ وأ

 . حرطلا ق صخرب لو ٬جارخإلا ف صخر دق : لاق

 ٠ ء . . ى ... ِ 1

 . هب ساب ال هنآ وجراف ء ريسي بارت هنم تحاف ڵ موق رادج اكتا نمو

 .نه هقلع ام سأب ال هنإ : ةيواعم ى أ نف . قرطلا ق ردلاب ءىكستي نه امأ و

 . هذه هلدأ ل=تسبف 4 رادملا سمن نه ءىش هقلس ىح > رهاطلا با رتلا

 . هلزنسم ىف ، ىراوحلا نب لضفلا ىلع ، ىوزن لهأ نم لجر لخد : ليقو

 لعفت ال : ىراولا نب لضفلا ىل لاقف . ضرألا نم ةظفلب تثبع تدعق اهلا : لاق

 نم كرذحأ ىنكللو . كم.اع سما ان أ ىلق نمو ٠ سانلل ناك امم ء ءىش ق اذه

 .` . ىريغ لبف نهم ك ا ذه لثم

, نارمذحلا وأ ) ردلاب اهملع نوصحلا تاعارزلا نه شيشلا نإ : ليقو
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 ىلع مدقي نأ دحأل نكي مل ء رشبلا لوخد نع هنأ :« اثورعم نصحلا ناك نإف

 . حابم ءىش هيف ناكولو عونمملا نصحلا لوخ>

 . هاطاءتي نأ هل زاج ء روظحم ىف لوخد الب حابملا ىلإ لصو نإف

 نكي مل ء رشياا نع الو ء فراهتلا ىف باودلا نع وه امنإ نصحلا ناك نإو
 . باودلا نع هنإ : فراعتلا ىف ناك اذإ 2 هيف ىذلا حابملا نع ازجاح نصحلا

 . هعنم زاجف ، ةرضملا ىنعمل عرزلا و نوسحلا ىف شيشحلا منم نإ و

 . "الكلا عنم بح الف ء عرزلا ىلع ةرضملا ىنعم ريغل عنم نإو

 بارتلا در بجوأ ةنإ : رثؤملا ىبأ نهف بارت هب قلعو ي اغيشح شح نهو

 . اهنم ش> ىتلا ضرألا ىلإ شيشحلا نم

 . نيملسملا نم هريغو نازع نع كلذكو

 هيف مزلي ء اثدح اهبف ثدحم ملام ى ةبصتنملا ضرألا نم شيشحلاب سأب الو

 . نامذلا

 اهبرل كلب سيل ث ةكولماا ضرألا ىف تبانلا شيدحلا نإ : ةفينح وبأ لاقو

 . هلام درب نأ هيلعف ڵ هب ؟ئربتسيا لجر لام نم ةلافط وأ « ابارت ذخأ نمو

 . هب سأب الن « ةميق هل نكي لاذإ :لوقتو

 . هل ةميق الو ، ضرالل احالص هجارخإ ناك اذإ ع هب سأب الو

. ةربغ اهنم تقلع ولو سانلا نيذرأ نم رجحب ٠اربتسالاب سأب الو
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 .اهبلع ةرضم ال ناك اذإ « زئاجلا قبرطلا نم ءاربتسالل بارتلا ذخأ زاجو

 كلذ لعجي نأ بحأ الف « ال مأ رضي ٠ىشلا اذ_ه نأ فرعي ال ناك اذإو

 . ه.ةنآ

 فرصنين ، نياطلا نم اثيش لمعي وأ ي ىنبب هرجأتسا وأ ، الجر ناعتسا نمو

 ناكنإو . هبحاصل وهف ث هب عفتني هلم ناك نإف . نيط هندب وأ هيلجرو هيدي ىفو

 . هب سأب الف لسغي امح

 ث ةلخنااب رضي كلذ نكي 7 ك هريخا ةرجش وأ 2 ةلخن ىف ةباد طبر نمو

 . هي سأب الف > ةرجشلا وأآ

 . هد سأب الأ ء نبتلا ىف نوكي ام لثم ناكنإن ( بح هيف ا_نيت ىطعأ نمو

 . هلهأ ىلإ دريلن رثكأ ناكنإ و

 . هنم هني ردقب ذخأي نأ هلف ، هريغ نبتب هنبت طلتخا نمو

 الف رل۔ملا لهأ مم زاج ناك اذإ ى ةرذلا روذجو ، لخنلا نم بطلاو
٠ 

 . هب ساب

 لثم ناك امو « نيتاسبلا نم طاسقللا ، طرقلا نم غمصلاو ، طقاسلا لسعلاو

 . هب سأب الف « دلبلا لحأ م. ةحابإلاب ًانورعم اذه

 , عأ هللاو .اهنم طاقتلالا لح الف اهريغو راحص لثم ،ةروظحملا ةنكمألا نمو

. قيفوتلا هب و
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 رشع سداسلا لوقلا

 لزانملا نم عافتنالا هب زرح ايف

 .نأ : لالدإ وأ ةحابإ وأ ، ةحنم وأ ، ةرجأب لزنملا ىف نكاسال اوزاجأو
 .هيف ةرمضم نكت مل ام ع تيبلا بحاصل تيبلا ىف ىتلا بدنلا ىف هتبرقو هولد ىتلمي

 . نكي مل اثدح تيبلا ىف ثدح الو . تيبلا بح اص ىلع

 . رادجلا ىف ىتا ىوكللاو داتوألاو ةندغألا لامت۔ا اوزاجأو

 .ميدقلا ىلصملا حلصي الو .نكب مل ىلصم تيبلاف ثدحينأ نك اسال اوزيجي ملو

 . تيبلا بحاص ىأرب الإ

 برل ام لثم ،اهريغ وأ ةرجأب هريسغ لزنم ىف نكاسال :نسحلا وبأ لاقو

 « رونتلا ىف زبخمو ء هتباد هيف طبري نأ هلو . لزغلا ىف نيبي ررض ريغ نم « لزغلل

 . رثبلا نم تسيو

 . تيبلا بحاص ىأر الإ رونتلا ىف زبخم ال : لوقو

 لوبلا عضوم نوكي ثيح ث طونتيو لوبقيو . دقوملا ىف رانلا دقويو

 . طثاذلاو

 . هبحاص ىأر الإ تيبلا رهظ ولعيالو مانيو

 . لبق نم نكي 1 ادتو تيبلا رادج ىف ثدحم الو

. لوق ىلع هلمعتسيو « هيف قلعي نأ هلف ع لبق نم ناك نإ و
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 . هبحاص ىأر ريغب هحضتيو ، لزنملا ىف ثدحام حسكي نأ هلوب

 . ثينلا ىأي نأ لبق ء قورحلا نم هزهظ ىلع ام ىرنب" نأ زوجي الو

 . هيمني نأ هل زاج « ررضلا هيلع عقوو ، ثينلا ءاج اذإف

 . ه.حاص ىأرم الإ ؤ© اباب بكرب نأ هل اوزىج ملو

 .هيأرريغب .تباغ اذإ اهحلصي و ث هيلع اهدحيو ءةلضلا بكرب نأ هل اوزاجأو

 7 تنلا ةراجح نم لمةسيو ى رجحلا ةعقوم ىف قدي نأ هل اوزاجأو

 : . ررض هلمع ىف لخدي.

 . هيأرب الإ دحأ تيب ىف نكسي نأ دحأل زوعنالو

 الإ 6 اريثمكو أ اليلق نكس غ ةرجألا هيلعف «تيبلا بر ىأر ريخب نكس نمو

 رطضا نم ىلع سأب الف . هركتو باوبألا هنم اوعزنو ث هلهأ هبرخ دق نوكي نأ

 . هل هيعدي الو ڵ آدي هيف ذخ ام ، هكس لإ

 سل » : ىلاعت هللا لاق امك. ةكورتملا تويبلا ىف ةجاحلا ءاضقب سأب سيلو

 ك م و . .. م ۔ . ح و - . م رم م

 . ةجاح ىأ « مكل عاتم اهيف ةن وكسم ريغ اتويب اولخدت نأ "حانج مكيلع

 هرذ_ج ىف وأ « هيف قزبيو ، هيف طخمتي نأ هل سيلف ، موق لزنم لخد نمو

 . ملعأ هللاو . هل وأ هبايث نم نكمي امف الإو . لعف هل اونذأ اذإف . مهيأرب الإ

 . قيفوتلا هبو

٭ «٧ »
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 رشع عب امسلا لوقلا

 لذ ريغو رافلاو ديلاب لاومألاو سفنألا ىف اطلا ىف

 هيلع ىرأف ڵ هرسكف أطخ ازوكع دسف « هتيب ىف لجر عم ناكنم : ليقو

 .لاح ىق رسكناف « هب عقني نأ هل نذأ « لزنملا بحاص نوكت نأ الإ ء همرغي نأ

 . هيلع نامض الف ء هعافتنا

 . هيملع نامض الو ك هلد ن٥ه رسكن اذ » ٤ اعو هل لحيل ل+ر ناعمت۔ا نمو

 . هيلع نامض الف 4 اهنم اثننش تكد ىتح تعقوف « ةباد هنم ترعذ نمو

 .نه ترسكف ‘ ءارشلا هجو ىلع « اتهد اهبف هل عضيا { ةحاجز رخأل ملس نمو

 . ٥هلد نم تطنتس اذإ ك اهف هيلع نامض الو ؛ هذي

 .طقسف ى هقبسف « ءام هيف ءانإ هيلإ ملس ك هيةسيل ءام لسجر نم باط نمو

 تالف ث هظفح ىف طرفالو ، كلذل دمتي مل اذإ هنإ « رسكف بلاطلا دي نم ءانإلا

 . نيمأ وهو « هماع نامض

 0 . كلذ نماض وف ك 4 ربقو 4 هعزن لا . اخ 49 دجوف ك 2 رهط نهو

 :ناك اذإف . هلاح ام فرعي ملو ، هريغ هنفكى لوو هيلع رهطلا دعب هكرت نإف

 . هيلع نامض الن « هنفكي نمم هيلع فاخ الو ، نمأ عضوم ىف

. نامذلا هيلع فاخأت ء مض وملا نموأ « هنفكي نمم هيلع نمأي ال ناكنإ و
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 .ةيدلاهيلع :لاق . هنيع تأتفن ء ةرارشتراطف ء هرظني دادح ىلإ سلج نمو

 هيلع ء دادحلا باصأ امف : هرمأب دادحلا ىلإ سلج ناكنإ : رثؤملا وبأ لاق

 . ةيدلا هيف

 اذإ اذهو . ءىش دادحلا ىلع سيلف ء هنذإ ريغب دادسلا ل سلج ناك نإو

 وأ ، هنذإب لخد نإ و . ءىش هيلع شيلف غ دادحلا نذإ ريغب لخدن ، هلزنم ىف ناك

 . نامضلا دادحلا ىلعف 2 حابم عضوم ىف ناك

 « اطخ هلجرب اثيش اهيف قرخف ، رحبلا ميرح ىف ةدودمم كابش ىف ءىطو نمو

 . هيلع نامض الف

 هيلع نابض الن . قرخت اف هيلع ه.فرف ك زوملا اذه مع عفرا : لجرل لاق نمو

 . عفارلا دي تح نم قرخا ولو

 .نزيل « رجاتلا ىلإ زاركب امهنم دحاو لك ءاج نيلجر ىف ۔ ديعس وبأ لاقو

 هلءتسا امو 2 زاركلا نايض رجاتلا ىلعف ، رخآلا زارك ىف دحاول قوف ث انهد ايه

 . هبر ريا

 4 رجاتلا ىلع نابض الف ، هعضوو زاركلا بحاصل هنأ هتينو ث هيف نزو نإو

 . هنمض هيلإ هملس نإ و . هبرل هنأ ىلع هلمعتسا امإ هنأل

 لك ذخأ اذإ « نيزاركلانه لمعتسا امل اتماض ناك 2 نزولاب هل انذأي ل نإ و

 . هبرا نزي هنأ هته ف ناك ول و . هبر ريغ دحاو

 نابض الف ! قرخ اف رلا ىف ولدلا عطتناف ، قبرط ىلع رب نم ىقتسا نمو

 نإ ث ربلا نم ولدلا جرخم نأ بحأ ىلأ الإ « هقرحل وأ هعطقل دهعتي ملام ، هيلع

. كالذ ىلع ردق
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 لضف

 نمض حفن وأ الام تباصأن ء قيرطلا ىف ران ىقلأ نمو 7

 هنم ةرجلا كلت تباصأ اف « اهب مهي ملو ث ةرمج ةنم تمقو نإو .

 ىلع كاذ نإف 2 اهتدايزو اهبهلب تباصأف ء ابطح اهيلع ىقلأف ه تآ ىنأ نإف

 بطحلا ىقلأ ىذل .

 هيلع نابض الف « ادحأ اهبهلب تباصأف اران هقح ف عضو نإ .

 ق هري_غ وأ > .صق قرح أ نإف . اثيش تراص ؤ . ران 2٨ح ريغ ف عصو نإو

 . همزل اهبهلب الام وأ اسةن تلواغتف ث ةقح

 ىإ بهالا حيرلا تلمحف ى هقح ىف عضو نإو . همزلي مل ڵ حبرلا اهتلمح نإو

 . نمي ك هريغ

 هروذت ف دقوأ وأ ك 4هضر ] ق اشدشح وأ ‘ ةحأ قرحأ نمو : عصوم ىفو

 . ءىیٹ هلع نكي ك هتقرحأو هراد وأ هضرأ "غ لإ ءىش اهنم جرخل ٤ اران

 . اهبحاص ىلع وهف الام اهبهلب تباصأ « رانلا تلع اذإ : نسحلا ىبأ نعو

 ٠ كلذ ىف هيلع نابض ال 4 تقرحأ حير اهب تلام نإ و

 ءىش الف ‘ لجر هين قرتحا ث ادحأ هيف نأ ملي ملو ث هل اتيب قرحأ نإ و

هملع ٠



 س ٢.٩

 . هن دلا ةيلعف » ادحأ هيف نأ لعب لو ء هرينل جيب قرحأ نإ

 . دوتلا هياهذ « كلذل دمعتف ع ادحأ هيف نأ ملع نإ و

 . رانلاب قرحب : ليقو

 . ه واعم فأ لوق ق ‘ فيمشسا اب لةفي : ليقو

 نإ ث الخ قرحأ ىتح قرحلا عباتتف ع داو ىف قرحأ نمي ديعس 1 نعو

 لام تقرحأ ىتح « هل لام وأ ‘د'و لثم ، قرحلا هيف هل حابم عضوم ى رافلا عضو

 . هيلع نايضال : لوقن . حابم ىف هغم كلذ ودي ناكو هريغ

 . نامضلا هع : لوقو

 . هيملع نامض ال نأ ء ررضلا عوقو نه نمألا دح ىف ناكنإ : ىنبجعي و

 هترمغمن.ؤت امت ؛هريغ ممحب املثم ممح اذإف .هتيب ًآروغن ممح اذإ كلذكو

 ٠ هلع نايضال هن إ | ررد كالذ نم دل وتف

 اوقلعي و ٤٫ نيتةفالخ نيب هول.ش نأ ‘ مهل فصو موق ذلزع«(/ لياع يدص ق 7

 . راثلا داكأ ىح ك ى دلا دخ أ نع رانلا مهنف 3 اورمأ ك ا ومل.و ك آران اه

 نون.أيام ليبس ىلعاوناكنإ و . نايذلا مهيلعف « اهنم هيلع نوتمأيال اوناك نإف

 ؛مهيلع نايضال نأ ، نوجري اوناكام ليب۔ نم « هذخأ نم ةردق ىلع مهنإ 2 هيلع

 ناكاذإ ث لاح ىلع اذه لثم ىف نامغلا ىلإ بهذي اضعب لعلو . هلثم ىف ليق ايخ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مح قا رحإلا

» = » 

) ١٤ _ نيبلاطلا جهنم / ١٢ (



 م [؟١.

 رمثع نماثلا لوقلا

 نيعلاو عفدلاو عرممصلاب نامذلا ىف

 . هأ ةيد ال ك عقاولا تاذ ‘ تبب قو نم لجر ىلع مو نمو

 . ةيدلا عقاولا ةلذاع ىلم © هيلع عوقولل تام نإو

 <ريجألا وأ لاملا برملاطلا ناك نإف . هلتقن دحأ ىلع عرصن « ةلخن علط نمو

 . نامضلا ه۔اع عره ىذلا ىل.ف ص لالا بر نذإب ء لخادلا اذه هيالع لخد

 . غىش هل ةمزاب مل ء لاملا بر نذإ الب لخد نإ و

 . نذي هريغ ىلع عرد ىذلا تام نإو

 .3لناعال ىلع ىهو . ةرذلا ىقرتسملا ىله ص هلعن هيلع 17 ةلخ هريغ قر أ نمو

 . هةلقاع ىلع هتيد طقا۔لا ىلعو . لفسألا ىلع ءىش الف ء انيج اتام نإف

 . نيعتسا ىلع ءىش الو { ىقرتسلل تام نإ و

 .نمضي لوألا نإف . اثلاث ىناثلا رجو . رخآ رجو ، رثب ىف )عرص نمو ٠ ح ٠.12 هدا ٠١ ه . 1 \( . ٠

 .موق ىلإ انيهتناف . نملا ىلإ _ ملسو هيلع هتنا ىلص _ هتنا لوسر ىنثعب : ىلع لاق )١(

 اوراص يح > رخآب قاعتم لجر طقس ذإ نوعفادتي كلذك مه امتخبف ٠ دسالل ةيبز اونب دق

 ٠ ماك مهتحارج نم اوتامو . هلتقف ةبرح لجر ها بد_ تناف . دسألا مه>حرجخ ٠ ةعبرأ اهبف

 توديرت : لاقف ىلع مهاتأف . اولتتقيل حاللا اوجرخأف ، رخآلا ءايلؤأ ىلإ لوألا ءايلوأ ماقف

 هر معيضر نإ ءاضة مكنيب ىضقأ لأ ٠ دوحو٥ ملسو هياع هنلا ىلص هنأ لوسرو اوملت:ةت نأ

 روه نوكيف ملسو هملع هنلا ىلص ىلا لا اوت أت ىح ٤ ضعب ىلع ذعب رج> اإو . ؟ اضقلا وهف

 .ثةيدلاعبر بلا اورق> نيذلا لئابق نم اوعجا . هل قح الو كلذ هز ادع نف . ةيب ىدةي ىذلا

 . ةثالث قوف نم كله هنأل ؛ ةيدلا بر لواللف . ةلماك ةيدلاو ث ةيدلا فصنو ء ةيدنا ثلثو

 .فإ اوتأف . اوضري نأ اوبأف . ةلماك ةيدلا مبارالو . ةيدلا فصن كلانللو . ةيدلا ثلث ىاثللو

 هتنا ىلص هتنالوسر هزاجأف . ةصقلا هيلع ةن . مهاربإ ماقم دنع وهو ي ملسو هياع ةناىلص ىبلا

 . اوحدزا نذلا لابق ىلع ةيدلا لم> : ةياور ىفنو . ملسو هيلع



 _ _ ٢٧٦١

 رتبلا نوكن نأ الإ { دحأ هل نمضيال لوألاو ع ثلاثلا نمضي ىناثلاو ء ىناثل

 . كلذ هل رئبلا رفح ىذلا نمضيف . زوجيال ثيح « قيرط ىف ايدعتم لجر اهرقح

 نايضالو .هل نماض رفادلا نإف ، هلتتف لجر ىلع .عرصف « رخآ لجر رفد نإ و

 . بولنم هنأل . ىناثلل لوألا عوفدملا ىلع

 ىلعةيدلا نإف . هلتتنلجر ىلع عقو ‘ قيرطلا هرهغ هعضو 0 رجحم رع نمو

 م .

 ك لجر ىلع اطتسف ك فرش ىلع نم ايدرت اذإ نونجملاو ىصلاو ٠ رجحلا عصو نهم

 . ةلئاعلا ىلع امهأنخو امهدمع نأل ؛ امهيتلتاع ىلع هتيد نإف . هيلع طوقسملا تاف

 . نماض طقاسلان 4 قيرطلا ق ىشع نم ىلع طقس نمو

 . قيرطلا ىف اتقاو لقسألا ناكن إ و

 ٠ نماض ىلعألا نإ : لوقف

 وجراف رذع وأ ءايعإ نم هدوعق نوكب نأ الإ ء نماض لفسألا نإ : لوقو

 . هيملع نامض ال نأ

 . هل نمض « هبحاص عدس امهيأ ك نايشاملاو

 . لدع موس هيفف ء عودساا نم عداسلا ملأت نإ و

 ةمودصملا ةنيقسلالهأل اهلهأ ىلعف «تبطعف ىرخأ ةنيفس ةنيفسلا تعدس نإ و

 ۔ نامضلا

. اهل :ىش الن « ةمداصلا تبطع نإ و



- ٢٧١٢ 

 ك اهنم بطع ام ىرخأأالل امهنم ةدحاو لك" تنمض « اتمداصتو ايفالت نإ و

 باكر امهف ناكنإو .

 ناريست اتناك اذإ 2 نامض امهنم ةدحاو ىلع سيلن « باكر امهيف نكي مل نإ و

 باصأ ام امهنم دحاو لك نض ث امداصت اذإ « نايشاملاو ناسرافلا كلذكو

 .: هتبقر ىف نامذلا هيلعن ء دبع ناك نإ و . أطخ هنأل ةلقااا ىلع كاذو . رخآلا

 لصف

 مرغ هسيلعف ، ةفآ هرظن نم هتباصأ ءىشلا ىلإ رظن اذإ هنأ هسفن فرع نمو

 ٠ هذخ.ع ىلع ىتأ ام

 ه س و ه وس إ ۔ے . . ِ - :
 كنوقةا زحا اورك ن ذلا داك نإ و «: ىلاعت هلود ى سابع نبا لاقو

 . نيعلاب كان وبيصي ىأ « ه راصبأب

 > ة:ادلا وأ 4 ةغيهاا ةاشلا نإ ح نيعلا م ثن اك دسأ ىب نأ كلذو

 محلب انيقث:ف . مهاردلاو لةكسلاىذخ ةيراجاي :لوقي مش .اهيلإ رظنيف ، مهدحأب رمت

 . رحنت مقت ىتح حربن اه . هذه نهم

 . هذه نمي ظ لاقف . ا_۔مخش برد هبجعأف ‘ بلحت ةرةب لجر مثو : لاق

 . كيج اجكاهف « اهنع ار ىرخأل ةينالفلا : هل اولاتف . هنيع اوفاخ

. ةراجح نم ضوح اهدحأ رمف « نانيعي نالجر انعم ناك : ىعمصألا لاقو



 س ٢٧٣

 هوبإضف هل_. هأ هذخأف ك ٣ ضوحلا راطتف . مويلاك تيأر ام هلاد : لاقف

 مبرأ رباطتن ، كلهأب تر رضأ ام لقأ كايبأو : لاقف رخآلا هيلع رهف ، ديدحلاب

 . قلف

 . بخشلا . هنإ : لانف . طئ!لا ء ارو نه الوب عمس الحر نإ : ليقو

 . كنبا هنإ : هل ليف

 ! هار ظ عاطقناو : لانف

 . هلع سأر ال : هز ليقف

 . تامأ ح لاب ا . اهلود لوبي ال هنإ : لاقف

 ادمع ءىشلا فالتإل دصقي نم وهف ى اذه لثم ىف ، نامذلا همزلي نم امأو

 . عأ هللاو . هيلع سأب الف ى ةرمذملا ىلإ كلذب دصقي ل نإو . كلذل هنم

. قيفوتلا هبو



 س ٢١٤

 رشع عساتلا لوقلا

 مملاومأ نامضو رحبلا ىف نيبك ارلا نامض ىف

 اذه لام نه دلوتي امو

 ٥ ودع داج و ٤ وزرغل وأ ) جحل الإ ) رحبلا بوكر نوهركي ءاهقفلاو

 . فوخلا و مهلا بح ص ذو رحبلا بكر نمو ٠ الف ةشنعملا بلطل امأو

 نم الإ ء ءاوس رحبلاو ربلا ىف فولا مهمه « نيتيلاو ريمضلا لهأ امأو

 مهلمحو ك ءا_إا لع مهاشمأل هلرا ءا ولو ٠ ٥هو٫؛رجح آ هوفاخ امإ و ٠ 7 فمد

 اودادزيل ث هتايآ مهيريل نكاو . اهيلع مهلمحو . ضرألا ىلع مهاشمأ اكهيلع

 . انيقي

 رمألاو . ءاوملا ىلع هلج ءاش ولو . ءاملا ىلع ماللا هيلع ىسيع هللا ىشمأ دقو

 كدارأ ثم>ح ك دسحاو فوخلا نأل ؛ دحاو فوللاو . كيرش هل سبل > ها هلك

 رسكت مل _ مالسلا هيلع _ نونلا اذ نأ امك . مفدي عفاد الو . عنمي هنم عنام ال

 . تحرس 7 ٥هوحرط ىتح (/ هنر ١ رم 1 م طاح أ نكلو . تقرخا الو ) مهتنيفس

 نذإب اميف بكري نأ « اهبحاص فرعي ال ةنيفس بوكر دارأ نملاوزاجأو

 . كالذ ىلإ هبلق نئمطي ام ىلع « اهبف نيفلبتملا مطاقيو 2 اهرمأ ىف فرصتي نم

 > هما |ىشم ك عص وم ق لعتر نأ هل نذأ نإف ٠ لهي نأ ف هاذضاق ن ؤ نذأتسيل و

. آدحأ ىذؤي ال ثيح



 _ ٧١٧٢ه

 . هنكمأ ثيح دعق « مولعم ناكمب هل نذأي نإ »

 . هيلإ لوحت رخآ عضوم ىلإ هاضاق نم هلوح نإف

 ىذؤي نأ الب 2 دارأ ثيح دمق « دارأ ثيح دعقي نأ بكرملا هل حاب أ نإ و «

 . هلذم رطضم هب ىذأت ولو ، دوعقلا نم دب الف ء رارطضالا عةي نأ الإ ، آدحأ

 لغتسي ، بكرملا بر هيف هدعقأ ىذنا عضوملا ريغ ىلإ لوحتلا دارأ نإو
 ثيح دعقي هنأ هاضاق نم ىلع طرتشي اذهف { دربلا نم اهيف دعقي وأ { سم هشلا نم

 . ثالذ هل حابأ دف . هيف لمح دارأ ام فيكو . هيف لوحتيو ، دارأ

 نإ زاجف ك رايتخالا تقو ىف « ةرضم هيف سول ام لعفو « هل حابأ اذإف

 . ليا ءاش

 ض نذأتسا اذإ 3 عضوالا كلذ ىف ادحأ ىذؤي ال هنأ هلحتسي مل نإ و

 ىلع دعتي الو ، ادحأ رمضي نأ الب ، هعض وم ىف هشارف ىلع هعم د_ءةي نأ « باكرلا

 هل دبال 2 ةجاحل الإ هنم اثيش الو كلذ لةي الو . ةرضملا هيلع فاخ ىذلا شامقلا

 . هئيجم الو هدوءق الو هريسم ىف هريغب رضي ملو ٠ اهنم.

 تاروعب هنم لع مهنأل ؛ مهفالخ ىلع مدحةتي الف ، كالذ هيلع اورجح نإ و

 . مهعضاومو مهبكر م.

 ةجاحل وأ ءاذخانلا وأ ساطنغلا وأ رونتلا وأ ، ءوضولاو ءاللاىلإ ىضال امأو

 . كلذب سأب الف « بكرلا بر هيلع رجحب ملو ، رضيال ناكنإن . اهنم هل ديال

. هنع نذتسم وه امم « ةرطاخلا نم هب ىلوأ ةمالسلاو



_ ٢١٦ 

 .بكرملا ةنس ىلع « ربلا ىلإ ةنيفسلا نمو {ةنيفسلا ىلإ ربلا نم نابكرلا ءارك و
 كالذ ىف .

 ىسألا نأ نقيت اذإ 2 اولزنا : سافلل نابرلا لاق اذإ 2 برالا ىف لزني نأ هلو

 ميهجلل .

 .هلزن هل نذأ نإف .هيف لوزنلا ىف براقلا بحاص راشةسا 2 كلذ هل نبي مل نإ و

 » هيأرب الإ لزني ل هل نذأي مل نإ .

 نأ الب ءسيدانسلا ىلع ةعوضوملا ءالدلا نم أضوتي نأ ءةغيفسلا ىف بكارملاو

 هيلع سيلو . كلذ لثم اهبكارل حابم هنأ فورعم هنأل ؛ ادحأ كلذ ىف رمأتسي

 ةروشم كلذ لشم ق ٠

 نذإ رينب هلامتساب سأب الن ، لاب ةسالل حابن بكرملا ىف ءىش لكو ٠ .لكو
 بكرلا ىف مدقنل نذإب الإ هلاي.ةسا زوجب الن ء حابم ريغ ءىش .

 ةبوسخااو ةخمةسل اب فور۔للا ىلإ ةعتمألا نم ةادألا نم بكرلل ف ام كحو

 مهب هل رةأ نا كاذف . د>أل اهعاتم نم وأ ءاهنم ءىشب رةي نأ الإ 2 هلاهنأ : هيلإ

 كلذنع زجعنإ و .اهس هل رةأنم ىلإ اهنم صاختي نأ دارأو { ةعبت هت.زل رمو

 اهب رقأ نم لإ اهنم صلخت .

 بكرلل بحاصل وه( نيبك ارلا برشل ىذلا ساطففلا ق ىذا ءالا >و ٠

 .ىلع سأب الو . مهلج كلذ ىلع هنأل ؛ مين باكرلل مايةلا بكرملا بحاص ىلعو

هبحاصل س سبل و . هريغ ررض لإ لمعت \. » . ىشب بكرملا بحاص هرثآ نم



 س ٢١٧ ۔۔

 < نيبكارلا نيب ةكرش ءاملا ناكولو . هيف لدعلا هيلعو . هب هرثأتسي نأ بكرمل

 بحاصو نابكرلا رثاسل نكي مل ، باغ وأ ضر. وأ تام وأ ع محقلا نم ناكل

 ةنيفسلا بحاص ىلع نكلو .مهريذل ةكرش هيف نأل ؛ ءاملا نم اوبرشي نأ كةنيفسلا

 همثإ و ىطعال زاج ًاد>!و ىطعأ نإن . هدالوأ نيب دلاولا لدعي امك 2 مهنيب لددلا

 . دلاولا ىلع

 مهنم يجلا ىلع لخدي ررضلا نأل ؛ باكرلل هك ءاملا نأ : لوق هيفو

 نإو . هيقسي نأ ، ساطنفلا ىف ىذلا ءاملل بحاص مناصي نأ بك ارال زوجيو

 .كالذ ناكو . هريغ برشي ام ردق ىلع داز وأ ء الا نم ةعبت باكرلا نم ادحأ مزل

 . بكرملا بحاص ىأر

 “«بكرملا بحاص لحتسي نأ :اميج نيلوقلا ىلع ء طوحألا ىف هراتخ ىذلاف

 .ىلع كلذ قرف « ممرعي تلدإد» . ممفرع نإ باكرلل كلذ ردةب ىرحتي نأو

 . ءارقفلا

 ه امظلا هباصأ الجر نأ ول :لوقي نيبكارلا عيب ءاملا كح نإ : لوقي ىذلاو

 . مهلك بكرملا باحصأ رواشي نأ « توملا نم ىشخو

 ۔ هيزجي ام ردقب « بكرملا بر نذإب برشي نأ هل زوجي : رخآلا لوقلا ىلعو

 ( . هه۔ضي الو هدرياف ، ءىش هغم لضف نإف

 ض اهبر نذإب الإ © اهبر ريغ نم ،ةفيفسلا نم اثيش ىرتشي نأ دحأل زوجب الو

 ائورعم ، هدي ىف ائيش وأ ع اهنم اثيش وأ ه اهعسبال وه ىتلا هبايث دحأ هعيابي نأ الإ
1 عا هللاو . هل هنأ



 _ _ ٢١٨

 لصف

 « هيأرب عاتملا حرطف ، فلتلا بكرلا ىلع فاخ اذإ 2 اذخاتلا ىف دمع وبأ لاق

 . فالتخا هيلع نامضلا ىنح

 عيج ىلع حرطام عيمج نامش نوكيو & لاسلاب حاورألا ىدني نأ هل : لوق
 . باكرلا

 . هلج ىلع ءاركدلا ذخأي هز ل ز ةصاخ هلع نامذلا : لوقو

 . باكر ىلع نامض الو . هيلع كلذف « هيأرب نابرلا هحرط اذإ امأو

 . سوفنلاو لالا فالتإ اوناخ اذإ ميجلا ىلع نامضلا : نسحلا وبأ لاقو

 هللا محر جم نب ةلعسه نع دي ىلع ن ىسوم نإ : بوبحم ن درغ لاقو

 -هب نير.آلا ددع ىلع نامضلا ناك ء عاتملا حرط ىلع اوممتجا اذإ ةنيفسلا لهأ نأ

 . 4> رطب : ةخسذ

 . هريغ رأ و حرط نه ىلع ناك توكس نوقابلاو ) مهدعب حرط نإو

 . هيلإ كلذف ء هعاتم حرطب ناسنإ نذأ نإو

 ةمتمأ حرطب نأ قرلا فاخ اذإ ث ةنيفسلا بحادل نإ : ديعس وبأ لاقو
 . مهلع ةلا .7 كاذ نوكيو . عاتملا باحدأ هرك ولو 3 سانلا

 . صصحلا مهلك اونمص ك مهضعب عاتم نم حرط نإو

. غاتملا ردق ىلع نامضلا ناك ‘ عاتملا نع ررضلا فرصو ؛ عةنلا ناك نإف



 م ٢٦١٩

 . ءاوسلاب سورلا ىلع ناضلا ناك سفنألا نع ناك نإو

 . سورلاو ةعتمألا ىلع نامضلاف ، سقنألاو لاملا نع ناك نإ و

 نم اميج مهمزلي أ هبشأ 0 عيمجلل عفنلاو 2 نايبص مهيف ناك نإو

 . مكحلا قيرط

 ٠ ةحي> مهيلع سمل نايبمل ا ةححلا قيرط نه امأو

 حرطن ‘ بللا باد أو أ ةبراضم الام ذخأ ‘ د >أ باكرلا : ناكنإو

 نك وه سال و . كلذ ف لاملا برل هيع نامض املا 0 ةصحلاب هعاتم نم ةراجتلا

 . هفن ىلع فاخ ولو هيلإ همفدي نأ هل سيل نأ « ةيلإ لاملا عفدب ع ناطلسلا هذخأ

 سفنو هسفن ىلع هفاخي اذهو ، هسفن ىلع هناخم ناطلسلا نأ : كلذ ىف قرفلا

 ٠ هعاد زوح ناطلسلاو . ًامفد هل ذحأ قيطيال هلا لبقنم هرمأ رحبلاو لاملاو . ٥هريغ.

 لصف

 هيف ، عضوم ىف رسك دق ي رحبلا نم بكرم ىف حاس نمو : رثألا ىف ثدحو

 ص بكرملا ريساكم نم حاس ماشلا عضوملا كلذ ىفو . موي توق هدنع « ميقي

 رسكسنملانم ىذلا مامطلانم لك أي نأ هلف عوجلا هب رضأ دقو . وه نل فرعي ال

 ؛ لوق ىلع « هيف هيلع نامض الو . هباب رأ ىلع باهذلاو فلاتلا دح ىف راص دق هنأل

 عجري الو . اهباب رأ نع باهذلا دح ىف تراص ىتلا ، تاطقللا نم هنأل

. اهبلط ىف



 س ٢٢٠ س

 فرعي نإ و . هيلإ نملاخ اهبحاص فرع نإ . ةنومضم ةطقل ش : لرقو

 .ذلا ےقيلا لام لك أ نم ، لإ بحأ تاذو . ءارقفلا ىلع كلذ لسامب ك قدصت

 . هلك أ هب رضبو ، ههوي توف هدنع

 « سافلا نم دحأل بكرم مهعمو ، مهوقلطأ مث اموق نوكرشملا بصغ اذإ و

 ع كرشلا ةنتن وأ ء ةكلملا نم مهسفنأ اوصلخي « هيف اوبكرب نأ مه زاجف

 .نأ هل زاج ةكسلا ه_ةن ىلع فاخ نم نأل ! بكرملا بابرأل ءاركللا اونمذي و

 . هسةن ىحو « هريغ لام لكأي

 .ىدتفاف ڵ هسفن ىلع فاخو ى هرغتفو هوقنوأو « نولالنلا هذخأ نإ كلذكو

 . هلام اذهف 2 هريغ لامب ولو هيلع ردق امب مهنم

 نهدو نابر هل ناكنإن . مهدلب ىلإ اولص وو 0 ةفصلا هذه ىلع اوبكر اذإف

 . هيل ! ةع.ةااو ءاركلا نه اوصلخ و « هلد ق هكرت مهاف ‘ اوبكر هذد

 ٣ امألا هبش مهدنع ناك ص كللام الو ‘ ليكو الو ص ناير هل نكي نإو

 اوفرع نإ مهيلإ كلذ لصوي ى ةقث اودج ىتح 0 هباب أل .ءاركلا نامض مهيلعو

 ٩ وبكر ام ردق > هبا,رأل مهيلع قوةلاو ك مهظفح ف ةنامأ كالذ ناكالإو ٠ هلهأ

 . هيماع

 محل : لوقف . هفلت فاخ نأ الإ 2 هبرل ظفحلا هجو ىلع « هعيب ممه زوج الو

 . مهمزل فلت نإو . هذك ظفحو « هعيب

. مهل هظفح اوبلط اذإ نايض ال : لوقو



- ٢٢٧١ _ 

 نإف ٠ اولصو نأ دمب وأ 0 مهدلب ىلإ اولصي نأ لبق ع رحبلا ىف اورسك نإف

 نرم هجوب ناكو 2 دمت الب ناك نإ و .هونمض ىدعتلا هجو ىلع هل مهذخأ ناك

 . اوتمذضي ل ةزاجإلا هوجو

 اوجني نأ ىللإ ث هريغ وأ بكرلل نم هنكهأ امب قلعتي نأ رحبلا ىف قيرغللو

 . هفرع نمل هفمض « ل_>اسلا ىلإ هعم هب جرخو ملس نإ . كلذ نامض هيلع سيل»

 . ةطللا ةلزنمب وهف الإ ح

 هركف .اهيف اوبكر نأ اودارأف ك ةذيفس مهيتصمو ءرحب ىف موق رسك نإ و

 نأ الإ ، كلد نم اونج ام نامض مهيلع نإف . اهوقرغ ىتح اهب ا وتامتف ك اهلهأت

 ىرن الف . اهب اوقلعتف مهلمح اهباحصأ هركف ، ممه لءتحم اهيف ةغيفسلا نوكه

 . سب مهيلع
 اودهاسج نأ اهيف نيبكارال نإن . اهيف نم ريغا لمتحم اهيف نكي مل نإ ه

 . ملعأ هللاو عيجلا فالتإ اوفاخ اذإ 3 م قلعتلا دا 5 نمم

 لصف

 : لاقف . رحبلا ىف هلام بهذيف ، هتنيس رسكنت نهيف زرحم نب ديعس لاق

 : لاق . جرختسا نأ دعب 2 هلام ىف بلطي عجر مث . هل وهف ائيش هخم جرختسا نم.

 . هلام ةرجأ جرختسملا ىطعي

 . ةسةن ىلع هطرش ام همزل ييف « همدن هلف { ايش جرختسا نم : لاق نإ و

 . قيفوةلا هبو . ملعأ هللاوح

«» « ٭



 س ٢٢٢

 تزررشماا لوقلا

 محص اوم ريغ ف نيسوبحلل عافتنالا هب زوح ايف

 .نوروهقم مه ذإ ،ةبوصنملا رودلا ىف مها كسو مملوزن ىف نئاهرلا ىلع ءىش الو

 .هفلت وأ > ةرمضملانم مهلاعفأ ن٥ ثدحامو . اهف مهرهق نم ىلع نامضلاو . كلذ ىلع

 .نأل ؛ نامخلا - ك مهلعف نه بشح وأ بارت وأ رجآ نه > اهس ءانب نم ءىش

 . نومضم لاومألا ىف طلا

 ةرضم نوكي نأ الإ « لذ ىف نامض الن { مهنم ءام لزنملا ىف بصنا نإو

 .. هلعف نم ىلع نومضم فورصم ررضلا نإف . مهنم بوصنملا لزنملا لهأ ىلع هيف

 . هلهأ ىلع ررضلا هيف ام ، لزنملا ىف اولعفي نأ مهل سيلو

 ۔٠ ٣ ارشو مهؤوذض ول‘ اهن ٣ ءامةسالا مهل زئاج ءامبابرأل رك لزنملا ناكنإو

 . اهف مهيلع نامض الو

 ٤: اهيف اوأضوةي نأ مه زاج « لزنملا ريغ ىلإ ءوضولل ءاملا لح مهنكمي مل نإ و
 . ملعف نهم ثدحم نأ الإ ض ءالا نه مهم بصخقي ايف نامض الو ٠ اهيل إ مدرارطضال

 . ررضلا نم دلوتي ام نامض مهيلعف . لزنلا ىف ةرضم كلذ

 ..ىنعملا كلذل لزمللا كلذ ىف ةعولاب دفعءنيترج وأ ةرج ىف ءاملا ممه لمج نإو

 . رارطضالا دنع اوأض وتي نأ . مل زئاح كلذف

مهل زئاج ، كلذل ةلوعجم ةعولاب لزنملا ىفو .ط:اغ وأ لوب ىلإ ارجاقحا نإو



_ ٢٢٣ 

 .لوزمغل مهنكمي ال مهنأل ؛ هيف اواضوتيو كلذل رارطضالا دنع مهجاح اوضقي نأ

 . هرعغ لإ

 لزغملا ق نكي نإو .هز ايض مهلعف لزغملا ىلع ةرصم مهلعف نم ثدح نإ و

 ريغ رارطضالاو . كلذ ىرم. مهنكمأ ام اوف ء طئاغ وأ لوب حرطل اورطضاو

 .بارشلا وأ ءو_ذنولا دنع مه لوجلا ءاملا نم ءىش بصنا نإو رايتخالا

 . اونش كلذ رينل هوتك نإ و هيف نامض الف « هنم عنتمي ال ناكو . ةراهطلا وأ

 ٤ مهيلع نامض ا ] ال مأ هلج لع هركم هنأ ك هن وفر٬يال نم الاو ءاح نإ و

 .مهنظ بلاغ ىف ءلسذللو ءوضوال عض وملا كلذ ىف لعج امإ ءاملا نأ مهدنعزاك اذإ

 « ءاملا كلذب مغته نأ زوجي الو . مهح۔بح نم مه هلعج هنأ ث هياإ سفنلا نوكسو

 كلذ نأ « ةمورم ةداع نوكس نأ الإ ‘ عضوملا كلذ ريغ ىق ث هل لمج ام ريغل

 . هربخو ءوضو ن٥ هودارأ انك 4٫ ن و"غتني ك نيسو+حال لعجن .اا

 هل ناكو . مهريذل ال } ةمه نيسوبلا هباحصألو هل لهج ءاملا كلذ نأ ملع نمو

 . نامض همزلي مل ، عضوملا كلذ ىف ةلالد مهيلع

 فرعي ل نإو ى لت وأ لحم مهيلإ صلخ ى ةلالد مهيلع هل سيل ناكنإن

 . هلام ىف هب ىصوأو ، كلذ ةميق ءارقفلا ىطعأ « هل لج نم

 .لزغم ق ىذلا ءالا نم أضوتي نأ هلو ا ةالدلا ترصح اذإ : لمعس ر أ لاقو

 ٠ هضرف هر ىدام ء لزنا عضاوم نهم ةرصعم لقأ ق ىلصيو ك هريغ

. نصو ىلص ةرمع الإ هنكمع نإ و



 س ٢٢٤

 . مكحلا ىف هل لايمةما كلذف ..ةرضم هيف نكست 7 « طاسب ىلع ىلص نإ »

 . هيف نامض الف اثدح هيف ثدحب ملو ث هناكم نم هلوح مل اذإ ةنانئمطالا امأو

 ٠ لاعتسالا هبشي الو . درف هدربو « هن ك ىلصيو هلوحم :لوقو

 زوجي الو . هلح نم ءاملاف « هلمح ىلع نوهوركم ءادل نيمل.احلا نأ ملع نمو

 . هب عافتنالا الو « هنم ءوضولا

 . هبابرأل نامخلا هيلعف ء كلذ ىلإ راتضا نمو

 اوفرع نإ . مهل هلام ىف هب ىصوأو كلذ ةميق ءارقفلا ىلطعأ « مهفرعي مل نإو

 . ام اموي

 نم ( لستنيو ڵ هخ ًأضوةي نمل لهج ءاملا نأ ، هنظ بلاغ ىف هدنع ناك نإ و

 . هيف هيلع نايض الن 4 عضوملا كالذ ىف نيسوبحملا نم « تاساجنلا

 . هل لهج ام ريغل ءالا لءءتسي نأ زوج الو

 كلذ نأ ء نظلا بلاغ ىق ناكو . مهمالك فرعب ال غ ءا۔_ااب لصو نإ و

 « موق برقلاب ءاج ناك نإو . مهل زئاج كلذف ع مهمنانمو نيسوبحلا برشل ها
 ناك اذإ ى اهايإ مهو:مضب ملو ءاهب اوتأ اذإ ، مهيلع نايض الف « مهريغ اهذخأيل ءاجو

 اهضبةي نم نورمأي وأ ‘ اهنوذخأي برقلا لهأ باب رأ نأ : مهيب فراتلاب ايراج

 ثلذ نأ ى مهنوخظ بلاغ ىف مهدنع ايذ ؛كلذ ىف مهيلع ءىش الف . ءاملا اهنم غرف اذإ

. كلذ ىف ةيراجلا ةداءال « هرابرأ ىلإ عجر



 س ٢٢٥

 هونأ ش . ارنرعيال ةأرماب هرجوزف « ممفريال موق هءاج «سبحلا ىف ناكن مو

 ك اذه ىلع سانلا نيب ةداعلا نأل ؛ هيلع سأب الف . كتأرما هذه هل اولاقو ۔ ةأرماب

 . ىلوأ بيرلا كرت ٠ مهرمأ ىف باتري نأ ال

 ه.تكو هبايثو هتمتءأو ة.اعط ءيف لح نأ هل زاج ،لزغم نكس ىلع ربج نمو

 . كلذ ىف هيلع نايض الو . اهيف هل لوخدلاب رمأيو ے برشيو اهيف لك أي ىتلا هتينآو
 . هربح نم ىلع نايضلاو

 . ءىش هنم دحأل زوحم ال ب وصغلاف « هبارتب معيةلاو ءاربتسالا امأو

 ال .اهلخدن سانلا لزاغم ىف وهو . رثاج وهو ناطلسلا ىلإ رضحأ نمو

 . هيلع ءىش

 نم ىلعالو « اهرك لخادلا ىلع نايضالو . ىنعم ريغل لوخدلا هل زوجم الو

 4 و . _ هللاو ٠ اميق وأ ا اغ لزغملا بحاص ناك ف رنيو ةحاح هلأسي

 . قيفوتلا

 ج + ٣

) ١٥ _ نيبلاطلا جهنم / ١٣ (





 س ٢٢٧

 مانملا
 اهلضفو دح اسملا باتك

 لوألا لوقلا

 اهنم زوجو اه بجي امو اهلضفو دجاسملا ىف

 » رخآلا مويلاو ولاب 1 رم هللا دجاسم د امإ « : ىلات هلا لاق

 م م ۔..ه, س ۔ے ١ .۔ ى . . _

 ءاذغلاب اهيف هل حبسي ما اهس ك خلاو عترتنأ را نذ أ رتويبق ( :لاقو . ةرالا

 ٥ ١ س 7 .و - هه هد _

 هاتيإو ةالصلا عاقإو رثا ركذ نع "متيب الو ةراجت مهبهملاال لاجر . لاصآلاو
 . ةرآلا ٦ ةاكزلا

 ؛ ردجلا حال هو 0 :انبلا نسح نم 0 سانلا هلي ام وه سبل دجاسملا ةراي ه

 . ءايلا نييزتو

 ضنالاو كرشلا لهأ لوخدو «س حألا ن. ناصت نأ : دجاسمل ةرامع امإو

 ءاهريغو تام ودلاب تاوصألا اهن عنرتال نأو فوخ وأ رذع نم ىلإ ، بذجلاو

 ضوملاو ، لوقلا ن. حيبقلاو ع تاعافدلاو دودحلا ةماقإ و ، ءارشلاو ميبلا نعو

 قازيلاو عابسلاو ماهلاو تاومألاو نيناجملاو نايبصلا لوخد نعو ع ىنعي ال ايف

 اهيف لست نأو ناحلاب رامشألا اهبف دشنت نأو ، طئاذلاو لوبلاو طاخلاو عاخفلاو

. محاب اهيف ر؟ نأو 2 ةلاضلا اهبف دشنت نأو ث اتيرط ذختت نأو « فويسلا



_ ٢٢٨ 

 ك 3 وس لوخت د الو ك ريما ,اب اهس؛ خ جني ال و ؟ دز :ولا الو رح واصتل اب ب ىبد ; الو

 هابشأو جارسلا زوےءو . ةرورض نم الإ ءالطصا لو ١ ، مامطل ران اهمن دقوت الو

 ح نآرقلاو ركذلاو ةالصلاو ناذألاب همسا اهبف ركذيو « مرت نأو ء هل_أثمو اذه

 . م - 8 . ٠ ٠

 . نكمأ نإ رمحلا ىسك و « ىذقلا اهنم جرخو 6 سيكت نأو . ملعلا ةسر ادمو

 : لاق _ ةتالت _ ىبلا نأ : ةريره وبأ ىور ال ! ةنس هنإف ؛ ىصحلاب تبمح الإو

 ٠. قيقنلا يي . ىداولا اذه نم اندجسم. ٩)١وبصحا

 « ةماركلاب تفرشو « ةنامألاب :تينب ، هضرأ ىف هللا تو۔ي. ىه . دجاسملاو

 ء اهنف هللا ركذ : اهميانعتو ..اهتاظن : اهتنيزو

 ص مار_لا دجسملا ىف نوسلاج سانأ نأ سابع نبا غلب : هبنم نب بهو لاقو أ

 : لاقف مهيا إ تقلطنان . مهنارصأ تعفترا ىتح نوصتخي 2 مهس ىنب ةيحان نم

 ؟ هثالب ىف وهو ى ماللا هيلع بوبأل ىتفلا هلاق ىذلا مالكلاب كربخأ الأ

 . معن : اولاق

 ه توللا ركذو « هللا ةمظع ىف ناك امأ : مالسلا هيلع بريأل ,فلا لاق : لاق

 مهتنكسأ آدا.ع هنا نإ بويأ او ١ كمت>> رسكيو ‘ كبلق عطتي و . كنامسا لكي ام

 هللاب ءاملعلا ء ءاحلا ءاقطنلا ءالبلا مهنإ و . مك الو وع ريغ نم هتيشخ

 )١( ئ ةلتم ضرألا تح.صأذ 6 ةلا تاذ ان رطم : لاق رح نا نع د واد وأ ىور غ٬ل

 ملسو هملع تلا ىلص _ هللا نوسر ى ىذخق اذلف . هتحت هطب۔ 9 . هب وث ف ىمماب ىتأي لجرلا _

 ىقهساا هحرخ أو . اذه نس>أ ام : لاتق ةالصلا ١ رمع ن ا ن ء اضرأ .



_ ٢٢٨٩ _ 

 "مهتنسلأ تلكو ث مهبولق تعطقت « هللا ةءاغع اوركذ اذإ مهنكلو ٠ همايأبو

 اوبرقت ، كلذ اونتيتسا اهف . هل ةبيهو ث هللا ن. افرَة مهمالحأو مهلوقع تشاطو

 نررثكتسيال ، ةيكآبلا ةس.ادلا نريم!و.ةمشاحلا بولقلاو ءةيكازلا لامعألاب هللا ىلإ

 مهنإو ع نيطخلا نيااظلامم مهسفن أ نودعي ليلقلاب هل نوضري الو ، ريثكساا هعم

 . ءايوقأ سايكأل مهنإو ث نيطرفملا نيميضملا عم مهسفنأ نودىيو . ءآربلا أربأل

 :لوقيف لهاجلا مهاري عوشلا م اول أ رينو فوملا مهأرب دق ،نواباذ نولحان

 رمأ موقلا طلاخ امو . اوطل وخ :لوقيو . ضرم رم موقلاب امو . ضرم موقلاب

 . دجاسملا ةمرح ىلع ليلد اذه لك ىنف . ےظع

 : لاق هنأ _ يكو _ ىنلا نع ىور ال ؛ضعب رم لضفأ دجاسملا ضعبو

 دجسمو 2 اذه ىدجس.و(مارحلا دجسمل : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا _ت ال

 . سدقلا تيلا ىنمي ۔ ايليإ

 هاوس ايذ ةالص فا أ نه لضنأ اذه ىدحجسم ىق (٦);ال۔ : _ :ن ۔ لاقو

 . مارلا دجسملا الإ ڵ دجاسملا نم

 نع ٩ع هلرا ىر _ قدملا ركت وبأ کور آ ؛ هف بغرمه دحاسملا ءانب و

 ةاطق صح>فم لثم ولو 0 هلل ادجسم ىنب نم : لاق هنأ _ :نط _ (")ما لوسر

 . ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب

 ملو . ةرب ره ى ١ نع هجا. نب او ى ؟اسنلاو دواد و؛ أو ىقهيبلاو دح ١ هحرخ )١( ١

 . ديعس ىبأ نع ىذمزتللو
 ظافلألا فو . ةريره ىبأ نع فثاسنلاو ملس٠و ىراخلاو سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ )٢(

 . فالتخا ضعب

 )٣( رذ ىبأ نع ىقهيبلاو سابع نيا نع دحأ هجرخآ .



 .م٢ _

 ۔ هيف ةبش ال الالح ًانتضوم هل ريختي نأ : هلل دجسم انب دارأ نل ىفبنيو `

 نم هاك . كالذ ريغو ، نوعدو بشخو نبت نم هيل إ جاتحم امو هبارت كلذكو

 نرغلكستي ال ، سانلل طسوتم عضوم ىف نوكيو . هيف ةهبشال ىذلا لالحلا باوبأ
 نأ ىور امل ؟ رك ذخالو ةالصلل يماو 4 .اللا نم ابب ,ة هياإ لوصولا ىلإ ةقشلا

 هزعسو : لاقف . ادجسم اونبتسا دق راصنألا نم اموق ىأر دقو _ ولع ")يدلا

 نم ةنيزلاب هينببالو .ةمعس الو ءاير هيذبيالو . لضفأ ناك هلهأ رثك الكو . هوأ المت

 نع ىور امل ڵ راجلا وهو . فرشلا هيلع لعل الو . شوقنو ةرفصو ةرضخ

 قلا مجلاو . افرش نادلاو اج دجاسلا ىنبت نأ انرمأ : لاق هنأ 0٢ رماع نا

 ه٨۔ هل حمر ال ىذلا :؛جألاو ال نرق ال ىأ ءاج ةاش : لاقي هنمو . اهل فرش ال

 ©"ارذرخز الإ طق موقل ءاسام :لاق هنأ _ لط _ ىنلانع ىورو . برحلاف

 . مهسئانكو م٣؛ ىراصنلاو دوهيلا فرخز اك مهدجاسم

 ءاهدجاسم هللا ىلإ دالبلابحأ :لاق هنأ ةملظ _٠ىينلازع ةربرهوبأىورو

 . اهقاوسأ دالبلا ضنبأو

 - .. . ه لإ . . ع !؟. .إ -_- . - ٤1
 ٠ ةرفغملا اهف مها رو .هزرا فمص : اهلها و .ةرخالا قاوسا نم ىرس :دحااو

 . اومتراف اهبف متلخد اذإف . ةغجلا اهيف مهنفحتو

 ؟ منرن فيك )لا لوسراي : ليق

 )١( حلا . رثك املكو : هيف سيلو . ةداتق ىبأ نع ىقميبلا هجرخأ .

 )٢( ىقهيبلا هجرخآ .
 , رمع نبا نع هجام نيا هجرخأ (ء)

 )٤( معط۔ نب ريبج نع دحأو كاملاو ةريره ىبأ نع ملسم هحرخأ .

 )٥() سايع نبا نع ىناربطلا هحرخأ .
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 ؛ . هيلإ ةبغرلاو ى هللا .ركذب كيلع : للخ .

 دمحلاو « لل ساب : لقيلو . ىنملا هلجر لوخدب أدبيلف .دجسملا لخد نمو

 دابع ىلعو انيلع مالسلا . هللا ءايلوأ ىلعو ، هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو 2 هت
 . كتمحر باوبأ ىل حتفاو ، ىل رفغا مهللا . نيحلاصلا هللا

 كمساب . كرفنتسأ ىلإ مهللا : لاقو . ىرسيلا هلجر مدق ء جورملا دارأ نإو

 لص مهللا . تنرتقا ام ءوس نم كرفغتسأ فإ مهللا . تفرتعا ىنذبو 2 تفرصنا

 محرأ اي . كتمحرو كلضف باوبأ ىل حتفا مهللا . دع لآ ىلعو دمح ىلع

 . نيحارلا

 :للط ىبلا ""٨لوقل ؛ دوقلا لبق ء هلخادل ناتمكر دجسملا قح نم : ليقو

 وأ ، ةبوتكم نيتكر هيف ىلصف ك هللا دجاسم نم دجسمب رم ع نمؤم دبع نمام

 دجاسملاو . دجاسملا نم ضرألا ىفام ءلم باوثلا نم هللا هاطعأ الإ ، اعوطت

 .ةمألاهخ» ةينابهر اهبف سولجلاو .نيصح ناطيشلانم نصحو « ماركلا سلاجم ىه

 ىلع لدت ةلك اومدعت نل كنإ « دجاسملا ىلإ فالتخالا اومبدأ :لاقي ناكو .

 { ًادافتسم اخأ وأ ى افرطتسم الع وأ ، ةمكحم ةيآ وأ ى ىَرَر نع ىهنت وأ ، ىدح

 . ةيشخ امإ و ءايح امإ ، بنذ كرت وأ « ةرانتن. ةمحر وأ

 ةنا لوسر ناق : لاق ديح ىبأ نع دواد ربأو هجام نباو ىئانلاو ملسم جرخأ )١(

 : لقيل مث . ملسو هيلع ةنا ىلص ىتلا ىلع ملسيلف دجسملا دحأ لخد اذإ : ملسو هيلع هتنا ىلح
 . كلضف نم كلأسأ فأ مهللا : لقيلف جرخ اذإف . كتحر باوبأ ىل حتفا مهللا

 اذإ : ظفلب ةداتق أ نع ةءاجل او ديز نب رباج نع ةديبع فأ نع عيب راا هجرخأ )٧)

 . سلجي نأ لبق نيتمكر عكريلف دجسملا مكدحأ لخح
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 ىملع ص ريغصقلاب ڵفحيصم وأ ص ذجيسم : لاقينأ -. لو - ىتلا ىهو

 . صانن الاو رامعتسالا

 دصت اهيف دعاقلا نوكي الو 2 اهيف ةيصعا كرتت ال نأ : دجاسملا فرش نمو

 « تاركسنملا ضعب وأ ڵ رامزم ةيرق دجسم ىف ناكول : ليق هنأل ؛ ةيصعملا عامتسال

 ۔ همود نوقيطي الو > ركلا نم نوعمسب ام لجأل ‘ هولط.ي نأ هلهأل بح

 . دجسملا ىف الإ دجسملا راجل ةالص ال ة )كردلا ءاجو

 نكللو . ةالصلا ضرف دنع طتسل ، هتيب ىف ىلصول دجساا راج نأ او.مجأو

 . باوثلا نم هل فيمضت ال : ىنعلا

 . اعارذ نيعبرأ ىلإ : ليق دجسملا راجو

 . ناذألا عمسي نم : ليقو

 ىشمو ي أضوتو « ناذألا عمس اذإ نم هدح : ليقو . ةماقإلا عمسي نم : ليقو

 . مامإلا عم ةالصلا كردي

 ىذألا ةطامإ نإ : ثردحلل ك دحسملاو قررطلا نع ىذألا ةطامإ بحتسيو

 ٠ نيعلا روحلا روهم دح سما نه طغالا طتلو . ةفاسح قيرطلا نع

 سلع نبا نع عيب رلا هجرخأو . ةريره ىأ نعو ٠. ماج نع ىنطقرادلا هجرخا )١(

 ٠ ة؟اع نع نابح نباو
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 هكلذ لف نم :لاقو . دجسملا ىف رعشلا دشني نأ ةم _ _)منلا ىهنو

 كاف هللا ضف : هل اولوقف .

 دشني وهو «تباث نب ناسحب رم ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نأ “_ىورو

 وه نم دنع هيف دشنأ تنكدق : هل لاقف . هاهن وأ ى هيلإ ظحلف ء دجسملا ىف رعشلا

 .ةردلايكتولع الإ و .تلق ام ةحصب ىنيتأتل : هل لاقف .ةملم ىبلا ىنمي .كلنم ريخ

 هنع كسمأف . ثالذب هل اودهشف ڵ ةباحصلا نم ةعامج دهشتساف .

 . رعشلا هيف لوةي اربنم ناسحل ىنب _ ةتيتَط _ ىبنلا نإ : ةياور فو

 هبحدمي ء دجسملا ىف رعشلا لاق نم. نأ : اذه ىف لوقلا نم انعم هجوتي ىذلاو

 نهرك ذب لغشيءءاسنلا ركذيوأ 2مذلا قحتسيال ن.مذي وأ ،حدملا قحتسي ال نم

 ةمكحلا هين ىذلا رشلاناكامو .زوجمال انعم اذهف .ناحلاب ديزي وأ ،لاجرلا بوا
 قيودل ةيف رعش وأ ‘ مالسالا وأ ةنال ىنلا هب حدمي وأ 2 ناك نف ىأ نم للا وأ

 ‘ ركنم نع ىهس وأ « هللا ةعاط ىلع هيف ثح وأ « راغلا نم ريذح وأ ث ةجل ىلإ

 .ىف سأب الن ى هداشنإ دنع اناحلأ وأ اتورح هيف دزي ملو ةعاطلا ىاعم نم ىنعم وأ

 قيفوتلا هبو . ملع أ هللاو . انعم ايف اذه لثم

% »« » 

 .ملسو هياع هتنا ىلص ينلا ىهن : هدج نع هيبأ نع بيهش نب ورمع نع ةسخلا جرخأ )١(
 قاحلا نعو . ةلاذاا هيف دشنت نأو 6 راعشألا هيف دشنت نأو { دجسأا ىف عيبلاو ءارمشلا نع

 . ةالصلا لبق ةعمجلا موي

 )٢( بيسملا نب ديعس ثيدح نم هيلع قفتم .
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 ى اثلا لوقلا

 كلذ ىكحو دجاسملا ةرام ذمزلت نميف

 هترامع . عماجلا .دجململا نإ : هيف ليقف . هب رمعي لام هل نكي { اذإ دجسملاو

 . هللا لام تيب ىف

 ءادنلا نود ى نيميةملا نيغاابلا رارحألا لاجرلا ةماع دلبلا لهأ ىلع : ليقو

 . نيرفاسملاو ديبعلاو نايبصلاو

 . عماجلا ةلزنمب سيا هنإ : لوقي ضعب .فالتخاب هيف :ليقث .عماجلا ريغ امأو
 . عماجلا ق ةمم اق ةءا ١ نأل { هرامع 4ر ذخؤي الو . ةلي۔ولا هجو ىلع وه امإو

 . عماجلا دجملا ةيمب دلبلا لهأ ذخؤي اك ك هرا هب ذخؤت : لوةي ضعب و

 ك برخ دق { دجسم ةراح ىف بشمح نأ سانلا نم لجر دارأ ول : ليقو

 . هترامع همزلت نه ىلع ث ةرواشم ريغ نم ، كلذ هل ناك« ءىش هنم برخ وأ

 .كلذ مهل ناك‘ اندحسم رمن نح : ا ولاقو . هترامم همزملا نم كلذ ىبأ نإف

 نأ هلف ك هوضراعي مل نإن . مهيأرب الإ كلذ ىف مهبلع مدسةتي نأ هل نكي ملو

 . كل ب ع ول د

 همزلي ىذلا هنيد ءاضق نع لضف هدنع ناك نم : دجسملا ةرامع همزلت ىذلاو

٠ كل'ذ ق ممقحلت ةرضم الي ك هلوع همزل نص توقو ‘ هتودو هراضق .



 س _ ٢٨٣٥

 نم هترامع مزلتو ى ةعجلا ةالصل هيف دلبلا لهأ ممتجي ىذلا وه : عماجلاو

 ؛ دجسملا ةرامع همزلت سيلف « رتفلا الإ ةماسقلا همزلت نمو 9 ةيحلا ةالص همزلت

 ٠ عا هللاو ٠ عاطتسا نم ىلع ةفلكاا نألا

 لصف

 .هيلإ عضاوملا برقأ نم ، نئلاب قيرطب هل مكح ،قبرط دجسملل فرعت مل اذإ و

 . هللا لام تيب ىف نوكي : ليق نملاو.

 . ناعارذ : ليق دجسملا قيرطو

 . عرذأ ثالث : ليقو

 دجسملا دحو نإو . لوق ىلع « هلام نم نملا ىدأ 2 لام دجسال ناكنإ و

 ساسا مهشنأل نورحتي مهإف ‘ ضرألا نم هدودذد> تناك نأ ني لو ئ امد هنم

 . ه.ص وم

 . هل عساو كالذن ، هترامح ىلع ردقيال ،بارخ دجسم هلزنم برتپ ناك نمو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . هتناط٤قوف فلكي الوا

« = ٧٩٣
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 ثلاثلا لوقلا

 اهترامعو اهيف ثادحالاو دجاسملا مده ىف

 اهيف ءاج امو

 ؟ ىه امم لضفأ ددجتا ةماق ىهو ى دجاسلا ضقن ىرأ ال : هللا دبع وب أ لاق

 . اهمامت لبق ثدح ام ثدح نأ نمآ ال نأل

 تددحةل ك اهمضقنو سأ ال : لاقف . ةلأسملا هذه نع ىراومحلا اب أ تلأسو

 . اهنم لضفأ

 ءىش وأ ىآلا نم ءىش دجملا ةلبق ىف بتكي نأ زوحب الو : دم وبأ لاقو

 . ظعاوملا نم

 . اهب سأب ان سأرلا ةبهاذ ةروص تن اك نإو دجسملاىف ريواصتلا لعجن الو

 . ةلبقلا هب لبةتسيو ضقني نأ زاج ءةلبةلا نع ةلئاز دجسملا ةلبق تناك نإ و

 ها_خ٫ نإ فاخ و { هريع دسم اهفو ‘ ةي رف ف دجس ه ىدي نأ دارأ نهدو

 ررض دري مل اذإ ، ىنيب رأ سأب ىرأ الف « هلهأ ضعب هبرخ وأ ،لوألا برخ

 . نسح دجاسملا ءام و . رخآلا دجسملا لهأ

 . كلذ لعفي الن ء رخآلا برخم نأ فاخ نإ : هللا دبع ىبأ نعو

. هلباقي ىذلا برخ دجسم رمع اذإ وه : ليق : رارضلا دجسملاو
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 . نذؤملا ناذأ لجرلا عمس اذإ ام ردقب دجاسملا حسفت : ةيواعم وبأ لاقو

 كلان, ه . ةالصلا مهم كردي ك ذدحسملا ىلإ بهذ ش . ًأضوتو لوبلا قارأ ُ

 . ادجسم اونب نأ مهل زوح

 دحأ ىنيينأ يحأ امو :هعنم ناطلنسالف ،رادقملااذه نود ىنببنأ دحأ دارأنإف

 ؛ىنبب نأ هلف « دجسملا كلذ ىلإ لمي ردقيال نوكي نأ الإ 2 دجسم برقب دجسم

 دجسلل ىلإ لوصولا نع فض هنأل ؛ ادجسم ىنبف ،ريشبا اوصخر دق نيملسملا نأل

 . ريبكلا

 دجسملا برخم وأ ء تا املا ىف ةيرقلا ىف اهو ، نادجسملا ءارتي ام : ليقو

 . . زاج ۔ ريخألا ةرامب لوألا

 دجسملامهنع دعبي نمم كثلوأ ضعب نإ مث .مهدجسم ىف نولصي موق ناك .اذإو .

 الإ ى مهل زئاجف ، لوألا دجسملا اوكرتو هيف اولصو 2 مهلزانم برق دجسم اونج
 ارو . ةينلا هذه ىلع زوجي الف « لوألا بارخ اذه ةرامع ىق مهتين نوكشت نآ

 . كاذ ىف راكنإ نيسلا نم لهن و ث ىرقلا ىف تارواجتم دجاسملا اندجو

 برقل ٧ ع وم ةرامح نسحتساق 3 هرمعي لام هل نكي لو ك ذحسم برح نإ و

 . هللا ءاش نإ -س مهيلع ساب ال اهيا أ وةب و كهيم ة-احلل عمجأو { هنم د وج ١ وه 0 هدمح

 ' . هريغ وأ بازي. هنم عاض نإ كلذكو . هبارت نم دجسملا رمعي نأ زئاجو

 . هبارت ن حاصي نأ ‘ حالصلا ىلإ جاتحاو

<
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 بارت وأ نيط اهنم لهي نأ جاتحاو عماجلا دجملا برق ةيفاص تن كنإو

 هناكم ابارت درو اهنم لمه نإو . اهبلع ةرضم هب نكت مل اذإ { كلذب سأب الن

 . سأب الف

 ملعن الف ةرانملا امأو . ذجسما لام نم هرامح دجسملا ةحرصو « دجسملا راو

 . ائيش اهيف

 . مدقتملا عضوملا الإ دجسملا لامب رمعب نأ زوج الو

 7 رايملا لإ هريخ ذلح سمه جاقحاو جتةح ه ‘ذل>ح سم ةرامع ىلع الام فقو نمو

 . دجاسملا نم هريغ هب رمد نأ زوح الو

 . دجاسملا ةرايع ةمذلا لهأ هب ناعأ امب سأب الو

 ٠ لوق ىلع > ةزئاح هر ةالصلا ‘ ىابلا تامو « مول مر ف ادحسم ىنب نمو

 . هيف ةبه ال مرلاو . هلهأل عضوملا ةميق هثدحأ نم ىلعو

 ۔ ةزئاج هيف ةالصلاو ى مدهي ال دجسملا نأ لوقلا رثك أف ڵ ثدحلا بهذ نإ

 . نامضلا هيلعو « حصت ال ةبهلاو

 > لفط الو 0 بئاغ الو 0 ة مف نكي و 0 مهلك م رلا باحصأ بهو نإف

 . تبثتال مرلا ىف مهتبهو « ىنبلا ىلع مهل ءىش الف ' هلل هولمجو

 مه هتالص زوج الو . هل باون الف { ادجسم اهيف ينبو اضرأ بصتغا نمو

. فالتخا هريغ ةالص قو
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 ٠ ضرألا مكح ىف نمرأ فاتخاو .

 . هضرأب عافتنالاو ، دجسملا مده اهبحاصل : ليقف

 . اهتميةب ىدتعملا ىلع عجري ن ليقو : ا

 . اهاورش اضرأ هل نإ : ليقو

 . باودلا عنمي ث اهيلع رادج ال ةروجهم ةحرص هل تن اكاذإ دجااو

 .ناك اذإ ث هنم برخ ام ةرامعب سأب الف ، رماع وه ام ةرامع نع لضفت مهارد هلو

 . دجسملا نم هن أ حص اذ!إ . دجسملا ةرايعل حلصأ راظنلا ىف

 7 . با رح عص ١ وم دحللا ل و> ناكنإن . ذدحسملا نه ذدحسملا ةحرصو

 هترامه تناك« دجملا نه ناك اذإف .احرص ناك هنأ ىلع لدت 2 ةرامع اياقب لئالد

 . دجسملل حلصأ هنأ شاقلا ىأر اذإ ، دجسملا لام نم

 .نوكي نأ الإ . الن هيف ةدايز هب داري اسو « ذجسملا نم هنأ حصي مل امو

 . زئاج كلذ ناك ث حلصأ كلذ ناكو . هلك كلذ نع لضف ديف

 .نم ث دجسملل حلصأ وه ام رظنيف ڵبارت بارخلا ةحرصلا هذه ىف ناك اذإف

 . هجارخإ وأ بارتلا ةيوست

 نايبصلاو باودلا منت ) باوبأ دح۔إا حرص ىلع لهج اذإ ناكنإن

 . هلام نم كلذ لعجت نأ زاج « دج۔هلل حلصأ

.. دجسملا لام نود ث رايعلا ىلع ثالذف 2 رايدلل حالص وه امإ ناك نإ و
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 نكت ام ، دج۔خال اهبارتب عافتنالا سأب الف { دجسمل ةعطآ تن اك نإ و

 . لدألا ىلع ةرضح

 لوزي نأ ىلإ دسفأ ام حالصإ لعافلا ىلعف « لصألا ىلع ةرضملا تتبث نإ و

 . ررذلا

 دجسملا لوحم نأ رافنلا بجوأو « هب ةلصتم ضرأ دجسمل تناكاذإو

 . مكحلا ىف ثالذ زوجحم الف 0 ضرألا نع دحمسملا ناكم 7 ‘ ضرألا ناكم

 نإو . ىدةع كلذ قذضي مل هلالو 2 دجس.ال حلصأ كالذ ناكن إ ع رظنلا ىف امأو

 . اهعيب زوح ٦ كلا ىقن « هئانب هتلغ موقت ال « ليلق للم هلو « دجساا برخ

 هترامع ىجرت ال 0 ابارخ برخ و 0 هلع انقو ةامسم نكت اذإن ‘ زئاجلا ف امأو

 . كلذب محأ اقلا ىلع كلذ قضي 1 2 اهعيبب الإ

 مثاقلا كلذ ىف رانديف ، دجسملا اذسه ةراب موقت ى ةمطقلا هذه نكن مل نإو

 . نيلسأا رمأو هرهد

 . كالذ لمعف ةرايعلاب موقي نأ اجرو ع هضعب ةرايب ررض دجسملا ىلع نكي ل نإ

 . ثالذ لعف « دجسملا ةيقب ةرايع ىلع هرايع ربج ىأر نإ و

 ك ءام هناكم ق: و [{ دحألا بهذف ك ذدحسم 7 ىلع فوقرم لام ناك اذإ و

 ىف الإ فقولا نوكي الو . دجسللا كلذ برق عضوم ىف « هب ىنبي نأ زوجي الغ
. هعض ومح
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 نومنيو « هنولمعي ينأ ىلع ى عتاو دجم رادج ءانب ىلع ةنايط عطاق نمو

 مهيلعو ‘ مهترجأ ماف ) هساسأ نم طقس 4 هملع ىمغي ام دح ا وذلب املف . هيلع

 ا وماق ١ دا ك مهترجأ بيهذت الو . ءىش مف ن ٩1 1 ا وهتي نإ و ٠ ىقب آ ماتلا

 . لمملا نم مزلي \ع

 ح هل ةرجأ الف ) بلط 7 . ةرجأ ريغب دخ۔ما ق لمعلا ضرتعا نمو

 . ةرجالاب ذخؤي

 « هزلو وأ ك هسفنب هيف لح نأ هل زشادف ى مهارد ذدسمسأل هيالع ناكنمو

 قرفرتلا هبو . عأ هللاو . دجسمال هيلع امم هبسح و « هتباد وأ ڵ همداخ وأ

% » » 

) ١٦ -_ نيبلاطلا جهنم , ١٣ (
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 .ارلا لوقلا

 اهتييضتو دجاسملا عوسوت ف

 زوج ال امو اهبف زوج امو

 حالصال عسوت نأ امأ و ١ > صتخا اي دجاسملا نيذضت ال : نسحلا وبأ لاق

 ١ . زناجف
. 

 زياجو . زاجف قييضت وأ عيسوت نم ث دجسملل حلصأ ناكا. هنإ : لوقو

 . . ةحرمصلا عفرت نأ

 . حلصأ هعيفرت نأ ةعامجلا ىأرو ث ريصق ناكاذإ « هتيامن ى اوفلتخاو

 . زوجي : ليقف

 . هيف ةدايزلا دا رأ نه لام نه نوكب نأ الإ زوح ال : ليقو

 لام نه ةدايزلا حالص نوكيو ك زوح : ليقف ٠ ةدايز دخلا ف داز نمو

 ٠ لوألا دحسلما لام نه زوحم الو . هر ماق نم وأ ض هلام نم هثدحأ نم

 كراشت > 4.9 دز نأ لعل ا ة.طع هاطعأ وأ :7 دحسملل دحأ ىصوأ نإو

 نآدحاو هكح راص دق هنأل ؛ ةيطعلا و ةيصولا كلت ىف دجما نم لوألاو . ةدايزلا

 . دجسملا نم ميدقلا عضوملا الإ هب رمي الف ميدقلا لاملا امأو

 رمعد الو ك هعض وم نع الو هساسأ نع ريف ل دجشملا نإ : هللا ذيع وبأ لاقو

. هضمب برخو ، هضعب
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 تساو نوكب وأ ، عفريو رسكي نأ زاجف ء ريصق دجسملا باب ناكاذإو

 ٠ ى ہصمق

 . دحأ ىلع ررض هكرت ىف نوكي نأ الإ © هلاحب كرتي نأ بحتس ضعبو

 اذإ ع هل احالص كلذ نوكب نأ الإ ، صقني الو هانب ىف دازي ال : ليقو .

 . رايدلا هين رثك
 هيف ينبيو . ه 5 هرامع دارأف { ديرج هيلع ىمغم دجس ناكاذإ : ليقو

 ىطعيو © حالصلا ىنعم تبث اذإ ء كلذ زوجيف { حلصأ كلذ نأ اوأرو ، ضقن

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو : دجسملا لام نم ءاركلا

» + `
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 سماجعا لوقلا

 دجاسملا لامع عافتنالا نم زوجحم ايف

 ثكالذ ريغو تسجنت اذإ اهنراهط ىفو

 . كللذ ىلإ اورطضاو ء دجسملا ىلإ اوآجتلاو مهودع نم دلبلا لهأ فاخ اذإو

 . ذجاسألا نأل ى رايتخالا ريغ رارطذالاق . هب ارب راجيا ء هريغو لدنجلا هيلإ اولقتو

 . ةرخآلا بابسأو هللا ةدامعل تلمح

 مهلعف ن -ه تبثت ام ك مهيزجن ةر رةل ظ ك ثفالذ ن ٥4 اث.ث لهف ز رطضا نمو

 . ررضلا ةلازإ مهيلعف ، مهلعف نم ءىش رضأ نإف . ةرضم

 اهنم برشي 0 ءام ةب رةل ; دجسملا رادح ىف « دتو .77 نأ ساب ال : ليقو

 . دجساا ىلع ررض هغم دلوتي الو . نيلصملا رضي ال كاذ ناك اذإ ‘ هرامع

 . لبف نم نكي ولو

 .نجحمال دجسملا عذج ىف لبحلا ىقليو كدجسملا ىف بصغت ءةبشلا كلذكو

 . دحاو هو لوقلا

 اذإ دتو هل اودت ود وأ ك جارسال ةوك { دجسملا رادج ف رفح نا زوجو

 . كلذ اوأر

 رهنب مغتني نأ هلف ع هيف ىلصي نملو « هلايعلو هل ء هراد ىف ادجسم ىنب نمو
 . . ٤ . . . ه ١ -۔٠- .

رودن ناكاذإ ز كللذ ريغوآ 2 روتس وا ‘ فرغ نم ص ءاش ام هقوف ىنبيو ، دجسملا
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 عيمجل لوخذلا 4٥ حايم ‘ مدرم نم بابو ك قيرط هل نكي لو > هراد باب هيلع

 هناعأ نه لام نم وأ ء ةصاخ ىناثلا لام نم. انبلا ناكو . هيلإ لوخدلا دارأ نم

 ٠ هلامهل و هل هنأ ىلع

 زوحي ام ريغل هب عفتني الف ( هللا هجو هب دارأو ح اد >هس. هامس اذإ هن 17 : ١

 . دجاسملا نم عافتنالا و

 اك۔امناكنإن .هلوحم نأ دارأوءىلصم هلزنم وأ هناتسب ىف له اذإ كلذكو

 . هريخ رءءدو ، هبرخم نأ هلف ، هسفنل هذخاو هل

 . . هيفني رضاحال ىذ أ هنأل ؛ ديدشت هيف ، دهملا ىلع « دجسملا ىف حيرلا جارخإو

 . دسملا ق :ابتحالا ق فلتخاو

 . هوركم : ليقف

 . زئاج فعض وأ 4 ىتحملا رهظ ىف عجو نم ناك نإ : ليقو

 . ديلا وأ ؛ بوثلاب ناك ةلع نم نكي مل ولو زوح : ليقو

 . ذجسملا ىف بطخم بيطلاو { ةعجلا موي ءابتحالا اوزاجأو

 ىور اا ؛ ةالصلل هجراخ الو ، دجسملا جلاو ىتوملا لخدي نأ زوجي الو

 .هل ةالص الف دجسا ىف ةزانج ىلع ىلص نم : لاق هن أ :ن 75 نع ةريره وبأ

 نيذلا نه ادحأ دؤي ام ص دجسملا ىف دعتي نأ هلف 2 هسقن ىلع فاخ نمو

. اهنع مهاغشي و { ةالصلا نورضحم
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 « دجنملا ىف باودلا تدسفأ نإف . كلذ:ىلإ اورطضا اذإ باودلا كلذكو

 . كاذ ىلع اوردق ىتم ؛ دجلا ةراهطو « هجارخإ مهيلعف « ثور وأ ةساجن نم

 لام ق فوقو وأ ‘ جورخ و لوخد نه 0 اثدح باودلا تثدحأ نإو

 . : اتيش كلذ ىف نامضلاب لوقت الف ء سفن وأ

 رطمافوخ نم ، دجسما ىف لاملا نم ءىش لاخدإ ىلإ اورطضا اذإ كلذكو

 . هب سأب ال ى كالذ نم هرامع وأ دجسملا ىلع ةرضم دلوةي 1 ام ، ودع وأ

 كللذ لثم « ةحابلا عضاوملا نم هريغ وأ 2 دحسملا ىف ةديدح عضو نمو

 . هيلع نامض الف « اناسنإ وأ ةباد ترقعف « كالذ هابشأو سأفلاو رزجلاو نيكسلاك

 أربي الف ڵ ةديدحلا كلت لثل عضولا هين حابي ال ، عضوم ىف لراك نإو

 . نابضلا نم كلذ لم نم

 . ودع نم زارتحا وأ > حالصل الإ دحسملا رهظ ىلعي الو

 > بي رذل ناك اذإ > هرمل وأ دجسملا جلا و ف مونلاو برشلاو لكألا امأو

 . هرا ءاش نإ ۔ كللذ سأب ال { رثك أ وأ ةلي تيبل

 . ةرورض نم الإ ٠ الو تكسم وأ ةداع ذختت نأ امأو

 .. 4٨ ارت نه هب ر اذإ هع سأب الف & دجسم ف اباتك بتك نمو

 . اذه ريغ : ليو

. ءاربتسالل هلافط نم الو ء هبارت نم ذخؤي نأ زوجي الو
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 ٠ دحسملل اهكح و . اهيلع ةالملاب اب سأب الف دجسملا ق ةط وسبلملا طسبلاو .

 لاف . هريغ وأ بارحلا ىلع ةاكذملا طبلا امأو 1 .

 ةعبضلا مهضعب زاجأو ۔ موق هركف ث ذجسللا ىف لمدلا ىف سانلا فلتخاو ا

 اذحأ ىنؤتال قلا عايضلا نم كلذ ريغو( خسنلاو ةطايلا و ةةسلا لثم . ةفيفخلا

 . ةالصلا ىلإ ةالصلا نم رظتني لماعلا ناكاذإ

 لحأال فإ :- ةلو _ ىبلا لوقل ؛دجسملا بفجلاو ضئاحلا لوخد هركيو

 . بنذجالو ضئاحل دجسملا

 ىف باتكلا لهأ قرطتي نأ ىهنو . دجسملا ىف مامإلا ماقم عفري نأ ىهنو

 . دجسملا

 هرا ءامإ اوع ١ ع ال : “آ)لاقو ٠ ملح۔.ه و أ قيرطل ةأرملا بي ط ن 7

 . اهيف بيطال قل : ءاسنلا نم ةلفتلاو . تالفت نجرخ اذإ هللا دجاسم

 1+احلاىضقت نأو طثاغ وأ لوب نم ذدحشما رهظب حسم نأ 7 ةت 7 ىهو

 . دجسملا رهلغج

 . هللا ةنعل هيلعف ، دجسملا رهظ قوف هتجاح ىضق نمو

 . ةبانجلا هيف ثدحمالو . دجسملا ىف هتجوز عماجي نأ دحأل زوجالو

 بيطلا نم لستغتلف ، دجا ىلإ ةأرملا تجرخ اذإ : ةريره ىبآ نع ىناننلا جرخأ )١(

 . ةبانجلا نم لستغت امك
 . رمع نبا نع لمو دحأ هجرخأ (٢)
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 هنإف ، دجما ىف وهو: بنجأ وأ دجساا ىف لوخدلا ىلإ بنجلا رطضا نإو

 دحسملا لخديو مميني .

 نإف . كلذ ىلإ ارطضاو ، دجسملا الخد اذإ ، كرشملاو ضئاحلا كلذكو

 لنغو همضوم ىلع اي ةب وطر هب ناك .

 هيملع ىشمي و ،رهاطلا هب وث بحسي هبق اذإ هنإ :ليقف .دجسملا ىف بنجأ نمو

 . جرخمو

 نإ و۔ ثالذ ىلع ردق نإ ءاهجارخإ هل بحتسيف « دجملا ىف ةساجن ىأر نمو

 . مإ هيلع ىل نيبي الف ء لعفي

 . همالعإ هل بحتسيف ، ةساجن ىلع وأ ةساجنب ىلصي ادحأ ىأر نإ كلذكو

 نأل٬ ةمالعإ مومأملاىلع نإف . ةالصلا ىف مامإلا الإ هيلع مأ الن هماي مل نإو

 . هتالصب الإ مال هتالص

 هنم تبهذو ث حبرلاو سمشلا هتبرضو ، ةساجت هتباصأ اذإ دجساا ىصحو

 .ءاوس هك ي ةدراب ىهو 4 سمشلا هيلع ترهظ ولو . رهط اهرثأو ةساجنلا نيع

 . فالتخا اهلحو سءثلا وأ حيرلا برض ىفو

 نإف . ءا!اب رهطي نأ الإ ى رهطي الن ةماق نيع وأ رثأ ةساجنلل ناك نإو

 . بارتلاب مميت ءام نكي

 ،مهزلا ىقبو ء لسغو مهز هل ىتبي امم 2 هريغ وأ نهد دجسملا ىف بصنا نإو

. ةساجنلا هتضراعو 2 تارهاطلا نه هلصأ ناكاذإ 2 رهط هن د
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 ةيتاذلا تاساجنلا نم ءىش وأ ث رزنخ محل وأ ةتيم نم هلصأ ناك نإو «

 مهزلا ىقب ام سج هنإ .

 نأالإ .هتحار وأ فيكلا فرص : دجسملا لهأ فينكلا ةحثار تنآ نإو

 دجسملا لبق ناك فينكلا نأ حصي .

 ارهاط ىمح هناكم لدبأ ء اسجن دجسملا نم ىعح حرط نمو .

 سأب الف دجسملا نم قيقر عضوم ىلإ ظيلغ عضوم نم ىصحلا لوح نمو .

 لغشي اج كلذ ريغ وأ ، بوث وأ ، لعن لثم ع دجسملا ىف اثيش ىأر نمو

 هيف ةيلع نامض الو . هنع هلزع هلذ ، ىلصملا .

 اثيث ذجسملا ىف دجو نو .هريغ دجسم ىلإ دجسم طسب لوحت نأ زوجي الو

 هياع نامض الف ء هب ىرو ، ثالذ ريغو بطخلاو رملاو ىونلا لثم .

 نض زرح ريغ ىق هكرت نإ : ليقو .

 عدسف ، ه:ادر رجي وهو ،ديجسملا لخد بوبحم نب دمحم نب ريشب نإ : ليقو

 -هسةن مزلي لو { ريشب فرصناو .اهيفام بدناو ترسك . دجما ىف ةروراق

 انامض .

 دجاسملا نم نوعدلا نوجرخم اوناك اضعب نإ : ليقو .

 دجسملا لخدي ال بدجلا بوثلاو .

 ةرورض نم الإ { دحاسأا نولخدي ةمذلا لهأ كرتي الو .

.نر ٥٠ دجسملا لوخد نم 0 مكحلا ق د ارأ نم عنمي ال : نسحلا وب ] لاقو
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 دفو ةلتَج ىبلا ")لزنأ دقو . مارلا دجسملا الإ رفاكالو « بنج الو ؛ ضئاح

 ( . دجسما ىف فيقم

 دجسملا رهظ ىلع دمصي نأ هل 2 رحلا هاذآ اذإ فكلاو ا

 . ةالصلا:تقو ىف ءاج ولو دجا نم ناركسلا درطي نأ زوجو

 نوكي ال هنإف 2 ناعللا الإ ص دودحلا هيف ماقت الو . زئاج دجسملا ىف ءاضقلاو

 . رهعلا ةالص دعب دجسملا ىف الإ

 ، ءوضولاو 2 باودلا ىقسو « بايثلا لشفل { ديسلا رثب لءهتست نأ زئاجو

 . قرطلا رابآ كلذكو . اهولد كلذكو . ةساجنلا ةراهطو

 . دجسملا ىف ىتلا حوارلاب حورت نم ىلع سأب الو

 دجسأانم عض وم ىلإ عضوم ن. ي ظسبلا ن . ائيش لوحب نأ دحأل زوجب الو

 . زن اغ ةالصلل امأو . ماي وأ « هب اهيلع د.تيلا

 نم آدحأ اهعم دح ملو ث ءام اهبف اسورخ اهيف دجوف « دجاسملا لخد نمو

 لوعجم هنأ مهي ىتح « هنم برشي نأ هل سيلا ءا_!ا اذه ام فرعي و ) سانلا

 وهف ، ليبسلل ناكن إ هنأل ؟ ريقف وأ ىنغنم ٬هنم برشي ءىجحينأ ديري نم لكل

 . اضيأ لوهجم وهو . ءارقفلا

 { ءاوس اذه ىف لاملاو دجسملا نأل ؟ هلاهمكح دجسملا ىف ةعوضوملا ةراجحلاو

 . قيفوتلا ةبو . عأ هلزاو . هر عفتني اهلثم ناكاذإ

 7 » ٭«

  

 )١( هبسني ملو راطوألا لين ىف هركذ .'
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 ٠ اهنم صالخلاو اهظفحو اهنايضو دجا۔لا لاومأ ىف

 ‘ مهريغ وأ مهدحأ . ق اهنولمجمو ءدجسللالخ ف نوضارتي رامعلا نإ : ليقو -

 نمم نيمأ دي ىف اهولمجي نأ مكاحلا مهربج الإو . اوقفتا نإف . كلذ ىلع نمؤي نمع
 .دجسملا حالص ىق اهذفني و ى اهس موقي

 اهمايقب ، هريغ نم ىلوأ وهن٤لدنلا ريغ هأ ء دجسملل الخ وأ ةلخ فقو نمو

 اهنتوأ ام ، هرامح ىأر ىلع . دجسملا حالص ىف اهذافنإ و © اهتلغ ظفحو ث اهظفحو

 . هل و٭“

 فلت م. هرمأ ىليو دجسلاب موقينمم ك ةقث ىلإ هلسف \دجسم نامض همزل نمو

 ا سملا هىرب دقن دجسمل قفارمْنم ءىش ىف هلعجي نأ لبق ى دجسمل ىلوتم دي ن
 . ىعاساا ىلإ هتاكز ميلستك اهميلستب

 هنأ : بوبحم نبا نعف ؟ برهلا هنم فيخو « دجسملا ةمدخل ادبع لعج نمو

 . رصقأ هرع ىسع ىرتشي ىذلا نأل ؛ هريغ ءارشو هعيب زوجي ال

 هيلع ام ردتب ، دجسمل ىف لمعي نم رجأتساو ، دجسمل نامض هيلع ناك نمو
 ىذلا نامضلا نم ءىرب ذنقوف « لمع ام ملعن هترجأ نم ريحألا هأربأ 7 . نامضلا نم

. دجسمال هيلع



 س ٢٥٢

 حلصي و ء اهترمث م يبيو اهعمجب نأ هل زاج « دجسملل لخت هبرتب ناك نمو

 . هرامع نه ناكاذإ ‘ اهب دجسملا

 . هيف ةالصلا ىلع ظفاحو « هيف ىلمي نم مه : دجسملا راو

 .< کالذ ق بستحا نل زى ا ك عيب اثدش هل ىأرو ) هريغ ف ىلصي ناك نمو

 . هعيضي الو هب موقب

 2 قابلاىلإ لجر ءاج ،اثيش اهنم قرسن ةعوضوم عوذج دجسملل ناكاذإ و

 نه تذخأف ء عوذجال لماحلا برهف ع فوخ ثدح « هل اظفاح « هلزنم ىلإ هلهخ

 اهعيب زئاج ص عوذجلا نع اينغتسم دجسملا ناكنإ و . اهيف هيلع نامض الن ء هتيب

 هناكم لخدي نأ الإ ، هسننىلع ههوةي نأ دحأل زوجي الو هعفنت مل اذإ ءهملاصم ىف
 م ٠

 ٠ هنم ا رب>

 ى قلخو ثر دق دجسملا دجسملا ىف ام« ءىش وأ نعد دجسملا ىف ناك نإ و

 ك ةميلا ق داز ام رجأ هلو ٠ دوجأو 4ذم ريخ وه ام هناكم لهجو » هذخأ نا زاج

 .هل لعجتو ك شوجافلانم لبلا ذخأو - هنع هللا ىر - كلام وبأ خيشلا ناكدقو

 ٠ انيلإ بحأ وهف ث راملا ىأر كلذ ناك نإو . هنم دوجأ البح هدنع نم

 .ساخلا فراعت 4.9 نوكي امم اهريغو بطخلا نم دحسملا لام ق فراعتلا زوجو

 . ضعب لوق ىلع « دلبلا ىف

 -۔هباهذنم ىلوأ هلك أو .هب سأب الن ع هل ةميفال اهتبن ناك اذإ دجسملا ةردسو

. هيف فلتحم دج۔ملا ىف تبن امو
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 . اهل نركي : ليةف

 . ءارقغلل نوكي : ليقو

 ٠ اهتر؟ لك أ ءارقفال زا ا ذدحسملاو قيرطلا نيب ةرجش تناك اذإ و

 حالص ف عاب كدحسأل فصنلاو ; ءا رةةلل فصنلا ناك“ ةمي ال ناك اذإو

 . ىذلل 1 أ زوح الو . دجسملا:

 . فالتخا اهنم مرصلا عيب ىنأ ، مرص دجسملل ةفوقوم لخن تحت تناك نإو

 ‘ ةرغلا ةلزنمب هلعحو 0 هزاجأ ضماو { لوصألا نم م رصلا نإ : لاق صعب

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . لسفلا ىلإ جاتحيال لاملا ناك اذإ

ا» % ٭



 س ٥٢٣٢م ۔

 عب اسلا لوقلا

 دجاسملا ةقدصلاو ةيطولاو اياصولاو رارقإلا ىف

 كلذ هبشأ امو (

 « هيلع اهب قدصت وأ ء دجسملا ةلخنب رقأ نميف ۔ هللا هحر _ ديم ٢ لاق

 . فالتخا كاذ ىف . هايإ هاطعأ وأ ءاهايإ هاطعأ وأ

 .نود ظفللاب ةيطعلا هل حصتو . هيلع زارسحإ ال ههبشي امو دجسملا : ليقف

 . زارحإالا

 .تبث « ةبهلا وأ ةيلطملا ىف عوجرلا لبق هل زرحأ نإف . زارحإلا هيلع : ليقو

 . كلذ هل

 . ةقدصلاو رارفإلا كلذكو

 . رارفالا ىف هيلع زارحإ الو . رارقإلا ريغ ىف زارحإلا هيلع : ليقو

 ۔ هنيب دحأل سل هن أل ؛ كلذ عمج هل زاج «هل زرح أو ء دجسملل بست>ا نمو

 ىطعملا ركنأ نإ و . زاج هديس نذإب دبع وأ هدلاو نذإب ىص زرحأ ولو

 . هفيملح بستحملا زوجي الف « رقملا وأ

 . ةجحلا مطتيال هنأل ؟ هريغو متيل بسلا كلذكو

 . هلثم ىمذ ىلع تبثيو «ملسملا ىلع تبثي الف « دجسملا ىمذلا زارحإ امأو

 ۔ قب ام ذخأ هل سيلف ء ءىش قبو ڵ هب ىنبف ڵ دجسم انيل هلام نم ل نمو
س
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 . هتوم دمبو هتحض ىف ث رمثاج كلذف ء دجسمل اثيش فقو نإ و

 . هلهج امك زئاج كلذف ءارقفلل وهف لضف ام : لاق نإو

 . لوق ىلع عوجرلا هل : ليقف عجر نإو

 نم هريغ وأ ،دجسم ىف ، ناضمر رهش ومناص اهترمث رطني ، ةلخن فقو نمو

 ۔ عضوملا كلذ ريغ لإ اهترمث فنص زوج الف اها أي نم دجوي ملف ء عضاوملا
 . عضوالا اذُه ىف ؛ لك 7 اهل دجوي نأ ىلإ ع اهب رظنيو

 . فالتخا هيف . دجملا ىف هب رطفي ىذلا رقلا مجع ىفو

 '۔ دجسملل وه : ليق ١

 . سانلا نم هذخأ نل وه : ليقو

 حض لل كلذ ىف ، ةغلا هب ربتغي نأ بحتو

 هكرت ىف ناك نإ . دجلل هتصح لعجن ك عاش لام ىف ، ةصح هل ناك نمو
 . هثاكرش ةمساقم اذه ىلعف . ءاكرشلا عيمج ىلع ع ررض عاشم

 . ةمس.ةملا همزلت الف ررض كلذ نم هثاكرش ىلع نكي مل نإو

 ضرأ نم قحتست امو ةلخنلاف . مرص اهتحتو كدجمسملل ةلخغلا هذه : لاق نمو

 . دجسملل وه ، هريغو مرصو

 . اهسفن ةلخنلا الإ تبثي الف ء هذه ىتخ : لاق نإ و

 دلبلا ىفو . دجسم ىأل مسي و ك دجسملا ةلخنلا هذه : لاقف ىصوأ نمو

 دجسملا نوكس اهنأ :دجس. ىأل عست اذإ اهنأ ؛نسحلا ىبأ نعف .ةريثك دجاسم

. ريبكلا عماجلا
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 .ةيصولا لطبتو ، حم دجس. ىأل م مل اذإ ، ةهبش عفوم اذه نإ : ليقو

 . تباث كلذف دحسملل : لاف نإ و

 دجسال: لةي لو دجسم :لاق نإ و .زاج اهريغ وأهرلب دجاسم ىف ذفنأ نإ و

 . زاج هيف ذقنأ دجس. ىأو . كلذ زاج

 2 ريصح اهنم ىرتشي ال_ةن « دجسملا رمأ ىف لعج : لاقو مهاردب ىموأ نمو

 . ميمجال هيف طسبي ، ريم> هل ىرتشيف .: امغرم نوكب نأ الإ مامالل ىلصم الو

 . هذ>و فضذدمع مامالا صصخم الو

 ىبأ لوق ىلع _دجسللا ىف هب ج رميو ؛ ند اهب ىرتشي نأ زاج :ليقو

 . رثؤملا

 ددجيا الإ نكي مل «دجسملا ةراممل هذه وأ دجساا ةرامع ىف لمن : لاق نإو

 هب قثوي ايف لعجن امإ و . هيف لمعي نم ةرجأ ىف ىطعتالو . رمءيو هنم برخام اهب

 . هدحو

 نهدو ، ايروبلا هل ىرتشي نأ زئاج هنإ « دجساا ةرام.ل ةلغلا هذه : لاق نإو

 . هريغو جارسلا

 . ءانبلل نوكي هنإف ث هئانب وأ دجسملل ةلغلا هذه : لاق نإ و

 . دحسأا حالصل : لاق نإف

 . هئانبو دجسالل نوكي : مهضعب لاق

 . هرامه نم هل حلصي امو ، هئانبل : مهغ هب لاقو

. نهدلاو رصحلاو ليدنقلا نهنم ىرتشي نأ زوج : ةيراعم وبأ لاقو
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 زرجت الف هةرامعل : لاق نإ امأو .

 ددحم امنإو ، سانلا هب جرسي و ،نهد اهب ىرتشي الف ‘هترامعا لاق نإ : ليقو

 برخام اهي .

 ىرتشي نأ زوحمو . هلهأل وه امإ و ‘كدحسملل ةرامعلا سيل : هرا ذع وبأ لاقو

 ليدنقلاو رصحلا اهنم .

 ذفني نأ زلا ‘ مدهني ف دحسملا ةرامع ق الام فقو نم : نسلا وبأ لاقو

 ىحلا لةن و هرصحو هباوبأ حالص ف ١ هترامع كلذو . جا رسلاو هيل .

 دح للا رمأ ق الصأ 4هد هد رح & ل > سأا لع فقتو لالا اذه : لاق نمو ٠

 دجسملا ىف لعجو ، ةللا هنم ذخؤتو .

 زاج ‘ ذدحمسأل اذه تل .> دو وأ { د>سملل ةلخنلا وأ ضرألا هذه :لاق نإ و

 ذحمسأا رمأ ق هلصأ عابي نأ ٤ همل ! ح ة>ا اذإ .

 عات نأ زجي مل ، هيلع فقو ىمه : لاقف ىصوأ ناو .

 ك لاملا نم ىمولا اهجرخأو ، دجسملا ىلع هلام نم ةلخت فقوت نأ ىصوأ نمو

 اهريغ فيقوتو اهذخأ ةثروال زوج ال .

 عسجريال نأ ىاخ اباهذ م>سملا بهذ ش . ةيص وب ذدحسمل ىصوأ نمو »

 .اثدحدحأ هيف ثدححمال هلاحب وه \دجملا عضوم نأ ىرت الأ . دبأ ةتباث ةيصولاخ

 ةمحرلا دارأو ، دجملل اذه كرات ىإ :لاقو رايملاميبب لام هدنع ناك نمو

 . هريذل رايهلاو هدي ىف لاملا نأل ؛ ةعجرلا هلغ
) ١٧١ _ نييلاطاا جهنم / ١٣ (



 --- _ ٢٥٨

 . کالذ هلف « ةء> رلا دارأو د دجسمل هنامتسو وأ هلام نم « ةلخةب ىموأ نمو

 الهف الإ ة اهب اوعفتني ن أ راعلل زوجي الف « ةبرق وأ ةرجب دجسمل ىصو أ نمو

 . دجسملل كلذ نم زوج ام هجو ىلع « دجسملل نوكي

 اود و 3 رامدلا 4 عفتني ك دجشتمما ف هي عفتني ) اذه لثم نم ٠ ءىش ذحو نإ و

 ٠ ذحسملل هكح ىك كالذن . . وه فيك . .ةيف لمألا

 رصحل 3 ةحارو هحالص لجن مهارد 7 دجمسأ ىمر أ ءلجر ق لو

 هبارحم رصحو . عبرلا ةجارس ىفو 2 فمصنلا هحالص ىف ظفلا اذه ىلهف « هبارحم

 . عسبرلا

 كر ,كي کگ كلذف 4 هأر د رصح ىفو هحارس ىفو هحالص ف : لاق ناكنإ و

 . . ائاللأ

 .تمص وأ دق : لاق ٠ لح مسال و ءارتفا > ٣ ن 4 تيش فقوي نأ دا رأ نهدو

 . دجسملا ىلع وأ ، ءارقفلا ىلع افقو ء اذكو اذكب

٤ 

 .لثم { ثدح هر ثزاحف [ هو اعوط ٤ هريغ و | ا ٨ص> ملح ۔>ال لهج نمو

 هلل كازل ذل لعاجلا مزلي الف { ثا !دحألا نم د ريغ رأ ٤ هب رثع لجر

 . هنايض الو

هفلغذي و > طتةنا :م طتاد نم ءارك دحسملا لام نمه ىطعي نأ زوح الو
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 دجسءال هذه ىتلخنف تم نإ : لاق نمو .

 مكلا ى هل ةعجر الو . رارقإ اذه نإ : ليقف .

 توملا لبق مجر نإ ةعجرلا هلو ، ةيصو هذه نإ : ليقو .

 ك هل عيبلا تبثي ال مكلا ىفف ، هتلغ نم لضفب ، دجسمل فقو ناكنإو

 كردلا فورخ .

 هب اولو 2 كلذ اوزاجأ دقف ، حالصلا رظن ىق امأو .

 عرشلا نايب باتك ىفو :

 اهلك ىتاسملا ىفو .دجس ةلخفب ىصوأ قاسم ثالث ىف لام هل لجر ىفو

 دجاسم .

 اهيف تام قلا ةاقسلا دجسمل هنإ : ليقف .

 هيلإ دصق هأ بولنلا هيلإ نئمطت ىذلا دجسءال نوكت اهنإ : ليقو .

 عماجلا دجسمال نوكستف ‘ م.اج دجسم ىرقلا ىف ناك نإ : ليقو .

 اهيف وه ىلا ةلحلا دجسم اهنإ : لومي ضعب و .

 ىننلا اهنم لك أي نأ زاجف ، ناضمر رهش ةرلطغل ، ةلخن ةرمثب ىصرأ نمو

 نيمماصلا نم ريغلاو .

 دجسملا حالصل وأ ة دجسملا ةراعل وأ ، دجسملل :لاقو . ةيصوب ىصو أ نمو

. دجسملا حالصإ وأ ‘ لسملا ةرايع ف و
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 لعجن الو . هترايعو هحالصو هثاغو دجسملا ءاغب ىف هلكن وكي كلذ نإ :ليقف

 . هجرص الو هامح الو هرصح ق

 . كلذ لك ىف زوح : ليقو

 ىعحلاو هترابع ىف لهج ث دجلا عفان وأ 2 دجملا ةعفنم ىمرأ نإ و

 . جارسلاو رصحلاو

 « سمجلا تاوملصلا دجملا كالذ ىف ىلصي نل وهف ، دجملا راتعا ىصوأ نإو

 . نونغي نيذلا رامدلا سال و . هرابع كالخ . رذع نم الإ

٠ ُ ٠ ٠ - - ٠ - ٠ 

 زوح الو ١ ددسلا ق هم) ر ثرتدو 1 ساطرق.دجسلل فلو لام نه ىرسي ل >

 . دجسملا ىف هيلع أرةيل « عفرم هف. ىرتشي الو

 . قيفوتلا هبو . 2 هللاو . دجسملل حوارملا ءارمث زوجي الو

د » ٭



 ۔۔ _ ٢٦٩١

 نماثلا لوقلا
 اهيف زوجي امو دجاسملا لارمأ ىف

 ءةبسحلا دمب هكرتو \دجسملا لام ف بستحانم :دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق

 . ناملا هيلع تيشخ ث رذع ريغ نم عاض ىتح

 ىلع نورداق مهو ى عاض ىتح « هلامنم ثيش وأ ث ةلخت دجسملا رايع كرت نإو

 . نامضلا مهمزل هظفح

 نم الإ هلفح ىلع ردةي وهو ، عيضي دجسملا لام كرتي نأ دحأل بحأ امو
 . رذع

 هجو ىلع ى اهنم بيصنب اهلعسي نم اهيطعي نأ هله ى دجسملل الغل ىلو نمو
 . اهيف لدلا

 . هل لضفأ وهف ، هفن و هلامب اهب ماقو لذفت نإو

 . هللا ءاشنإ _ ثاذ هعسو ء دجسمال حلصأ اهمايقل اهنم بيصن عند ىأر نإو

 . رباق.ال هيف :املا لح زوح الف 2 اجسملل هدخع نم ءاقس لعج نمو

 نأ دهي ڵ هيلإ ةغلا هدرو « ةمث ىلإ هتحرق ملسو ث دجسمل نامض هيلع ناك نمو

 . ةنامألا ةلزنم هدي نركي هنإف ، دجملل هضبق

 هركأو 2 ةثيسنب اهعابو اهضرأ ةلغ وأ ، دجسملا لخم ةرمث ىف بسة>ا نمو

 مزال نامضلا نأل ؛ كاذ ىلع ىرتدال فلخي نأ هلو . اهتميق نماض عئابلا( ىرتشلل

. داهشإ ريغ نم ةثيسنب عاب اذإ ى هيلع



 _ _ ٧٢٦٢

 عمو هعم ةث ىلإ اهملسي ‘ توملا هرضحو 7 دحأ مهارد هذذع ناك نمو

 . اهيلع نمؤي ‘ نيملسملا

 كهيلع ناطلسلا هربج وأ 3 ١ أرب اكيش هثايغ وأ « دجسملا رادج نم رسك نمو

 رساكلا لام ىنعأ . هلام نم هجارخإ هيلعف

 فالتخا هيف دجسملا لامب ضايقلاو

 . الصأ كلذ زح ض٫و ، حالصلا رانن ىلع هزاج أ : ضعب

 > عيمجلل ٠ افو 4ع]م نكي ملو © دح سمال ةعبتو « سانلل ند هيملع ناك نمو

 . هدسقب لكلل ث ةعبقلاو نايدلا نيب ةوسأ هلام كلذف

 نم اثيش رسكيف ، بسقحم وأ « ليكو نم « مني وأ دجسم ةلخن ىنطأ نمو

 . نو۔ضم لاومألا ف ًأطلاف ا اهص وخ

 هيف نامض ال ى هل_:م ىلع سانلا بساحتي الو « ةميق هل سيل ام نأ تذجوو

 . أطذلا ىلع

 ٠ قيلا وأ دحعسحلال حالصلا لصت ا ذإ ك هيلع نابض ل نأ برقأ بستحا و

 نامض ديلمل.ن { قوذلانم انش رم۔كيف 2 دحسما لخم جلخب ىذلا ريجألا امأو

 اهرسكي موي اهميق

 دنع طرتشي نأ الإ ص ءىش صوخلا ىف هل سيلف ، دجسملا لخن ىنطأ نمو

. ءانطلا
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 زوجن الف ارادج هلامب طيحم نأ دارأو ،دجس ءا ةلخ هلام بناج ىق ناك نمو..

 . هيف اهلخدي نأ

 ةرجش اهبف اولسفي نأ ث هرايعل زوجي الف ، ةعساو دجسملا ةحرص تناك نإو
- 

 . ةلخن 7

 ناك نإ . هيفوي نأ لبق ء ىرتشملا تامو 2 دجس عايض نم ائيش عاب نمو

 عئابلاىلع نكي ل ء نملا ىطعي نأ لبق نم ، ىرتشملا تامو « ايفو ى ائيلم ىرتشلل

 . نامخ

 . نامضلا نم هثربن الف ء هفوي ملو ، ءىلم ريغ ىلع عاب ناك نإ و.

 نم هيلع قفنيو ي هلمعي نم هلمع ىلع عطاقو 2 دجسملا لام هدنع ناك نمو

 . ةنانثمطالا مكح ىف هل زا « دسملا لام نرم ذخأيو ء هلاح

 . كلذ زوجي الف « ماكحألا ىلإ عوجرلا ىق امأو

 ذ كلذ ىلع اولمع مث . هنم هنأ مهفرعو « دجسملا لام نم كلذ مهيلإ ملس نإو

 . كاذ ءىزجيال نأ فاخأف ء كلذب مهصصاقي نأ دارأو

 ةقث دفع الإ ، نملا ملسيو مقيلاو دجسملا لام نم ىنطي نأ دحأل زوجب الو

 . نومأم نيمأ

 ةرايع هذقنأ نإ و . ءىربدقف « ةمقنلا دنع نمنملا فلتو « ةقث ىلإ هملس نإ و

. . هصالخ هحو كلذف . ذحسللا



- ٢٦٤ _ 

 < ض.لا عابو دجسملا اهض٫ب عطتف ؛ دجل ةعفاو لخ ىرتشا لجرو

 . لوقلا ضب ىلع تباث عيبااف

 دحأ دحم ملو ى ةباد نم عايذلا هيلع ىشخو « دال ر هذذع ناك نمو

 - ٨ يلمع ىثخ اذإ هدص رقي نأ هل له « دنلاب قفني الو ص هل هعيبي هب ىثي

 . ملعأ هللا

 طح نأ زوجي الف «هنع طحم نأ : ىنطملا هنم بلطن ، دجسملا لام ىنطأ نمو

 . ط> ريغل ٥ ذخأ ىلع ردغ.و ) ايان 4:> ناكاذإ ) دح سملا لاه نم

 لام نه ةل هسفن نطب نأ 0 مكلا ىف هل زوح ال « دجسال بستحاو

 ٠ دجسملا حالم ف اهنم ذفنيو ك دجسملا

 اذإ > بسح نه ة>> ٨ض راعت لام ك روحج كلذف > زئا_لا قيرط نم امأو

 ع ےقيلا نم ةجح ال هنأل ؛ تيلا ةلزنمب اذه ىف دجسملاو .رعساا نم لدب كلذ ناك

 ٠ دحمسما ن- الو

 هريخألا ىنطلل زوج الف ،دقنب هريغ اهانطأت ى ةشيسذب دحسملا ةلح ىنطأ نهو

 . ةقث نوكي نأ الإ 2 ىنعملل اهتميق لسب نأ

 . زئاج دجسملا حلاصم ىف اهذفن نإ امأو

 هقيرطلا ىف هلام ن. ءىش وأ 0 رادج وأ قيرطلا ىف ء دجسملا ةلخ تمقو نإو

. بئانلاو قلا ىف اولاق اكع دجساا لام نم نوكي كلذ جارخإ
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 ۔ وخأ دجسم ءانب ىف هلمج ،ءىش اهنم لضفف ث دجس . ءانبل مهارد دفرتسا نمو

 . رخآ نصح ءانب ىف هلمج ى لضفو نصحل دفرتسا نإ كلذكو

 دجسملا جاتحم نأ لإ لذافلا فقو رخآ دجس٠ الو « نصح دجو نإو

 . . ةدايز وأ حالص ىلإ نصحلا ,أ

 ع ةشوشنملا مهاردلاب ذخأي نأ هلف ، دجسملا لام نم اثيش عاب وأ ىنطأ نمو

 . فرصلاب ةشوشفخملا ريغ

 نأ الإ ، هب لوقن الف ڵفرصلاب ةشوشغم رينب ةسوشفملا ذخأي نأ امأو

 . قوتلا هبو . ملعأ هللاو . هل كلذف . كلذ اقلا رظن بجوي

% : %
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 عساتلا لوقل
 هتعارزو ذحاسلملا لام حالصإ ف

 دامسلا اهل ىرتشي نأ زوح له ؟ دجسمل ضرأ هدي ىف لجر ىف ليقو

 ؟ اهتعارزل اهتلغ نم « ءاملا امهل ىنطيو « رذبلاو

 ". كاذ هل سيلف كحلا ىف امأ : لاق

 مهيلع ىل نبي مل هولعنو حلم أ هنأ ث كلذب موقلا اجر نإف . زئاجلا ىف امأو

 . نايض

 باودلانع اهنصحم ،آرادج اهيلع ىنبي نأ ةمطنلا هذهب ماقلل زوجيف : هل تلق

 ؟ اهنلغ نم

 هنأ مشاقلا اجر اذإف . رظنلا ىق امأو . كلذ زوجي الف كحلا ىف امأ : لاق

 داهتجا ىلع « هيلع قيضي ال نأ توجر « هكرت نم دجسما لامو . دجسملل حلصأ

 . دجسملا ضرأ ىف ال۔ف لسفي نأ زوجيو . هحلاصم نم رظنلا

 ؟ دجسملا لام نم ماركلا لسةي ىذلا ىطعيو : تلقو

 كلذ ناكو . تقولا ىق لا_الا كلذ ن اينغتسم دجسملا كلذ ناك اذإ : لاق

 . هنمث ىطعي نأ زئاجف « دجسمل حلصأ

 ، املغتسي و ارعرزي نم ضرألا ىطعيو (هل لسفيو 2 مرمصلا هل ىرتشي و : تلق

 ؟ مرصلا ىقسي

. هل لعفي نأ زماجف 2 هل رفوأو ، دجسال حلصأ ناكام لكو . معن : لاق



 ۔_ _ ٢٩٦٧

 . هعيب زاج ، دجسملا لام نم دجسللا مرص لضف اذإو

 اهعرزي نأ دحأل زوجب له : دجسم ىلع ةنوق وم ء حار ضرأ ىف ليقو

 كلذب ماو لا نم ث ةقث نم دعتقا اذإ © كالذ قيضي الن ؟ ةضف وأ بح ةداعقي

 . دجنملا

 اذإ . اهتلغ نم دجسملا ءزجم اجرتأ وأ آزوم اهلسقي نم ىلإ تعفد نإ و

 زاجأ نم لوق ىلع ء كلذ زاج « نيملسملا تاقث نم 2 دجسملاب ماوقلا هيلإ اهعف>

 . بيصنلاب ةعرازلا

 . ءىش عرزلا نم هل تبثي ال 2 ءانعلا لمالل : لوقي نم لوق ىلعو

 ردقيلنإ « هريغ اهل لمعتسي نأ هل زاجف « دجاسملا لاومأنم ءىشب ىلي نمو

 . ايثاخ لمعتسي الو . هسفنب لمعلا ىلي وه

 . هلادبو هلثم مرهب ، دجسملا مرص ضايق زوج الو

 هيلعف ، وه هتمرص تشاعو ، دجسملا ةمرص تتامو ث كلذ ىلع لسف نإ و

 . دجسملا إ اهنم صلختي 2 دجسملا ةمرص ةميق

 ىطعي ال : لاق هنأ نسحلا فأ نهف ٠ ةيو دجسمو لجر نيب لام ناك نإو

 . . مهس نم الو ‘ دجلا مهت نم راديبلا

 ةيااو دجسملا لام ىف ڵ سا 07 . راديبلا نو ك٫ نأ زي اح : لوقو

 . قيفوتلا هب و : ملعأ هللا
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 ۔_ ٢٦٨ ۔=

 رشاعلا لوقلا

 اهماكحأو مومرلا ىف

 حنديال لصألا ىف مر ا۔ملهأ عم رهاشلا ناك اذإ ةيرقلا ىف ديمس ىبأ نع
 . اهنومثراوتي مه.ابآ اوكردأ مهنأ الإ « ثالذ ةحص نم ركنب الو . مدنع كلذ

 ءام وأ ے ضرأ وأ ل۔خت نم ث ةيرقلا كلت نم لام هدي ىفو « مهنم تام نم لك

 .نيذه ىلع ، اضعب مهضعب اوكردأ « مهيفب ىلع هر سنب هفلخو « هينب ىلع هفلخ

 . نيهجولا

 .تالذ ىلع مهن. عامجإلاب ءاهلهأن. ةفدلا اهيف تكردأ اه ىلع مومرلا امإ :لاق

 .ىدنع موقلا ءالؤهو . ىتلا ن. ةمدنتم ةنس ضتن ىلعاهين اوعمجأ مهنأ لهي ا ام

 .ن ٠ اريثك ىوتحم لصأ اذهو . لطاب ةغس اهنأ اودمي ملام ء ةمدقتملا ةنسلا نم

 ٠ مومرلا ىناعم

 .تمسق ام ىلع « مالسإلا اهتبثأ 2 ةيلهاجلا ىف مسق ىه امنإ مومرلا نإ : ليقو

 هكالذ زاج ولو .هكح ىضم نم ىلع ضتني نأ ءدعب نم ءاج نمل سيلو {ةيلهاجلا ىف

 مالسإلا اهتيثأ نأ دعب 2 اهلهأ ىلإ سراف دري نأ ‘ مويلا مالسإلاب ماق نل زاجل
 باطخلا نب رمع نينمؤملل ري.أ هلعف ول نأ ،ازناج كلذ ناك اذإ 2 دبألا ىلع ةيفاص

 دبألا ىلع ةتباث ىهو . ليبس مالسإلا ماكحأ ضقن ىلإ سيل نكلو ۔ هللا هحر _

 ..لصألا ىق هل بجي فيك ث اهمكح ىف لخادلا فرمي مل ولو . اهمكح تبث دقام ىلع

. هيلع ىه ام كح ضتني نأ ء هل الو 2 هياع سيلف
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 لام وأ ةيناص نم كردأ ام ىلع وهف ، لارمألا نم كردأ ام عيمج كلذكو

 . ليبسال وأ ءارقغلل

 . كلذكو هف ، ثر وبو ىرتشيو عابي لاومألا نم ك:دأ امو

 . حابم وهف ،اهريغو مومرلا نم حابم كردأ امو

 مهيلعو مهل امنإو . ضعبب اهضعب مومرلا ىف اوسأتينأ مهيلع الو سانلل سول و

 .انط وأ ميب نم ، ةنس ةعةب لكلو .ةصاخ ةمةبلا كلت ىف اركردأ ام ،ةغللا عابنأ

 . اهريخ ىلإ ةغسلا هيف ىدحتي ال « لايتسا وأ لع وأ ةحنم وأ ةداعق وأ

 ث ةمولعم مهارد هتأغ ةنس لك ىدؤيو 2 مر جلا نم ث ام هدي ىف ناك نمو

 كمهسملا بحاص باط مش .ةفسلاتلاح ىتح « ىدأ امب تسن 2 ةغسلا سأر ةفع ىدأخ

 . هريغ ىلإ هدرب و « هنم هذخأ

 ًاعرز هيلع عرز دق ناك ع ءاش ثيح هفرصي نأ هلف ءهلام ةلزنمب اذه ناك نإف

 ٠ جضني وأ هعرز جعطضني ء عرزي وآ

 غ اهيلع عامجإلا حصو .اهلطاب مهيال ڵكلذ نيبو هنيب لوحم {ةنس هيف ناك نإ و

 ‘ اهلهأ عيمج نم اهكرت ىلع عامجإب وأ 6 ايلطاب ةحمب الإ ةكوردلا ةنسلا ريغت الخ

 . اهيف نيمصملا نم ضارتب وأ

 اذه لهأ ةغس ناك نإن . مإيأر ريغب مرلا لهأ نم وهو « مر ق عرز نمو

 ء ةمهاسم الو ةمساتم ريغب ث هل ىذلا ردقب ث هيف عرزي هلهأ نم دحأ لك نأ « مرلا

. هل كالذخ
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 ل ودألا ىف زوح ك الإ رلا ىف مهدنع زوحمال ؛مهننسنم مدةت ام ناكنإ و

 . ببسب عراز اذه ىلع مرلا ىف عرازل ف ء اهيذ ةعرازللو

 .وهف ىقب امو . هلايعو هتمارغو هؤانعو هرذب هل : _ بي۔ب عرازلا ىف ۔ لاقو

 .رفرألا ةصحو . دحأ هيأع مدتيي اذإ اذه . ضرألا نم هتصح هلو 4 ضرألا

 . اهعضوم ىف ىتلا ضرألا نم اهلثم ةرجأ

 . اهيف فالتخالا ءاج دقو . ةعارزلا ىف لوةلاك“ ءانبلا ةرايع ىف لوقلاو

 7 معسةلادعي الإ ؤ هي؛ عرزي نأ دحأل رحن ‘ مسقي مرلا ناكاذإ : لاف ضعبف

 ٠ هتصح هل نذ أ نم ةصحو < ه2.حع> ردغو عرز ك هلهأ نم ناكنإن

 ." هتصح هلهأ نم نذإب عرز 2 هلهأ ريغ نم ناكنإ و

 :؛ مرلا لهأ نم ع ةهبجلا ئأرب الإ مرلا ىف عرزي نأ دحأل زوجي ال : ليقو

 . مهريغ نم رأ مرلا لهأ نه عرازلا ناك

 . دلبلا لهأ تاقث مه : ليق : ةهبجلاو

 . تاقث ريغ ا وا اك ول و رال نركدل ا م : ليقو

 د مهدحو . فالتخا ال ة۔مملا مه كالذ ، تاقثلا م نركسلااللا ناك نأو

 . ادعاصف نادثا

 .. عرزي نأ هلف 2 مسق هيف ىرجي ني لو ؛مرلا لهأ نم ناكاذإ :ضعب لاقو

 .بحت الو هسقن مرلا كلذ ىف : ة.دنتملا ةنسلا هب ىنتقي هلك اذه ىق : لقو

. لوخدلا هل حصي ىتح ةهبش ىف لخدي نأ دحأل



 س ٢٧٧١

 لمعي الو ، هدخنع نم ىرتشي نأ دحأل بح { { ةهبش ىف عرز نمو

 . هتعازز ى

 « مرلا ىف عرزن ى مرلا لهأ نم ناك نم لكنإ : رباج ىبأ نب ىسوم لاقو
 . زنا مرلا لهأ هعنم و ، هسفدل الصأ كالد عدي 7

 .نم هتن ؤ هل نإ : لقف . مرلا لهأ نم وهو ك الخ مرلا ق لسقي ىآلا امأ و 3

 . مرلا لهأ عيمجل نوكت مث . ىقرةسي ىتح « هؤانعو لخنلا هذه

 ..ةصاخ هل وهف « اتاوم حأ ناكنإ :ليتف مرلا لهأ ريغ نم ناك اذإ امأو

 . م رلا باحصأك وه شيل و

 بس هل نكس ١ ذإ ٤ بصتنا هلزنت ىدنع وهف ) هدام > ف لس ناكنإ و

 . ةحيح الو

 مهل اعإ و مرلانم هه ص رهنع ااه 1 اومل زب نأ مههابج الو م رلا لهأل سال و .

 . دحاو كلذ ىف مكلاو لصألا لاوز الب ةعفنملا اودءةي وأ اوح نأ

 نم موق لك ةمسقلا كال ىلع رش > اموستم كردأ مومرلا نه ءىش ناك نإ و .

 ٠ مكلا ف ةرام هيف همس ف ‘ مرلا ن 4 ءىش مذي أ ق ا م رلا باحصأ

 ةفساا تناك اذإ ، مرلا باحصأ ماقي نأ ، كلذ نم ءىش هدي ىف نم ىلعو

 . كلذ ىلع ىضم امم هيف

 ٠ ء َ ٠ ٠

نم ناك نمو ١ هتداهش تزاج « هذم ه.مم ن٥ .ى و مرلا له 4٠ . .



 ٢٧٣٢. -۔٠

 ٤ نداش رصح أو هنم ذأ نكي لو > 7 مر نم ىلتي نأ باط نمو

 . هيلإ نوةتلي ء بأ هللإو مهعمج نمم ،نالن نبا نالف نبا نالف اذه نأ : ادهش
 . بلاطلا اذه لخدو . دلبلا كلذ لهأ مر نم ذخأ مهعمجي دجلا ناكاذإخ

 3هدالوأ مهنإ :ل ةو .تانبو نينيب ءاجو .رصملا نم مرلا لهأ نم جرخ نمو

 ،مهمر ىف مرلا لهأ عم نولخدي ال مهنإف مرلا لهأ هقدصي ملو ، كلذب مه اورقأو

 ص مهب هرارقإ تباثف هغم مهبسن امأو . هدالوأ مهنأ ةنداملا ةنيبلا دهشت نأ الإ

 . هلام ىف هتثرو عم نواخديو

 ماهسلا ءام نم ةروبخ الجر اوحنم نأ م رلا لهأ نم ةايحال زوجحم ال :ليقو

 زوجت امإو . رجشلا الو ةعورلا ضرألا ىف مممحخم زوج الو . هل اهنوريسكس

 . ٠اضربلا ضرألا ىف مهتحنم

 ردق ىلع ، مرلا باحصأ ىلإ هنم صلختين ى زوجي ال هجو ىلع ائيش ذخأ نمو

 ىلع ردغ٤ر نإ ك مرلا جلف حالص ق هلعح ‘ كللذ ىلع 7 نإف . مهماهس باسح

 . كلذ

 نأ ه.ا ء ةداعذلا همل { ملس 4 مهيف دح 7 ‘ مرلا لهأ هابح نه لهةقا نهو

 ريغ ىلإ ملسي الو . قحلا هبجوي ام ىلع 4 مهنيب همسقي ، هتح قح ىذ لك ىلإ لس

 . هتنامأ ىف كشي ال ىذلا كلذ ىلع نومأملاو . ةقم

 أربي الف ص ةداعتلا ىنطعأ : هل لاقو مرلا لسهأ نم لجر هيلإ لصو نإ و

. انومأم ةنث نوكي نأ الإ ، هيلإ ههيلستب
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 نمضيو & هةم>حنم. هياإ هميمل۔ةب ءىرب دمتف ى هلاح ملعي لو2 هيلإ ملس نإ.
 نم لك لإ صلختي ىتح «هيلإ لم نم ىلع وه عجرو ى مهععصح مرلا لهأ ةيقبلا
 . همح

 هل بجت ىرل ةينثلا بجت : ليتف . مومرلا ةرجأ ىف ةعفشلا ىف فلتخاو .
 . ةعفشلا

 . ةرجألا ىف ةعفش ال : ليقو

 عيفشلل نكي مل ' لوهجم ىلع مرلا اذه نم ك ضرألا هذهل ةرجألا تعقو نإو
 . كلذ نم م ام ميفشللف . اوضقا.ةي الو . كلذ ىلع اومماتقي نأ الإ ث ةعنش

 رجأتسملل ىقسف « تبثي ال هجو ىلع « ءاملاو ضرألا ىلع ةرجألا تعقو نإو
 نم سام ةرجأ ءاملاب ىتس ىذلا ىلعق ، ءىش ةعارزلا نم ىحب ملف عرزو ضرألا

 . ةرجألا بيس ىلع قا ناكاذإ > هلهن ضرألا نم صقن امو . ءالا

 بهذ ىتح « ضرألا كلت رجاتسملا عرزي ذ ( تبثي دعقب ةرجألا تعقو نإو

 . عرزي ل وأ عرز 4 ةرجألا هيلعف ء ةدودحملا ةرغلا كلت تقو

 تس 6 ةرجأل ا هيلعف ٤ تباث هحو ىلع فورعم داو نم ءام ىنطأ نم كلذكو

 . قح هجوي حرخ هنم هل نوكي نأ الإ ى قسي م وأ هي

 ىكزأ لهأل بوبح جلف رح رمأ هن أ > هيأرب ىلع ن ىسوم 4 ل 2 امو

 ، تام نسو . بايغألاو ىماتيلا مهيفو ، مهينواهم ماهم نم هيلع قفنأو 2 ىلهاجلا

١٣( / نيبلاطلا جهنم _ ) ١٨



_ ٢٧٤ 

 وه امتإ و . تيمملا مهس نم تناك ةقفنلاو . هريفل كلذ ةمفنم تراصو هل مهم الف

 . نوكسملا كلذ هيع يبعي ف . مهمزلي ال حرق

 " لوقيف ؛ مرلا لهأ نه هابجلا هنع مد نأ دا ر أو ‘ مو مر نم قح همزل نمو

 ىفتكي معن : هابلا لوقيف . نالف ىب مر نم ك ىمزل ام ميج ىع مده دو : ف

 .قخلك نم :لوقي ىتح مأ «مرلا اذه نم همزل ببس ىأ نم ركذي ىتح مأ « اذهب

 . قحلا نيبيو ‘ ىنمزل

 :مرلا نه ةمزل دق( امتح م رال نم ملح أ نع ها۔لا مد نأ زو۔جحلال هنإ : ليف

 ٠ ناكهجو ىأ نه ‘ مرلا لهأل

 .نه زوححلام ةلزن ك مراا نه > ٨مزل نه نع اوهذهي نأ ةايحال نإ : ليقو

 . ةنيب كلذ ىف تكردأ اذإ « هيف ممه ةحذلا

 .نأ لبق ك مههابج مهو موقلا مر ىف عرزام عرازلل او۔ةي نأ هابجال نإ :ليقو

 .امل عرازلا ةرمث كردت

 ةرمت هوحخمي نأ زوحي الف ءاهدصحي وأ ءعرازلا اهدصح ث ةرمت كارد دعب امأو

 . ءاضيبلا ضرألا ه وحنمي نأ زوجحم و . رجش الر ةرمصح الو ؤ ةكردم مرلا نم

 نأ : مومرلا ىق دلبلا ةنس نركست نأ الإ ، ضرألا ىف اضيأ زوجت ال : ليقو

 دعقت امنأ ةفسا تكردأ نإو . ةغسال تكردأ كاذ ىلعو . اهنوحنمي هابجلا

 . هحنم اهل اوضرتعي نأ مرلا لهأل سيلف ك حغم الو

. مهمر ةنس ىلع مر لك لهأ : لاق هنأ ۔ ثتَص _ ىبنلا نع ىوري و . 1 - ,.؟ هتئاإلك



_ ٢٧٥ _ 

 لهأ عمجم ىةلا ىف ثاذ لعجيف ، صالخلا دا رأو ؟ مرلا لهألقح همزل نمو

 . صاللا همزل موي « مرلا

 نأ هابجالف . رثلا الإ لرةلا رثكأ ىف ء مومرلا نم هايملا ىف ةحنملا زوجت الو

 . اهنم رجز نأ دارأ نأ اونذأي

 ف هول.حرل هونطأو 6 جلفلا ىداوأ ق اموي اودازو ك جلفلا ةهبج عمتجا نإ و

 . فالتخا كالذ قف ‘ جلفلا حالص

 . زوج : ليق

 . زوجي ال : ليفو

 لس مهيلع زاج ؛ تام ش . راغص مهو ‘ م رلا ق هدالرأ ماهس ىنطأ نهو

 . كالذ ق مل ريغ الو 6 :

 . عأ هللا و مهيلع زاج 6 ًاض وبةم انهر مهماهم ن4 نهرأ نإ كلذكو

 لصف

 .ليسلا هرسكي ث رفظ ىف داو ىف ىرح جلنلاو . جلف ند ىتطي ىذلاو : لي.ةو

 ةنس ىف ناك نإ . دللا ةخم ىلإ م۔جري كلذف « رفظلا لمع ىنطملا ىلع طرش نإف

 نإو . ءانطلا لطبيال طرشلا اذهف ءىنطملا ىلع رفثلا اذه لمحنأ جلفلا : خ ۔ دلبلا

 .كالذ ىف دلبلا لهأ ةنس ىلع وهو ٠ طرشلا هضقني الو . هيلع وهف ء ىنطملا ىلع ناك

. عأ او . هبام حالص ىنطلل ىلوف 2 ةغس كلذ ىف فرعت مل نإف



 لصف

 2مرلا لهأ نمءاسنلا دالوأ ىطعت اهنأ « اهيف ةنسلا تن اك اذإ :مومرلاىف ليقو

 . ءاسنلاو لاجرلا دالوأ ىطعأ « مرلا لهأ ريغ نم دالوألا وبأ ناكولو

 ومُ ٠ ءاسنلا دالوأ نود مرلا لهأ نه ك لاجرلا دالوأ ىطعي كردأ نإو

 .عرزي هنأ ةغسلا تكردأ نإ كلذلو . هياع تكردأ امه .ةنسلا لدبتالو .كلذك

 ةرخلا ق : ه۔ هل تن ك > ةرملا مسقت نأ لف ‘ دولوم دلو . ةرملا سنتو

 مهعم لخذي مل ڵ تمسق دقو دلو نإ و . مسقت نأ لبق دلو اذإ ، ةكردم تناكولو

 . ةرملا كلت ىف

 تمسق دقو . دولوم دلوف « ةرمث لك مستت ضرألا نأ ةغسلا تناك نإ و

 لخديو . ةرملاو ةمسلا كلت ىضقنت ىتح ى ءىش ةمسقلا كلت ىف هل نكب مل ء ضرألا

 ٠ 7 ةنسلا تکكرد أ ام ىلع ك مهدحأك هتصح نوكنو . ةين اثلا ةرغلا ف ممعم

 . مومرلا نم ناك اذإ « ندعملا ىف لوقلا كلذكو

 ىلا ضرألا نم ةراجلا لمحو هريغ ىلإ مرلا بارت نم لمحمال : ليقو

 لس وأ رفظ لثم ‘ ضرألل ةعفنملا ةزاحي>ح الإ كعرزت ال قلا ضرألا نمو«( عرزت

. عأ هللاو . اذه لاثمأو { ءام



 س ٢٧٧

 لصف

 نوكيف؛ حيرصت رأ «بارتب حالصإ وأ ،بحش ىلإ مرلاةيقاس تجاتحا اذإو
 . جلفلا كلذ لهأ عمجي ىذلا مرلا نم كلذ

 باحصأ عمجن ىتلا ضرألا نم جلفلا حلاص عرزت اططخ ضرألا تناكولو

 . جلفلا

 ىتح ي هتيقأس تباغ رأ 4 جلف هل حرقتسي نأ جاتحم ىتح جلفلا سيب نإو

 . هحلاصم ىف مرلا نم عابي : ليةف . نلاب ةيقاس هل حرقتسي نأ ىلإ جاتحم

 . 4للاصم ق ثمرلا نم عابيال : ليقو

 . ءايحألا ماهم لخذتو ، تاومألا ماهس حرطت نأ : مومرلا ىف ةنسلاو

 هللاو . ةمدقتملا ةنسلا هيف ىفتقيف « هريغو رجشو صوخ نم مرلا ىف ناكامو

 . قيفوتلا 4 و . ملعأ

٦٧٩ ٭%“ :



 س ٢٧٨

 رشع ىداملا لوقلا

 اهنم عافتنالاو مومرلا ىف ثادحإلا ىف

 نأ دارأ نمو 0 دجاسملاو تايآصللا اهيف ذخمتت له : مومرلا نع لثس : ليق

 ؟ سانلل ادروم اهبف ذختي" وأ « اهلهأ ىأر الب اهبف نكسي

 . اهيف ذختي" الف ء مرلا لهأ ىلع تبني امو دجاسللا امأف

 مهيلع ةجح هيفنوكي الو «مرلا لهأ رضبال ىذلا نكسلاو تايلصملا لنمامأو

 . سأب الف

 لك ث ببقلاب نكسلاو ءانحلاو رغلاو ت:وبلاو قبغلاو عوشلاو بطخلا امأو

 زوج الف . هنع نوعنميو هنوءح مرلالهأ نوكي نأ الإ «راثآلا ىف هزاوج ءاج اذه

 مهأب الإ هلثمو اذه ىف ضردتلا

 عرولا لهأ نم « هزغت نم اذه لك نع هزنت دقو .بارتلاو ةراجلا كلذكو

 . هزاجأ نم هزاجأو

 مرلا لهأ . مني ملام ص زوت ىسن « مرلا ىف سانلل ادروم رفحت رثب امأو

 . كلذ نم

 ء اهوةب نيذلا تامو تبرخ مث . مومرلا ىف تينب دق دجاسملا تناك نإ و

 . تناك اك ددجت نأ زاجف 2 مهتجح تنامو

. رلا ىف لوقلا كلذكو



 س _ ٢٧٨٩

 هت وعرز  ه ج جلف نع ن رباج فأ نب ئموم ناليغ نس شاه لاسو

 . همهم هياإ لصيال اضعب لعلو . نوقرغتم مه

 © هسفنل الصأ عدي و ‘ عرز م رلا لهأ نم ناك نم لك : ىسوم لاقف

 . هدنع نم لك ألاو ، هلكأ هل راجن ‘ هيلإ ه وبلط اذإ ‘ هلهأ هعذك و \

 ىلع ىر نكي ‘ ءالدلا نهم ذحاو رذف 6 ةيودألانم قلا م ومرلا جالفأ ام ١ و

 . مأب اهب تس نح

 نم لجر هاجف ىوزن رهع نم ا 1 لح الحر نأ 7 رفعلا با رت امأو

 : لات 7 هللا هحر۔_ بوبحم ن دح لإ الص وف ٠ كلذ هيلع مرغ ‘ ىوزت رقع

 ابضغ اذه لاق امنإ و . همهم هطعأف { ةيرقلا لهأ ماهس هيف ىذلا حوللا ىلإ بهذا

 . بارتلا نم لماحلا عنم ىذلا ىلع

 . هريغو رقع نم بارتلا هنم لمحم نأ زاجف مورلا نم تاوم لكو

 لهأل اهنإ : ليقف . مومرلا ضرأ نطاب ىف دجوت قلا جالنألا ىف فلتخاو

 . مرلا ليبس ىلع « مرلا

 . اهيلع حيس قلا ضرألا لهأل : ليقو

 . هل ىمن ، ةيمالسإ تناك نإو .اهدسجو نانف « ةيلهاج تناك نإ : ليقو

.ام ضرعتي الف > راحم اه نكت نإو



٢٨٠ 

 ۔هضرأ ىف تحاسرم اهنأ ىأرف .داجن ىانلا مايأ ىف ةلأسملا هذه ترج :ليقو

 . لوقلا رثكأ وهو

 نم © ةميق الو هل رمت ال ىذلا رجشلا علقو ، باطتحالاو ىعرلاب سأب الو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . تارائآلاو مومرلا

٭ « 9



 س ٨٢إ

 رشع ىناثلا لوقلا
 اهم عافتنالا هب زوج امو ىراحصلاو غلا ق

 نأ : ةل نا لوسر لاق : لاق بلاط فأ ن ىلع نع دهاج نع دجود

 ٠ ةرذصس عطق نم هنا نمل : زرأ ل وسر نم ال هللا نم رانف جرخا

 لو هللا لوسر هنعل نمو ٠ قح وهف هللا لوسر لاقام : ةيواعم وبأ لاق هالح ا
 . نوعلم وهف

 رينب «سانلا ردس طق نميف اندنع وهف ء كلذ ع هللا لوسر لاق ناك نإ

 - ى او ادهو . نوعلم وهف ؤ© مهملظو مهيلع ىدعتو ك مهيأر . هللا باتكل قفا وم اذهو . ن ; ِ

 طلا هب عيو ‘ بوره ريع تاوملا ق نوكي ىذلا ردسلا هن 1 : ليقو +اشقفم دلا , ةل خ ت ١

 . \ " ٠ ٠ ٠ ١

 لطو ىنلا ىه ىنعا برقأ ىعم ل وقلا ١ ذهو . 4 \ مهتجاح لع هه نوتاتقي وأ

 . ردسلا عاطق نع

 4 اندنع ى . . .. ۔ . . .
 ذخ عو الو آ هص ومحم هردنس ق ىهنلا اذه نإ : لاق نم لوق امأو

 . صوصخ ظفل ال ، مو ظفل ظفالا نأل

 ريغ ىذلا ردسلا : ةب اولاق ىذلا لوقنل ان زايتخا ةحص نم. «هيلإ انبهذ ىذلاو

ىلإ لزن رينلا نب ريدمل نأ مشاه نب دمت نع زرحم نب ديعس ىورام ص بوبرم 7 ہ٦نلا ,:م رسنملا نآ : شاه ن :



_ ٧٢٨٢ 

 ريغم لوقيو . "_»ردسلا رينم لجب عطقب مشاه ناكو هللا مهحر۔ ناليغ نب مشاه
 ؟ ردسلا عطق هركي سيل وأ : هريغ وأ مشاه نب دمحم هل لاتف . رثكأ : عطاقمل

 ةحص ىلع اذه لدف . الف سانلا كلءامأو . ردسلانم جرخ ام هركي امنإ :لاقف

 ردسلا ميمج نع وأ ، ةصوصخم ةردس عطق نع يقاو ىهنلا ناكو لو . هيلإ انبهذ ام

 . ردسلا نم فرشأ راجشألا نم اهريغو لخنلا ناكلا

 هيف فرصتلا هباحصألف ء اجوبرم ناك اذإ ك هب عافتنالاو هعطق اوزاجأ دقو

 . مهتفارمو مهعفامل

 ةلاذملا و ء ةلا راجشألا نهم هلاثمأو توبلاو عوشلا ف لوقلا ىعم جرخيو

 . . ردسلا نع ىهنا اك ىهنلاو . قيرطلا ق ةراملا اهب عفتني تلا

 . اهصوخو اهترمثب سافلا مقتني ىلا ةئشانلا لخنلا كلذكو

 ء لسخال ردسلا قروو راجشألا هذه رمب عافتنالا نفيهذضال اوزاجأو

 . اذه لاثمأو

 نيذرألا ن. عضاوملاو ةيدوألاو لابجلاو تابارفلا نم ملظملا زجي نأ زوجو

 . ةب وبراا رغ

- 

 )١( ىرجملا ىناثلا نرقلا ىن نامع ىلا ملعلا ج نم ء ىمايرلا ىالعجلا يذلا نب رينملا ناك ٠

 ناروازتي اناكو .لئامسىلاه نم وهو .ناليغنب مشاه رصاعو .بيبح نب عيبرلا ةذمالت نم وهو.

 .ليج :مشاه لاق ؟ىرتام : هل لاقف .ةليوط لخت ةقيدح انيلع ضرع ى نالمعي رينلا مشاه راز الو

 قيرطلاىلع هفعس جرخ ث لخنلا كلذنم دض اهب اذإف نكسا ةظفل ىف هسفن ريناا مجارف نك۔)و

 ۔ قيرطلا ىلع لطملا لخنلا كلذ ىشخ ىنعأ . هلصأ نم هلك هعطقن.

 



٢٨٣ 

 نإ . مهمانغأل رجشلا نوعطتي { ةير:لا لوح نونوكي ى بارعألا ىف ليقو

 . كلذ نم مهعنم مهلف ةيرقلا لهأل قفارم اهيفو ، راجشألاب رضي كلذ ناك

 ،هارحصلاو رهاوظلا نم مني الو ىمحم ال ام نإ : ىرا ولا ىبأ نع دجويو

 . رجشلا نم هعيبو هعطقب سأب الخ

 ض ةيامح هيف مهل تناك دقو . ىوعد ةيف م وغل تقبس دق ، رجش ناك نإو

 . كلذ زوج الغ

 هعيب و عطقب سأب الف ، ءارحصلاو رهاوظلا نم عنمي الو ءىعحمال ام ناك نإو

 . رجشلا ن

 1 كلذب عفتنا نماو زاجأ دمف ڵ ذنوعنمي الو « هنومحم الو لهأ هل ناك نإو

 ض ضرألا ىلإ ىربلا ردسلا ناديع نم أطأطت امو . هريغو ميبلل هعطقو ك رجشلا

 هريغلثم ةنأل ،رجشلاب رضي ملام هعطق زا ، لاجلاو منلا لثم گباودلا هلاذت امح

 . ةحابإلا ىف

 .هب عافتنالاب سأب الف ءىمحمال امم ناك اذإ سانلا لاومأ ىف تبانلا فانلاو

 . ع <
. قينوتلا هب و . ملعا هللاو



_ ٢٨ 

 رشع ثلاثلا لوقلا

 تاوملا ماكحأو اهيف تبني امو ةيدوألا ىق

 . تاوملا ةلزنمب : ليقف . ةجراخلا

 . ءارقفلا ىلإ مجار وهن اهيف تبنام 4 هللا ليبس ىه : ليقو

 . اهيف ةعارز عرز وأ ، رجش وأ ، الخ اهيف دحأ سرغ نإ

 ..تاوملا ةلزنمب اهنأل؛هفذإب الإ ، اثيش كلذ نم ذخأي نأ هريغل زوجال : لوقن

 . هريغ نود هل وهف اتاوم ىتحأ نمو

 لزعمب ، ريقفو ىنغ نم « هريغو وه اهنم لك يو ،دحأ اهنم عنمب ال : لوقو

 . تاحابلا

 . ةصاخ ءارثفلا ىلإ كللذ نإ : لوقو

 هثدحم نأ دحأل سيل 0 ءارقفلل اهيف ام لكف « ىرقلا نيب قلا ةيدوألا امأو

 . اثدح ه.

 قحأ وهف { :اريقف ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا ىف عرازلاو سرافلا ناكنإو

 . هريغ نم هعرزو هسرف

 . فالتخالا ىنعم هيف جرخيف ء ىرقلا ةيدوأ ىف امأو

. هريع نم هب قحأ هن : لوق



 _ _ ٢٨٥

 . ءارةفلا نم ءاوس هريغو هنإ : لوقو

 امكو . اهيلإ غلبتو « اهيلع دمتعي تلا اهيراجم نع لوحت ال لويسلا نإ :ليقو
 . مريغ ىلإ هودريو ء اهتع هوسبح نأ اهلهأل نكي مل « ضرأ ىلع ليسلا أكستا

 امنإو . اهين ىرجي لبق نم ناك ىتلا مهضرأ نع هدر نوديري امنإ اوناك نإو
 نيبو اهنيب لحم ! تحتنا ثيخ . هلا لبق نرم « ةروهقم ةريسم ةرومآم لويسلا

 . هيلع تدمتعا امو { اهتيرط

 ىلإ اهنع هوحفي نأ لبقنم 6 اهيف ىرجي ليسلا ناك ىتلا ضرألا لهأل سيلو
 قلا ضرألا ىلإ اهيلع ىرجو 4 اهيلإ ىحتنا قلا ضرألا نع هودر وأ { اهريغ

 »عقن وأ ررضزم ، هيلع ترجام ىلع املاح كرتت نكلو . اهيف ىرجي لبق نم ناك

 . اهيراجم لصأ ىف

 نم تنند اه رفحو ، ترفح ام نفد دارأف ، ادحأ ترضأو ترفح اذإ امأف ؤ

 . هللا ءاش نإ _ ثاذ نيبو هنيب لاحم الو . هل كلذف ، هضرأ

 ،ءايحألا ىف ناكو .اهرحتح رفح وأ ادحأ نم نهدب تحتنا امنإ تناك نإو

 ٠ لق نم هيلع ناكام ىلع ليسلا ىرجم دريو هثدح ور هيالعم

 ىه امك اذاحم ىهو . اهدر هيلع ىرن الف « تام دق ثدحأ ىذلا ناك نو

 هثدح نإف ٠ لبق نم هل نكي ، اذه لثم ىف « اثدح ثدحأ ثدحلا نأل ؟ م ويل

 . دودرم

. هثدح ور هتئرو مزلي مل ' تام ىتح كلد هيلإ بلطي مل نإو



 _ _ ٢٨٦

 - هثدحأىذلا ةاقولاحل هلاحب وهفءهثدحأ تالاهلا نأ :لدع ةنيب هيلع تماف ولف

 «ائبوط اهيف رفخ ع دلبلا ةليسم ةجرش ىلإ لجر ىنأ اذإو . هتجح تناكام ملعي ملو

 ۔ءاهقفلا لاقام ىلع ءارقفلل كلذو .كلذ هل زوجي الف ءاهيف عرزو ث الخت اهيف لسف وأ

 « اهنم بطح ال اهنإ :ىناسارلا ىسيع وبأ لاق . مرحلا ىف ةسبايلا ةرجشلاو

 . الصأ ىف اعقاو ناكام الإ

 . ءادف هلع نكي مل اهنم بطح نمو

 جرخم مل ا. هيلع سأب الف ء اثيش ىداولا بارت نم لمح ىرم : ريشب لاقو

 . ىداولا

 اد نوكي نأ الإ ىرقلا ىف ىتلا نايدولا نم اضرأ عرزب نأ دحأل زوجي الو

 آضرأهيف جرخ نأ ء هايحأن زئاج كلذف دحأل هيف نارمع الو؛ىرقلا نم جراخ

 ٠ 7 اهعرزي

 . ءارففلل ىرقلا نيب ةدوألا ىف قلا لخنلا ةركو

 . ءارتفلاو ءايذغألا نم اهب مفتنا نل ىهف ء ىرذلا جراخ ىتلا امآو

 . ءارقفلل اهترمت نإف ء قيرطلا ىف ىتلا لخدلا كلذكو

 ۔ىداولاىف ىهو .7 اهنولغتسي؛موق ىديأ ىف ىداولاىف تبنام كانذكو

 ً ءارتغال 4ز إ ‘ جراخلا

 - -. ٤ . ء

٠ 4ةم.٥ ءارفلا ىلمع ءامنغالا نم .هر عدت ١ نهو



_ ٢٨٧ 

 نكم ملو « ايل زأ ىداولا ناكاذإ هي اوءغتني نأ مه ءاينغألا نإ : ضعب لاقو

 . سانلا لاومأ ىف ىرح

 حالصإ نأل ؛ءارقفال ىهن ،ةرث اهيف ناكو زاج قيرط ىف ةرجش تن اك اذإو

 . لاملا تيب ىف قيرطلا

 ناك اذإ ء ءارقفلل وهف ' عفن نم ، قيرطلا نم جرخ ام نوكي نأ ىغبنيو

 . لاملا تيب ىف مهيلع اهررض

 نكي نإذ .دجسمل حالص ىف عابت اهترمث نإف ؛ دجسم ىف ةرجش تناك اذإو
 تاحابملا لكو . تاحابلل لم هنأل « ءارقفلا لثم اهب عفتني نأ ىنذللف ، نمت اهل

 . ريقفلاو ىنغال ةزئاج

 . ءاينغألا نود ء ارةغال وهف ئ ةصاخ قرطلا ق تدن 7

 قبرط وأ ، ةربتم وأ دار ىف وأ « دجسللىف تتبن ةرجش لك : دمحم وبأ لاقو

 ٠ ءاينغألا نود ءارةةلل اهترمث ئ 7 اج

 . ءارقفلل هتمرق مهيلعف « ائيش هنم ءايخغألا لك أ نإو

 هترثف ع روبقلا ىف تبن امو .امه ورف ، دجاسللا ىف تبن ام : نسحلا وبأ لاقد

 . ءارتغلل

 .نم ىلع سأب الو ‘ سانلا نم دحأ ىلاإ بسنت دل ‘ ضرأ ف ةلح ل_حو نمو

 . هدابع مهو ‘ لجو رع هزر تا ولا نال ؛ رقف وأ ىنغ نه : اهرمع نه لك ا

. سأب هب ملعأ الو . زئاج لابجلاو ةيدوألا نم ءانلاو بذطحلاو



- ٢٨٨ - 

 اذإ ع هب مفتنا نل هب سأب الف ليسلا هلمحم ، ةيدوألا ىف نوكي ىذلا دامنلاو

 . هيلإ عجري بلاط هل نكسي مل

 . ىرقلا هيلع ل۔:كت ىذلا ىداولا ىف اضرأ ىحأ نميف ديعس ىن أ نعو

 ٠ ىداولا ةرارق ىف ناكاذإ ك هل زلاج كالذ نإ : ليقه

 ءاهياع ثدحم قلاثادحألا نم سانلا لاومأب رم ذأ نأ افوخ ةرم ة ذل عنمي امنإ و
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 ٠ العو لفس امح

 ؛ عراز 4 عرز نإف . ءاملا رم هلاخ كرتيو ؛ىدا ولا نه ءىش زوح ال : ليقو

 . هتدزرو هراع عرازللو ‘ ءارقفلل عرزلا ناك

 هيلي امب لام لكل ث هيلع لمتشت قلا لاومألا م كح ىداولا مكح نإ : ليقو

 ىف « لاومألا ىف ىقاوسلا ىف راهنألا ر :7 ليسلا رممو . ىداولا فصن ىلإ

 ٠ ا توب

1 

 . ىداولا ثلث ىلإ 2 ىداولا نم همايام لام لكلل : ليقو

 . ءىش اهيف ثدحمال لويسلا ىراجم نإ : ليقو

 جوراصلاب الو ،ةراجحلاب الو ءروفغظلاب ىنبيال ،هاشني لوسلا ناكام كلذكو

 الإ { هراج ىلع ءاملا دريف ء نيطب ءانبالو ‘ بارت سبك الو ي رجآ الو « صج الو

 . لوألا 4د ار ىلع هوج ن أ مهلف ك ا جم ٨ ناكدق نوكي نأ

 نأ دحأل زوج ال س زاجلا قيرطلا لثم ىداولا نإ : مساقلا نب ره لاقو
 7 ٠ ء

. اذح همو تدح



- ٢٨٩٨ _ 

 هذفاب 7.7 } نيلام ن ناكادإ _ ىداولا ىق - ةبتع نب حاض ولا نعو

 . هيلع سأب الف ڵ ضرألا ىف هلاخدإ و

 . هثامس نم هلزنأ اذإ ، هثامل هللا لجس ةيدوألا نإ : هللا دبع وبأ لاقو

 . لودعاهف ثدحأ دف : هل ليق

 . مهلع نمم ىضرن ال : لاق

 اس امو .ارتنلا ىلع هب قدصتيلف ء اثيش هنم لكأ نمو . مارح هنإ : لاقو
 . هنوهنمبال ءا رةفلا نأ فرامتلاب ى هلكأ زئاج « ةيدوألا ردس نم

 بناج ن. ىداولا مطق ا. ةيرقلا ىف رايدلاو ، داو اهبنج ىف ةيرق تناكنإ و

 . اتاوم ناكاذإ « هيف رايلاب سأب الن 2 ديف رامهال بارخ رخآلا بناجلاو : دحاو

 بارتال ةافصلا تيةبو ؤاهلحو ليسلا :اخ ،ةافص ىلع تناك \ ضرأ ىف ليقو

 .اهكلمو اهب عانتنألابو ،اهترامعب ىلوأ لوألا ضرألا برف . اهيغ

 دريا 2 جورامصلاو ةراجحلاو روفظاب ىنبي الف ، هاشغي ليسلا ناكام : ليقو

 اينبم نوكي أ الإ ث هلاحم كرتب نكلو . هراج ىلع وأ ث هراج نم هالا

 . قيفوذلا هبو . لغأ هللاو . لوألا هئانب ىلغ هودذجب نأ مهلف ، ليق نم

 « ى «

) ١٩ _ نيبلاطلا جهنم / ١٢ (



_ ٢٩٠. 

 رشع عبارلا لوقل
 اضيأ ا توملاو ناجلاو ىراجملا ىف

 ةتارم اهنم ىتحأ نف هلل ضرألا : لاق هنأ _ ومللتط _ "])ىدلا نع ءاج

 .هل وهف
 م ٠ مالسإلا ىف افورعم هلهأل ًار.اع ناك دق تارم : نبب رض ىلع تاولملاو

 . مهفإ الإ كالال 6 هلدأل كالذن انا وم راتف ڵ هترامح تبهذ

 ۔ ةيلهاجلا ىف كلم ةرامح الو « فرعي مالسإلا ى دح أ هكلم ال : تاومو

 . هلوسرو هلل ضرألا كلتف كال لو

 ةي"رب ىلإ ىفأي نم لام كلدو مدقتم رثأ هيف نكبمل ام تارمل نإ : ليقو
 وأ ، ارب ابهيف رفحي وأ « .انب اهبف ىنبيف ث ةرامح نم رثأ اهيف سيل ‘ ضرألا نم

 9 . هل وهف ٤ ًاحلم اهنم ج .خ وأ ، اهعرزي اضرأ اهبن ى

 7 ةنالتط _ هللا (")وسر نأل ؛ ؛ آرجثالو اضرأ ىمح نأ دحأل زوج الو

 . هلوسرو هت هلل الإ ىمحال : لاق

 ةشاع نع ةورع نع ىرهزلا قيرط نم دو راجلا نياو ىقهيبل!و ربلا دبع نيا ىو ر )١(

 نم يحأ نمف . هتنا دالب داللاو ڵ ةنا دابع دابعلا : ملسو هيلع ةنا ىلص ةتنا لوسر لاق : تلاق

 . قح ملاظ قرءا سيلو . هل وهف ائيش ضرالا تاوم

 قرعلل مللغاا دنسا قرع نيونةب : ثيدحلا رثأ ىلع ءامإلا ءادأب ةنايضلا ءافو ىف بطقلا لاق

 اهل كلام ال ىلا .نرألا : حتفلاب _ تاوملاو . ملاظ قرع ىذل ىعلاو . سرافلل وه ا: :إو . ازوجت

 .ھهادحأ اهب عفتني الو . نييمدآلا نم

 ۔ةناضإلا زوجتو . سراف نباو ىرهزألاو ىوونلاو ىمنادلا لاق هب و . هتعن ملاظ : ليقو
 . ىورم امهالكو

 )٦٢) ةماثج نب بعصلا نع دواد وبأو ىراخبلاو دحأ هحرخأ .



 _ _ ٢٨٩١

 .ةيطملا ىف رافكلا اهبن لخدي ملو مكلل ىمه ش : رهااناا باحصأ ةياور ىفو

 . ديعبلا وأ رايعلا نم بيرقلا تاوملا نيب قرف الو 59

 . نيللاو ةمذلا لهأ نيب قرفال : ليقو

 سيل « ريتفلاو ىنغنل حابم وهف ، تاوملا ىف تبن ام : نسلا وبأ خلا لاقو

 .هريغ نود هل كلذف { اهعزو اهرعو ي ةتيم اضرأ ىَحأ نم الإ : هنيعب ه>اول وه

 : ىلاعت هللا لوقل ؛٠االب اهبتسو ، اهحالصإ وه : ةتيملا ضرألا ءايحإ و

 س ص 7 . 7 % س

 4 اهن وم دعن ضرالا ٨ ىخيف ءام ءأيسلا نم ل 2 ٠

 . ةحصب الإ هنم لبقي مل ث هل اهنأ ةتيملا ضرألاو رافقلاو ىايفلا ىعدا نمو

 . برصغم اع 6 ةتيم ض رأ ىيحأ نهف اوفلتخاو

 . هاللا بحاصل اهبج وي نم : مهم

 رثك أ ر۔۔_سه و . ث ا ةمي بصانلا ىلع و . اهايح أ نمل امج وي نم : مهمو

 . لوقلا

 ةتيم اضرأ ىيحأ نم : لاق هنأ ۔ قلط _ ىبنلا نع ىوري : دح وبأ لاقو

 ىيحمو 2 دماص لك ناس ناربلا ناذهن . هل وهف ‘ اديص داطصا نم » . هل ىه

 ٠. رفاك نم السم صخ و ٠3 ةتيم صر أ

 اضرأ:ىَحأ نإو هب قسحأ وهف 0 اديص ىذلا داطصا نإ : ىعفاشلا لاقو
 .. ع .

. هنم تدخا 4ةمم



٣ 

 .لوزنلاو لاغع۔كل ، تاوملا ىف ةدحتملا قوسلا تاوذ راجشألا نم عطق نمو

 نأل ؛ مرغ هيف هيلع ىل نيبي الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلمن ، بوبر ب وه سيلو
 . ررغلا منم امنإو . فورعم دحأل كلال ىنعمب ، روجحم ريغ لصألا

 .حصي ىتح اه. لكلا عف اهنإ :اهرع رم فرعيال « ,امع اهبف ث ةاذج ىف ليقو

 . ىه نل

 . لي اقأ ةعرأ اهبقن ، راه رأ اهبف نكي مل نإ و

 . اهب ىلوأ وهف ، اهيلإ قبس نمل ىه : لوق

 . اهماع ةلمتشملا لاومألا لهأل اهنإ :لبقو

 . املاح كرتتو امل ضرعتي و اهذخأب نأ دحأل زوحن ال : لوقو

 . تاوم ىلع هب طيحأ اذإ « رادجلا ىف اوفلتخاو

 . آدي نوكي هنإ : لوقف

 ادإف . تاق مادا. : هياع هيف ماق ىذلا هعضوم ئف الإ 0 ادي نوكتال : لوقو

 . اضيأ اتاوم همض وم ع>ر ، بهذو سرد

 : هك۔ نع تاوملا ليزي الو . ادي نوكي الن ، راضلا امأو

 : ني رامعال وه :لق نيراهلا نيب بارخلا ىف اوفلتخاو

 نكمتت ملاه ث هي عفتنا نمىلعسأنال ةذل تاوملاو .مهترامه ةرايسلا لهأل :ليقو

 ةنيب الإ ىوعد هيف دحأل حصتالو هريغ ىلع ةرضم

. نيتيرقلا نيب بارلا ىف لوقلا كلذكو



 ۔- ٢٩٣ -

 دجوبو . مها رك ءىطرام اوهني نأ ليلا لهأل نا : للا دبع ىبأ نع ليقو
 . مراا ةلزنمع هنآ

 سل نأ .ةانم ًارثب هضرأ ىف دجو نم هنإ :ىمهألا ىموم نب دمحم نع ليقو
 سل ْ هريغ وأ رهاظ لثم ؛ ةحابم ضرأ ق تناكولو .آ ضرمت نأ هل

 . زعأ هللاو . ةراثإلا ىلع لياد ثلذ نأل ؛ امه ضرميال « اهلاح ىلع ىهف ى بوبرمب

 عافتنالا ىفهيلعرسأبال نأ :هكلم 1 ىتلاهض رأ ق آرغإ دحو ن ٥7 نأ : ىعهو

 . ملعأ هللاو . رهنلا لثك اه

 فيرصتلا زوجنال هنأ ي كلمل هنأ لدي امم 4 ناكمع ةريدم ةراجح دجو نمو

 تبثيف تاوملا امأف . لبج وأ تاوم ضرأ ىف ث ارثأ رثأ وأ 2 ءانب ىنب نهو 57 ٦

 . هدعب نه هتنرولو هل اكلم

 & هيناب تا. وأ 2 :اخلا مدنا نإف . اناق مادام هنكسي نأ هلف لبجلا امأو

 . كل الف لبجلا لصأ امأو ءانبلا الإ هدمب نم هتثرول نكي ل

 . ةحدلا الإ هنم لبتي ل : هل اهنأ ث ةتيملا ضرألا و رافنلاو ىفايفلا ىعدا نمو

 براق نأ لإ ارشن اهيف رفحو ث اهساهو اهقحسو ( ةتيم ضرأ ىلإ ءاج نمو

 نمل ضرألا . ضرألا 7 3 اهرجزو رغالا ىهمأ اف رخآ ءاج ش . اهكرت و ٠ .الا

 . هتمأ رغ و هؤاغعو هرح ] لو ُالل و ؤ اهامسو اهايح ]

. رثبلا ىف فلتخمو



_ ٧٢٨٩٤ 

 مرغو انعام لوأاللو ۔ اهاهمأ نل ىه : لوق .:

 ةج> هيلع مقي مل اذإ ى هتمدخ هيلع عوطتلاك ىناثلاو . لوال ىه : لوقو «

 لوألا نع اهكح ليزي ىنم بجوت .:

 دحأل اهيف كلم الف لابجلا امأو ٠ ريقفلاو ىنغال هلكأ زاج اهيف تبن امو .

 رمع نم الإ « اهنم هيلإ جيتحا امو ى حلملاو راجشألاو رامتلاو راجحألا اهنم جرختو
 لج هيف هل راصو 6 اش اهيف ٤ و أ . .ام نيع رح و ك ةيقاس وأ ءانب لثم ٠ دق ندع

 . ملعأ هللاو . هعنم دحأل سيلو ، هل كلذف رهاوجلا هنم جرخي « هسفنل هذخا

 . قيفوتلا هب و

:» ؛:٭ آ



_ ٢٩٥ _ 

 رثع سماخلا لوقلا .

 مرحلاو روينلار قرطلاو دجاسملا ىف راجشألا ىف

- 

 ناك اذإ « روبةلاو قرطلاو دجاسملا ن ركي ىذلا رجشلا ىف _ دمع وب أ لاق

 ةميآلا مهيلعف ، !هن ءاينغألا لك أ.نإف ءاينغألا نود ٠ارقفلل هنإ : هب عفتني رم هل

 . ءارقفلل

 اهرمث نإو ه دجسءال امك- : ليقف دجسملل ىف قلا امأ : ديعس وبأ لاق

 لام توباك } ةسيق هيف نوكب ، اهنم ءاج امو « اهيف ام ميمجو . دجسملل اهقاسو
 سا١\

 حابلق . هل ةميق ال هنأ ء حابملا ىف جرخ نأ الإ هل فوقولاو لاصولا نم ع دجسملا

 دجسملا آررجحم جرخ امو تاب ورملا نم ناكولو ٠ ءايزغألا و ء ١ رمال حراخ انهم

 . هب ىلوأ

 ريغ كلذ نإ { ةلخم وأ ترمأف قرطلا ىف تتبن اذإ : ةرجشلا ىف ليقو

 . ةيصولا اهل زوج قيرطلا نأل ، قيرطلا حالص ىف لعجتو ۔ حابم

 جرخ نأ الإ ٠ ريقن الو ىننا حاب: سيل امهلاف اهحالصب دالبلا لهأ ذوخأمو

 . هل ةميق ال ، حابم

 8 ةحابم ضرأو تاوم ىف ناك اهف . ناعم ىلع راقلاف رباقملا رجش امأو

 ٠ نيه رمق ف تيذخ \. 6 ريغلاو ىنال حابم اهرجش مك

. روبقلا حلاصم ىف لعج هنإ ، روبقلا ىلع اخاب جرخم ال « رجش نم رمتأ امو
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 ع روبةلل وأ ، روبقلا ىلع ةفوقوم وأ رربق اهبف ، ضرأ ىق تين ام كلذكو

 ىفع ى ةربقملا هذه ىف رجكلا اذه تين ام ثيحل . ةربقم وأ س ر .قل اهب ىصوم وأ

 . حابم جرخم نأ الإ 2 ةربقملل هك 0 هريغ وأ ربق

 اوزاجأ دقو . هيف هبامرأ نذإب نوربقي 2 فرقوم لام ىف روبقلا تناك نإ و

 . ضرألا بابرأل ود « ةيقابلا ضرألا ىف رجدلا نم تبن ام . هيف ربقي نأ

 . احابم جرخي نأ الإ 2 اهحالص ىف روبقلل وهف ، روبقلا ىلع تبن امو

 نأ لإ اهعر» ٤ زاج ربخ وأ > زئاج تناك« آ ,اد ةب رط ذحو نمو

 . ريةف وهو { اهلصح

 :ه ٩ ىلعف زناجلا يبرطلا امأف

 . اورثك وأ اولق ء اهاب رأل ىهف « كالمألا اهيلع ىرجت ال امم تناك نإف

 نم. اهيف رمثأ اف لاحب عطقنت الو ، كالمألا اهيلع ىرج ال امم تناكنإ و

 لخد اذإ عرازلاو . اهحالص ىف نوكت اضيأ ةمارزلاو . اهحالص ىف ناك« رجش
 > بدلا .7 هزأل ؛ هؤانعو هرذ هلف ( هعض هنأ نظي أم ىلع > عرزلا كلذ ف

 . قيراطلاب عافتنالاو ةحابالا ىنعمل

 ناك اذإ ث عرازلل عرزلا نوكي لوقلا اذه ىلعف . ءاوتفلل هنإ : الوق وجرأو

 ثدح ام نيح ىف ى مهقرط ىف نيملسملل ىذأ هلف نم عقي مل امف مثإلا امأو . ريقف

 نم وأ ث ةلجلا ىق بات اذإ 2 كلذب كالهي الف ، ثدحلا لاز نأ ىلإ ء اهبف ثدحلا

. هلع دعب كلذ



 س ٧٢٩٧ ۔

 . روبقلا ىف .زولا نع 7.7

 ابطح امأو . اهرجش الو اهردم الو اهرجح روبقلا نم عفتني ال : ليقو

 . ءارقفلل هب سأب الب ‘ سبايلا

 ث بطخلا لاح ىلإ راصو ث رجشلا لياز اذإف . مرحلا رجش عطق نع ىهو

 . ابطر همطق نم ىلع ةرافكلاو . ابطر ناكولو هب عافتنالا زاج

 هنأل ؛اهمطق زوحي الف ةنايرع تيةبو ، ناصغألا قرو نم ءىش ؟تحا اذإ و

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . اهراظن ىجر

٣ ٧٨



 ب _ ٢٩٨

 رشع : سناسل أ لوقل ١

 فوقولاو بثانلاو ليبسلاو ءارقفلا لام ىف

 هعيب زوجت الو 4 عابي ال هنإ : ۔ ٠ارقنلا ىلع فرقو لام ف _ ديس وبأ لاق

 . ادبأ فوقوم هنأل

 . هب رش ىف هترمث نم عيب « ءام هل نكب مل نإف

 نم كالهلا هيلع فيخو . رمثي نكي مل وأ ، هيقس ىفكي ام ةرمتلا ىف نكي مل نإف ا

 ٠ .فوقوم لصألا نأل ؛ لاملا ٹاله ولو ‘ هب رش ق هلصأ نم عابي الف » شطملا:

 ؛ مك احلا لبق نم اليكو ناكاذإ ك 4 اق وه نه لي نم ىنط٫ نأ زوح و

 ةدهاجم رينب « هتبلنب .ارقفلا منم اذه ىلع ىنملاو . نملا هياإ ملسيو . ةقث ابسنحم وأ
 . هام ىلع دهاج » هيلع ةححلا ةماقإ لهر الإ » هيف ثدحت

 هنم لك ألا ذيلع مرح « ءافطلاب ذخأ دق اذ۔ه نأ ءارقفلا نم هعم حص نمو

 .لودعلا رظن ىف ى ايقن ءارقفلا ىلع دوعأو « لخفلل حلصأ هنأ تبث اذإ 2 هيأرب الإ

 .زوج الف ك ا ىف امأف . هنم حلصأ وه ام هب ضياقي نأ هب مشاقلا دارأ نإف

 . زاج ىدنع كلذف { كالذ حالصل ةدهاشملاب رظةلا هبجوي امف امأ و.

 ع ةصاخ ةعا زلا طرش اهفيتوت دمع نكي مل نإف . ضرألا لسفي نأ دارأ نإف

. كلذ زاج ى حلصأ اهل ةلاسفلا نأ رظنلا ف جرخو
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 زوجي الف ، حلصأ اهنلاسف رأ رظنلا ىف ناكو ث ةعارزال اهنأ طرش نإو

 ءارقلا نم اهلإ قبس نفف 6 اهب موقي دحأ دبب ف نكي مل نإف ىصوللا رما لثتن م
 قرفتو . عدز اهنأ } ةنس ا نوكي نأ الإ ك هد ررضلا دا رأ نم عنم هلو ئ اهعرزخ

 ارقممآ ىلع ٠ اهترمم .

 كلذ هل سيلف ، ىمولل اهب ىصوأ ام كالذكو .

 ىهن { ةنس اهل نكي اذإ و ٢ تناك ث هسفنل اهعرزف اهيلإ قبس نم ي ةيفاصل

 هل ةرملا .

 ..اهب ةاكزلا هيلعف ، ةاكزلا اهيف تنلب نإ د

 ءارقفلا لام 7 اهمكح ناك ءهسففل اهب نتنا ث ، ءارقفلا ةماعل اهعرز نإو «

 م رص اهتح ناك اذإ ءارقفلا لخ و ةاكز اهف سيلو ٢ قفنت و ( عوذجو ريك

 هلف نمل كلذ رئاج « اهل احالص هجارخإ و ةعطق ناكو .هلاسا حلصي الو ث ميبل .

 لالدإلا مكح نم. ث سانلا لاومأ ىف زوج ام 2 ربتلا لام ىف ىنذلل زوجيو
 دلبلا ةفس ىق مهنيب امف فرعلاوم ٠

 رص نم اهل عطةيو٤ءارقفلا ضرأوليبسلا ضرأ لسغت نأ زوجي : ليقو
 . عيصي ام م رصلا نم تام ام سأب ال . َ

 رهت > ةلحلا ق ناك م نم ىلع قرفت ىا مف ( هلح ءا ,ة رةف ىلع لختب ىمرأ نمدو

 اهيلإ عجريو ‘ ةحاحل اه. جراخلا ن ركي نأ الا ئه ريغ وأ ُىراط نه , طم ةرمعلا

اهنم هبيصن هلف ع رحبلا عطةي ملوب .



 _ م.. _

 . ًايزاف وأ اجاح نرركب نأ الإ ء رحبا عطق نم ىل-هي الو

 . ءىش الح م ل نإ و . نيث راطلا نم اهيف ةالصلا ش نم ىعمي و

 . مه را نود اهعرزي ن أ ممح .دحاول زاحف ءارتفا ضرألا هذه : لاقرهو

 :اهلمع ملو . ءارقفلا عيمجل اهلعج هنأل ، هتعارز لك أ نم ءارقفلا نم ءاج نم منميو
 . نيمول.. :ارتفل

 .لجر ءاج . نيموملعه ءارقفا اهبىس نإ و ٠ اهس صتخم نأ هل زوجنال : ليقو

 . هريغ هأ ز رم اهعرز ولو « نيقابلل ءاركلا هيلعو هل عرزلاف ، اهع زف مهن

 . ءارقفلل هلام نه ثلثب أ ك هلام نم لامب ىصوأ نميأ فلتخاو

 . ءارتفاا ىلع هنم قرفبو عابي :لوقف

 .. . رةفلا ىلع هتر: قرفيو ،هب م وةي ليكو ي لكوبو ٨ هلاحب نوكي : لوقو

 . زوجت ال : لا ىف ل وقلا رثك أه . ةثرولا لام نم هجارخإ و همسق امأو

 لصف

 . ريخ ىلك ليبس وه ليبسلا نإ : ليقف . ليبسلا لام امأو

 و مف ، ليبسلا ىلع وأ 0 ليببلل ىف وأ ك ليجلل ىلخ : توملا دغع لاق نمو

 . ليجدلا يأ يمسي يتح لوهجم

 . ءارةفلل نوكيو ، تيثي هنإ :ليقو

: لل ا ليبس ف داهجلا ٤ وهف » هلا ليبس ىف : لاق نإو



 ۔ ٣٠١٦

 هدلب نارمح ن. نيخسرفلا زراج غ رفاسم لك وهف ليبسلا نيا امأو

 ليبساا تال ابامط هب ىرتشي و هد.د.نأ ‘ ليجدلا نال لان هدي ف 1 ؤوخن ال

 . رمت هيف ناك اذإ ن هنيب آرمت مإ مهدي امإ و

 اذإ ،اهموخ نم هلمن حلصب نأ ، ليبسلا ةلخت ىلع ترم ذإ ث رفاسملل زلاجو

 . تعطتتا.

 ا تيال لومحم كاذن 2 اذكو اذك ل.ذ نإ ليبلا ىف هلا۔ : لاق نمو

 . ةرافكلا هيلع

 . ىوطأ ليب۔لا ضرأ ىف رقح نأ زوحم الو

 ليبدلا ىف هجرخأ و ، دبعلا فصن ةميق راذن ث ليبسال هد۔۔ع فصن :لاق نمو

 . قتمين ًاقعع هب دصق نوكي نأ اإ 2 ءارقفلل

 . كلذب ءىش ال : لوقه ءارقفلل هب سيمل رء؟لع ةقدص هذه قلخت : لاق نمو .

 . ءارقفلل ةقدض اهتميق ج رخن ! لوقو

 . هدبع ىف لاق نإ كلاذكو

 { ودعلا داهج ىف ذفني الو ، حالسلا ليبسلا لام نم ىرتشي نأ :وج الو

 .جد الو جح ى ال»

 ديتع وه ناك نإف . ليبسلل اهدارأف ، لبجلا لخن ةرمث نم ةلخت ىرتشا نمو

 هيلعو . اهلعج اك ي هن © ةلخنلا دارأ و « ليبسلا لخ ةرم ىتق ح ٤ ةستن ىلع عيج)

. لييلل ةارتشملا ةلخنلا ةرمث نوكتو ، ليجنلا لخت ةرغث ءارقفلا ىلع دري نأ
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 «ليبدلا ةرث ىلع ميبلا دقع وأ كليبسلا ةرمث نم الدب اهب دارأ امإ ناك نإو

 هيطعيو ى ةرملا ءارقفلا ىلع درب نأ هيلعو ليجدلا ةرمت لبة نم ضقتنم عيبلاف

 . اهايإ

 6 هتلخ ةلخنلان 0 ءارقلل نملا هلنع نم وه ملسو ٥ تفلت دق ةرذلا تن كنإ و

 . ضتنب ملو ميبلا ةلخنلا بحاص هل مأ اذإ

 .ىلإ جاتحا مث . هللا لبس ىف اذك ناكمب ىتلا ىتمطتف تم اذإ : لاق نمو

 ..ثلثفا نم :حبسم لوق ىلع ناك. هل ىهو تام نإ اهنمث لكأو اهعيب هلف ء اهعيب

 . ملع أ هللا و . لاملا رسأر نم : ىسرم لوق سايق ىلع مشاه لوق ىلعو

 لصق

 :كاحلا ىلإ الذ رمأ نوكيف ،ليجساا نباو نيكاسملاو دجاسكل فقولا امأو

 . ءايصوألا ىديأ ىف كلذ لمج ي ىصوملا نركي نأ الإ ي ءايصوألا نود

 :ةلخماا تلمج دق : لوقي هنإف ، دجسمل وأ ليبسال ةلسخت لعجي نأ دارأ نمو

 . نالف ىنب وأ ع نالف ةلح ىذلا دجسملا ىلع افقو 3 اذك عض و۔ ىف قلا ةينالغلا

 ۔ كلذ تبث « عماجلا دجمل وأ ة نالف ىنب دج همل ةلخنلا هذه : لاق نإو

 ,ىلع ردق نمل زئاجف ءنناخ لجر دي ىف ، فقولا نم اثيش ناطلصلا لمج اذإ و

٠ ٠ ارةف و 1 ليبس وأ ذلحسم نم 6 4عص وم ف 4۔هد و ك 4نم هجح ١ رخإ



 .م ٣

 ؟ هل ضرتلا دحأل بحأ اف . م وأ بثاغك ث سانلا نم دحأل ناك نإو

 وه نمم « ةنايخ ىلع ناملسلا علطب أ الإ ء هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا نأل
 . نياسملا دنع نيمأ ذي ق رأ ١ هعد وم ق هعفد و ٢ هدر نم هعزن ىتح ({1 هدي ق

 . هيلع بحام ريغ ىلإ هتبوتع نم زواجي نأ ع ناطلسلا نم فخ م اذإ اذه

 بالتناو ع كردلا نمؤيال هنأل ؟ مكحلا ىف فوقولا لامب ضايةلا زوجب الو

 . ةنمزالا .

 نم فقولا ىلع لمعتسي نأ زرمجي الو . حالصلا رظنىلع كلذ زاجأ ضب و
 . قوتلا هب و . عأ هللا و ٠ 1 ماق هيلع نوكي نأ الإ > ةنايحلاب فرع

% ج ج



 هبر فرعي ل نمو بئانلا لام ف

 الؤ . اهب ىلوأ ءارقفلاف : امهل ثراو الو 4 اهكلاه فرعي ال راد تناك اذإ و

 . مهنم اهنكس نم ىلع .ىش

 لاومألاب ىلوأ ه نيذلا ءارقفلالإ اهعفدي ث ةرجألا هيلع ناك ،ىنغ اهنكس نإ و

 . ال بر ال قلا

 ردقي ملو فلت نإف . اهترامه ىفو ،اهين كلذ عند هيلعف ءاهباشخأ نم ذخأ نمو

 . ءارقفلا نم اهب ىلو أ م نيذال هتميقف « لثملا ىلع

 لك أيالو 4 اهلسغي نأ هل زجي مل ءاكلام اه فرعي ال 0 ةعقب هلام ىف ناك نمو

 اضرأ ةهةلا تناكاذإ ‘ اوزاجأ امإ و . سانلا نم دحأل اذه ةزاجإ ملعن الو اهنم

 . ةرام رثأ اهب نكب مل ‘ ًاتاوم

 . امهل ضرعتي الف ك ىه نل ىردي ال 0 ةبرخ ةيرقف دجو نمو

 اوباغ دق ى نيفورعم سافل ةفورعم لاومأ :اهنم : نيبرض ىلع با وذلاو

 ء امل ضرعتي نأ دح ل سبل ‘ مه ةفوقوم ىهف ‘ مهربخ فيك ىردب الو . اهنع

 . ري ف وأ ىنغ نم

. هدي ىف ىه نم دي ىف ىهف « لماع و أ مل ليكر دي ىف تن اك نإف



 ۔ ٥٨. _

 لاق ىتلا كلت . سانلا نم دحأل فرت الو . ىح نل ىردت ال لاومألاو

 . ٠ ١ ةودازع,ى اهنولب « لدملا ةمنألوأ ؛ .ارقنلل اهنإ : نيملسملا ضعب

 نم بحأ نم بحأ امإ و ه اهبلإ ضرعتي ال ةيرشح اهنإ : لاق نم مهنمو

 .هعايضنم حلصأ كلذ نأل؛نيملسملا ءارقغل و ةل ةلودلا زملا . اهب عافتنالا نيحلا

 ، هعجرم ءارقفلل ناك ام ثزكو .ارتفل هعجرف أ ] هبر فرتب ال ان لك ءاج دقو

 { همغن عمجب مالسإلا ةلود زع نأل ؟ ةلودلا زع ىف ذقني :ن لدعلا مامالل زاج

 ث ىدابلاو رضاحلاو ث دبعلاو ولاو ، ريبكلاو ريغصلاو ڵ ءارقفلاو ءاينغألا

 . قيفوةلا هبو . ملعأ هلاو . ىراطلاو مقملاو

«» % = 

) ٢٠ _ نيلاطاا جهنم ! ١٣(



 م .ه٭إ

 ٥ ققحملا لاق :

 ۔ىعوررلا لترم رصاع ن رورغ طخ ةخسن ىلع همصرعو هحيح ما ىمن 7 ( .خ ةين اع هض ء أ ةعيحوا .لا دل

 .٦١١٨ه مام اهضنسل نم ىهتا دقو ::.

 ىق راجلا ناملس ن دمح نب ملاس ..
 ه ٠١ ١٤ ةنمس مرع نم ٥

 . م :: .٠/١٢/٣ ١٩٨

٠ ٠ . 

م



 :رشع ثلاثلا مزجلا ت تسرهف

 " قيلاطلا جهنم ن نم 3

 : ,سالف : ىناثلاو . ميرحلا ىف لوألا : ماسقأ ةثالث وه : ثلاثلاو . ا « م, . . -
 و

 . دجاسملا ىف

 :لوالا مسقلا
 37 ريضيتلاو ةناعإلا هللاب و الوق نورشعو .آ : وهو

 . . ز : .. ةفيحصلا
 ٥

 ةيل اكركو دجسلاو ربلاو رهنلاو 0 وقلا

 و اهيف فالتخالامقو اذإ اهن اهلهأ لغب امو راهنألا 7 ف . .كلذ ىناعمو اهف فالتخالا هق ٦ انا لوقل

 :. : ثكلانلا لوقلا ١٧

 7 : .ه. وحمال امو كلذ نمه ز وحن ام و جالفألا رغ> ف

 . قاوسلا ميرحو جالنألا حيرصت ىف ٩ « . جارلا لوقلا ٥

 : سماخلا ل لا
 - '۔, ٠ . .

 . اهضرع ةفرممو كلذ ةفصو اهليوحم و ق 1 ,
 | و اهلبوحم و قاوسلا ىف

 : سداسلا لوقلا ٣٢
 .. كلذ ف ةيزاملاز :

ىع و مكتحلاو ىوعدلا ق .زاملاؤ د \ل :ؤ ك



 ۔ __ ٨ ٣٠

 ٤ ؤ . : ف
 ٢٥ مباسلا لوقلا : : ... ,.

 اهنم سالاو نامضلاو ىقاوسلا نم عاتنالا ى .

 ٣٨ نملشاا لوقلا :

  7 77.هب ..:. ! : :زئاخألا حتن ٩ ." -ذ ؤ ٠ .

  1٢عساتلا لوقلا :

 '‘ة هرذحنو :ز؟اجألا نم ءاملا تس ىف

 ٤ .. ..ل ©. .. "ل ة.: إ ث .ةةطي والالوقلا

 . رخآ الام هنم ىقسي نأ دارأو لجر لام ىف ىقسم هل نميف

 ٧: ة .::... ث رمشع ىداجلإ لوقلا . ,::. .... . ..

 ح0+:! . كلذ ىنعمو برشلا ىق ٩

 !دبا :. رشغ ناثلا لوتلا . . ب `هه . ... .. . ,:

 قرطلا ف جارخإو اع امسيك و قاولا عدب ىف ::

  7:ولع ثلانلا لوقلا . . .

 مزلي نمو نوكي نبأو ب . دشلا ىف .

 ١ .. "ف ؛رشعمبارل لوقلا . |

 . ..... قف ةفصو لخنلا سايق ى

 7 : رشع سماخلا لوقلا ٦٥

. دضا وملاو رجشلاو لخما سايقلا ملعتي امف



 ةنغ حصلا

٧٧٢ 

٨٧ 

٩٦ 

١٠٢ 

١٠٩ 

١١٤ 

١١٧ 

- - 
 : رشع سداسلا لوقتا ٠

 كلذ مزقي امو لا رمألاو قاوسلاو لزانملا برق ثادحإلا و لسفلا ىف
 . مكحلا نم
 : رشع عباسلا لوقلا

 .. اهبورض ةفرعمو اهمي رحو قرطلا ىف

 : رشع نماثلا لوقلا

 . قرطلا ىف ماكحألا ىق
 ٤ رسع عساتلا لوقلا

 . اهنع راضملا فرصو قرطلا ىف ثادحإلا ف

 : نورشدلا لوقلا

 . كلذ ةفسو اهنم نامغلا نم صلختلاو قرطلا نم عافتنالا ىف

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 . اهريغو قرطلا ىلع اهريغو فنكتاو بيزايالو باوبألا ىف

 : نورشملاو ىناثلا لوقلا
 . اهدودحو اهبناعم ىف ناكامو اهماكحأو ردجلا ىف

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 . راضحلاو اهميمكتو ردجلا ريزوت ى

 : نورشعلاو عبارلا لوقلا

. ةانابملا همزلت نمو ةاناهملا مكح



 ةفرحملا

١٢٢ 

 =١م _

 -« : نورشملاو سماخلا لوقلا

 ۔ كلذ ماكحأ أو مه هبشأ امو بإصتلاو دادحلاو.رودتلاو ئجرلإ ىف . :"

١٢٥ 

4 

١٢٨٩ 

١٣٥ 

 : نورشعلاو سداسلا لوقلا

 . . ... ٠.لزانملاو لاومألا نيب نوكي ىفلا تاوما ىف

 : نورشعلاو عباسلا لوقلا

 . ةل۔افملا ىف

 : نورشعلاو نماثلا لوقلا

 . بينم ريغ وأ ببسب هريغ لام ىف رمعيو لسفبو عرزي نميف

 : نورشعلاو عساتلا لوقلا

 . كلذ ىف ءاح امو بطلاو دامسلا ىف

 ملسو هلاو 1 ىع انديس ع هرا لو لاح لك ىلع هن هلل دجلاو لاوقفألا مسد 7

: مظعلا دلا ىللا ه هلاب ا ةرق الو لوح الو



١٣٨١ 

١٤١ 

٤٦ ١ 

٥٠١ ١ 

٥٥ ١ 

١٥٨ 

١٦٤ 

١٦ 

 ح _ ٢١ ٣

 :و . . :ح .-.. قاثلا مسقلا

 ٠ :الوف نوزنشعاوهو اهتنغو لاومقلا ليلحت ىف

 : لوألا لوقلا

 . اهبف ءاجامو اهميرحت و لاومألا ليلحت ىف

 : ىانلا لوقلا

 . كذ ريغو سانلا نيب لالدالا و ةذاملاو فرعلا ىق ءاج امف

 : ثلاثلا لوقلا

 . كلذ ىف بجي امو ةبوصنملا لاومألا ركذ ىف

 : عبا رلا لوقلا

 . تابوصنللا لوانت نم ھىش همزلي نم صلخن ف

 : سماخلا لوقلا

 . كلذ نه دلوتي امواهريغذ ضورعلا بصغ ىف

 : سداسلا ل وةلا

 . مهناضتنو منهدامزو ديبعلا بصغ ىف

 : عباسلا لوقلا

 . ناصقنلاو ةدايزلاو ناويلا بصغ ىف

 : نماثلا لوفلا

.`هنم سضالمللاو فرسلا ف ءاج ايف



 ةحفصلا

 ١٧٣

٥\٧٧ 

١٧٨٣ 

١٨٧ 

١٩٦٢ 

١٩٤ 

١٩٩ 

٢٠٤ 

 ۔ ٧٩٧٣٧ _

 :... ::... ءعصاقلا لوقا
 . . : . كاذ نم صالخلاو تاهبتلاو تانامنلا ف

 : رشاملا لونلا
 . لحلا ظافلأ ىف

 : رشع ىدالا لوقلا

 . بر هل فرعيال نمو بئاغلل نامضلا ىف
 : رشع ىناثلا لوقلا

 . لئاسرلا بتكو اهنم خسنلاو بتكلا نم ناملا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . اهميرحتب رثألا ءاج ىتلا نادلبلا ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

 . نامضلاو فراعتلاو برشلاو لكألا زاوج ىف

 : رشع سمالا لوقلا

 7 لاومألا نم هب عافتنالا روح ايف

 : رشع سداسلا لوقلا

 . . لزافملا نم هب عافتنالا زوجي ايف

 : رشع عباسلا لوفلا

... ثرلذ ريغو رانلاو ديلا لاومألا و سفنألا ف اطلا ف



 زم

 ٢٦٠ يز : رشع نماثلا لوقلا . =:

 :؟نيملاو "ملأو عرصلاب نايقلا ف

 : ت < . زع ماتلا لوةلا آ:

 - ذ نم داوتيامو مهلاومأ نايضو رحبلا ف نيبك ارلا نامض ىف

 : : نورشملا لوقلا ٢٢٢

 . مهعضاو. ريغ ىف نيسوبحلل عافتنالا هب زوج ايف

 ۔ لاحو ريخ لك ىف لاضفألاو انيلع ةنملا هللو . لاوقألا تع
.



٢٢٦ 

٢٣٤ 

٦ ٣ ٢ ` 

٢٤٢ 

٢٤٤ 

٢٥١ 

٢٥٤ 

_ ٣١,٤.- 

 ...... .... . تلاثلا ممقلا
 الا مأو ٢ ماياو اهنرامعو اهلضف ركذ و دجاسملا باتك

 الوق رشع ةعبس وهو .
 : لوذ لوتلا

 .اهي زوجب هوا امل بجح امو اهنرامعو اهلضفو دجاسمل ف

 ١ : ىانلا لوقلا

 . كلذ كو ذ حاسملا :رارع همزلت نميف

 : ثلاثلا لوقلا

 . اهيف ءاج امو اهترامحمو اهبف ثادحالاو دجاسملا مده ىف

 : عبارلا لوقلا

 . زوجي ال امو اهين زوجي امو اهةييضتو دجاسملا عيسوت ىف

 : سمالا لوقلا

 .كلذ ريغو تسجنت اذإ اهتراهط ىفو دجاسملاب عافتنالا نم زوج امف

 : سداسلا لوقلا

 . اهنم صالخلاو اهنامضو اهظفحو دجاسملا لاومأ ىف

 : عباسلا لونلا

٠ كلذ همشأامو دجاممال ةقدصلاو ةيطملاو اياصولاو رارقالا ق



 ةبحصلا

 : نماثلا لوقلا ٢٦٧

! 

 "`` .اهفزوخاتو دجانملل لاومأ ف

 : عساتلا لوقلا ٢٦٦

 . هتعارزو دجسملا لام حالصإ ىف

 ` ة :أ رمشاعلا لوقلا ٢٦٨

 .اهبف ءاج امو اهماكحأو مومرلا ىف

 ٢٧٨ رشع ىداجلا لوقلا :

 اهنم عافتنالا و م ومرلا ق ثادحإلا ق .

 ٢٨٩٧ رشع ىانلا لوقلا :

 .اهنم هب عافتنالا زوحي امو ىراحدلاو الفلا ىف

 ٢٨٤ رشع ثلاثلا ل وقلا :

 تاوملا ماكحأو اهبف تبنيامو ةيدوألا ىف .

 ٢٩ رشع عبارلا لوقلا :

 لابجلاو ىراحصلاو تاوملا ىف .

 ٢٩ رشع سماخلا ل رقلا :

. مرحلاو روبقلاو قرطلاو دجاسملا ىف راجشألا ىف



 ۔ - ٣٢١٦

 ::< ., : رش 7
 ێ , : رسع سداسلا لوقلا ٣٩٨

 و و و ىليبلا ناو بشاذلاو ءارقفلا لام ق

 ٤ ٣٠ رسع عباسلا لونلا ٠

 بر هل فرمب ال امو سافلا لام ىف .

7 و انيل ةنملا هنرو . لاوفألا مسر مت للضذألاو انهلع ةنملا هل



 : ققحملا لاق
 رشعثلانلا ءزجلا ثيداح أ جيرخت و قيقح ںهقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا ق

 ةودفو ، نيدسال خيش فيلأت « نهبغارلا غالبو نيبلاطلا حنم » : باتك نح
 . ىفاتسرلا ىمقثلا ديعس نب سيمخ : نيدترملا مامإ و ؛ نيةعل»

 :ماسقأ ةثالث ىلع ءزجلا اذه زم:شي »

 : لوذ متلا

 ىفو ' قوسلاو دج۔للو رابآلاو راهنألا مرحو ى رحبلا ميرحك ث ميرحلا ىف ا
 سايق ىفو كلذ ىف ماكحألاو ىواعدلاوءاهليوحم و , قاوسلا حيرصتو جالنألا رفح

 ردجلاو فكلاو ب ببزايلل ايللماكحا ق قو ا ‘ . فرطلا ق تادحإلاو 2 ن ةلاو لخنلا
 - .. ا .

 ٠ ےح ذ ه ؟ . 7

 ١ ":كلذ ىلاعمو ة ةانابللو

 : ىناتلا مسقلا

 { تانامضلاو « بوصخلاو بصنلا ماكحأ ىفو اهمبر۔ح و لا ومألا ليلح ىف

 ؛لاومألا ف طللاوءرحبلا ىبكار فون نوجسملا ماكحأ ىفو . تالف نم صاملا

 . ثالذ ىناعمو

 : ثلاثلا مدقلا

 ماكحأ ىفو . اهريممنو اهحيلصتو اهلاومأ مكحو اهماكحأو دجاسملا لضف ىف

 . كلذ ىناممو 4 تا وملاو ىراحملاو ةيدوألا ىنو « اهيف ثادحإلااو مومرل»

 ىراجلا ناملس نب دمح نب ملاس

 ه٤١ ٠٢ ةنس رخآلا عيبر نس نماتلا ى تاف ناكو
م ١٩٨٢١/٢/٤ ناولا



٣٣٩٣ / ١٩٨٣ بتكلا رادب عاديإلا مقر




