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 ممتازتليش امب

 ققحملا ةلك

 هبحصو هلآ ىلعو « نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو { نيملاعلا بر هر دجلا

 : دعل امأ { نيدلا مو ىلإ ناسحإب هل نيعباتلا ىلعو 2 نيعمجأ

 قيلعتو قيقحمو حيحصت نم هللا رسي ام هقيفوت نسحو هللا نوعب مم دقف

 هرصع ملاع فيلأت ى نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم باتك نم ىاشلا ءزجلا ىلع

 { ىالا قاتسرلا ىصقنشلا ديعس نب سيمخ ث ةمالعلا ملاعلا ، هرهد ديحوو

 . هاضر او هع هللا ىضر

 ةنالولا ل:اسم ىف ثحبي ىذلا سيفنلا باتكلا اذه نم ءزج ىناث وهو

 سفتلا بيذهت ىفو ى اهنم ةبوتلاو ىماعملاو بونذلا ىفو ، فوقولاو ةءاربلاو

 بونذ ىفو ص لمعلا ىف صالخإلا و بلقلا لامعأو ناطيشلا سواسوو ص رطاوملاو

 لضف ىفو ي هباحصأو وماك ىبنلا لئاضف ىفو « مالسلا مهيلع ع ةكئالملاو ءايبنألا

 { ةرخآلاو ايندلاو ص رانلاو ةفجلاو س باسحلاو ثعبلا ىفو ص ءاعدلاو ركذلا

 ،عاجلاو ء برشلاو لك ألا بادآ و ع ةرطفلا ننسو ،سابللاو ةنيزلاو بيطلا ىفو

 {ةميغلاو ةبيغلاو ح وقعلاو بتعلاىفو ص ةيقتلا ىفو 2 مغلاو بؤاثتلاو ء ساطعلا ىفو

،مالسلاو ءناذثقسالا ىفو 0 ماحرألاو ك فيضلاو ںليبسلا نباو ص راجلا قوقح ىفو



 ز٦ _

 ى ننسلاو ، ضئارقلاو ، قوقحلا ىفو ، سكعلابو ص ءاسنلاو لاجرال زوجي امو

 . مهناوعأو ةربابجلاو > رحتلا لئاسمو ‘ كشلاو ئ تاينلا ىفو

 ىف همامتحا ىلع ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ريزو ىلاعم ديسلا نوركأاشل اننإو

 « هتايحم هللا انعتم { مظعلل سوباق ناطمسلا ةلالجلا بحاص تاداشرإ طخ كولس

 ء هتاضرم هايإو هللا انقفو ، ةصاحلا هتقفن ىلع باتكلا اذه عبطب رمأ ثيح

 . ممر رك هنإ

 ققحملا ملقب

 ىنراحلا ناملس نب دمح نب ملاس

 ھ ٠.٠. ١٤ ةنس مارحلا مرخ ١٩ مول ررح

م ١٩٧٩ ةنس ربمسيد نم ٩ قفاوملا



 ايهؤشذمو ةءاربلاو ةيالولا ىف لوألا لوقلا

 ناتضيرف ةءاربلاو ه الولا نإ : هللا همحر 2 ىرع نب حور نب درح لاق

 . وبلط دمحم هيبن ةنسو { اعت هللا باتك مكح نم ًاتيبثت ىلاعت هللا ضئارف نم

 هللاب نوتم وق دجت : ىلاعت هللا لاق ء كللذ ىلع نيملسملا عامجإو

 ؛مءنبأ وأ خآ . :رو ةللا داح نم نوُداَوي رخآلا مويلاو

 « "هريشع 5 ناوخإ و ]

:
 .نو _ ه صعب + وآ محضعب تانم رملاو نوتملاو « :ب لاقو 

 . (( ركنملا نع نع نابنو فورلاب

 .مشن و مهلاومأب اوهاو او رَجآهَو اونمآ نيزلا نإ » : لاقو

 "نيزلاو ضب هيلوأ شنب كثلكوأ اونرَستو !وآ نيزلاو هللا ليبس ىف

 . « اوُرج ايم ىتح ه؛ئش منم ه مب [ نم ' ُ آ اماو رجاهي و اوةَمآ

 | مهناطوأ اورجاهو ںهتبحمو هتفرعمو هللا ديحوتب مهسفن أ اونصح ىأ ى اونمآ

 .هلوسرو هللا ءادعأ اودهاجو ى ةنيدااب وب ةن هللا. لوسر ىلإ 7 مهلهأ او

 .نسحو مهدئاقع ءافصب مهسفنأو ك مالسإلاو هللا ةملكءالعإ ىف اهوقفنأ ىتلا مهلاومأب

 :نونمؤملا مه اورصن و اورآ نيذلاو ، قاحلا نسحب نوفوصوم « هللا ليبس ىف مهساين

 



 س ٨ --

 راصنألا ركذ ةنسحلا ةليجلا تافصلاب مهفصوو نيرجاهملا ركذ املف « ةنيدمل لهأ نم

 ٠ كلذ ىلع مهماودو نيرجاهملا ىللإ مهناسحإ و.

 انووآ مهنإ ء انولضف دق راصنألا نإ ع هللا لوسراي : اولاق نيرجاهملا نإ ليقو
 : اولاقف ؟ مهل كلذ نوفرعت تسل أ : مالسلا هيلع لاقف ء اولعفو انل اولعفو انورصنو . "

 . ركذلا نسحأب للع هللا لوسر مهركذ و « كلذك هنإف لاق 2 معن

 نأل ك ضع ءابيل وأ مهععب راصنألاو نيرجاهملا نم نوروك ذلا كثلوأ

 ءىش ن . مهتيالو نم مكلام اورجاه ملو اونمآ نيذلاو . مهنيب ىخا وللَط ىبلا

 رزاوتلاو رصانتلاةبالوو ء ثيراوملا ةيآب ةخوسنمثراوتلا ةيالوف 4 اورجاه ىتح

 ٠ ةخوسنم رخغ۔

 ةيقاب ىهو مالسإلا ىف ةوخأآلاةيالو ىه . ضعب ضمب ءايلوأ مهضعب هلوق ىفو

 . ةخ وسنم رهغ.

 { ةرخآلاو ايندلا ىف ضمب ءايلوأ مهضعب راصنألاو نيرجاهملا نأ ى ةناورلا ىنو

 « رزاوتلاةبالو ىه « ءىش نم مهتيالو نم مكلام :ىلاعت هلوقف ةروكذملا ةيالولا و.
 . اهرسكو واولا حتفب مهتيالو تثرقو 2 ةخوسنم ىهو

 لصأو ء ةرامإلا واولا رسكبو ء ةرصنلا حتفلاب ةيالولا 2 ىاسكلا لاقو

 ساجو . برقوءادعب دمب ىأ ع ىلو 2 دعبو دعابت لاقي ع برقلا ىنعمب ةملكلا هذه

. فرقب ىأ ىيلي امم نالخ



٩ 

 "تانمأوأاو نونمثولاو » ىلاعت هلوت 2 ناميإ ةيالو « ناعم ىلع ةيالولاو
 ه ٤ ه م ه

 : ال و نم مكلا \ام : ىلاعت هلوتر 2 ةرحملا ة هر .الوو ؟ ض هاي و ا مهضعب

> ٥ 

 لوم هللا نأب لذ د .4 : ىلاعت هلوقك ء ة ةره هد هالوو ك » اوُرجاهب ىت 7 ءىش ىش نم

 :ىلاعت هلوقك ث ةدقاعم ةيالوو . ميل ىلوم ال نير هاكلا نأو ء اونمآ نيز ذلا

 و و ٥ ۔ ۔.

 ظفحم و رضح اذإ هبحاص نيعي دحاو لك ىأ « ض ك +آيل'و 0 مهضعب كت وأ «

1 + 
 اولواو » : ىلاعت هلوق ىف 2 ثرإ ةرالوو«هب وني امه هماقم موتيو ء باغ اذإ هتبيغ

 8 8 ه ه
 ‘ اوس ةيالوو« هللا باتك ىفضعيب لوأ مهضعب ماحرألا

 | رم٥ ع ه

 ةيالوو . «مهسفن أ نم نينمومملاب ىوآ يلا » : ىلاعت هلوقك ص ةوبن ةيالوو

 ءايلوأ مشب نونيأولاو اومَمآ نيزلا و هللا »: ىلاعت هلوقك ةينابر

 مكلامو هيبريو هليو ؛مرينص محري مهريبكو « مهريبك ور قوي مهرينصء« رضن
 مهنوساويو مهكيلامم نوربي مهتاداسو ص مهثوعيطيو ، مهتاداسل نوحصني

 مهؤارمأو ‘ ممءارمأ نوعيطي مهاياعرو . مهنكسو مهسابلو مهبرشو مهاكأ ق

 مهؤاينغأو . ركنملا نع مهنوهنيو فورعملاب مهنورمأيو ث مهاياعر ىلع نوفطاعتي

 نورةحم الو ء فورعملا عانطصا ىلع ممءاينغأ نونيعي مهؤا رةفو { مهءارقف نوساوي

 ةبوتلا دارأ ابئان نودرت الوءهلضف نم هللا ماطعأ ام ىلع مهنودسحب الو { مهععس

 © هللا ىف نولاوي . نسحم ناسحإ نوهركي الو ءاردزالا نيعب هيلإ نورظني الو

 ةقفص هذ ىفؤ ح هب رابلا هدلول قيقشلا بألاك هبحاصل مهدحأ ح هللا ىف نوداعيو

 ةيالو نم تيثأ ضعبلا مهضعبب نينمؤملا ةيالوو 2 ضعبلا مهضعبب نينمؤملا ةيالو

. بسنلا



 ۔ ٠ ١

 . ةءاربلاو ةيالولا رمأ ف ةريثك عضاوم ظعلا نآرقلا ىفو

 ةءاربلا نوكت الو ص هنع هللا ىهن ام لمف ىلع ةوادع داقتعا ىه ةءاربلاو

 ةيالولاو اهلعاف بيوصتو اهب اضرلا ىلع وأ هللا اهمرح ىتلا ةئيسلا لاعفألا ىلع الإ

 .نم ةرهاشلا ةرفكملا لاعفألا ىلع سانلا نم نوأربي نيملسملا انكردأ دقو ك اهيلع

 . رئاغصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا

 نوكي امبو مهلامعأبو مهب ماعلا هنأل ، لقتنت الو لوزتال هدابعل هللا ةبالوف

 . هنم هتءارب كلذكو ى مهقلخ نأ لبق مهريصم هيلإ

 .ىلإ لاح نم لامعألا ىف مهلاقتناب لقتنت ىمف ضعب مهضعبل دابعلا ةيالو امأو

 هللا ىضر ع باطخلا نب رمع نإ ع ىور امك ةئيسلا وأ ةمحلا مهلامعأ نم رهظي املاح

 ه هيملع هانضفي ارش انيلإ رهظأ نهو ى هياع هاني,حأ اريخ انيلإ ربظأ نم لاف ي هنع

 آرش وأ ك هيلع هالوتنف اريخ هنم فرعن ىتح هنعانفقو رش الو ريخت فرعي ل نمو

 . هنم اريتنف

 دهشن نأ اخزاي امك هدابع ىلع هللا هضرتفا دق مزال ةءاربلاو ةيالولا ضرفف

 ضرف ىف كش نف . هدنع نم الوسر ةتللط ادم انيلإ لسرأ لجو زت هللا نأ

 اندنع وهف ةنسفوصوم الو ليزنتل هنم در ريغ نم لالض ليوأتب ةءاربلاو ةيالولا

 .بحلا مالسالا ىرع قموأ ع ليقو ى بوتي نأ الإ هنم ًأرين قفانم ح ةمعن رفاك

 . هيف ضنبلاوب هللا ىف

 ةيالوو ، هلوسر ةيالوو 0 هللا هنالو ں هجوأ ةمبرأ ىلع ةيالولا نإ ليقو

٠ ةعيفرلاو ةريللاو ةرهشل اب ةيالولاو ك ءرملا هالوو > نينمؤملا



 لم هنأ ء لدع دهاش هيلع دهش وأ هيلع حص اذإ رفكلاب ىلولا نم ةءاربلاو

 ڵ ةريبك لمعدنأ هنم رارقإ وأ لو۔اع دوهش ةعبرأب الإ حصيال هنإف ء انزلا الإ ةريبك

 . ةريغص ىلع رسعأ هنأ ملع وأ ، هريغ رفكب ىضر هنأ هنم ملعي وأ

 مهقفاو نه ع لمعلاو لوقلا ىف مه ةقفاوملاب نيلسملا دنع ةيالولا تبثت ليقو

 لجر هالو لجر عفر اذإ ةعيفرلاب وأ ص هول وت لمعلاو لوقلا ىف هللا ةعاط ىلع

 . ةلادعلابهل ادهش نمل ةيالولا بحتف نيملسملا نم نيلدع ةداهشب وأ ، هول وت تلادعو

 ص تامرحلا بك ارل ةنياعملاب :ةءاربلا بجتو . اهاثم ةءاربلاو ةرهشلاب ةيالولا بجتو

 ثدحلا ىلع نادهشي نيلدع ةداهشبو ، مراحملا بوكرب رارقإلاو ع ضئارفلا كراتو

 . رفكلا ثدحلا بكترم ةرهشلابو ع هلهأل رفكلا

 "ىرب نم أربي و نينهؤملاو هلوسرو هللا ىلوتي نأ 7 ةلجلا ف هي ال ولا امأو

 . نونمؤااو هلوسرو هللا هنم

 ةيالوو 0 ةقيقح ةءاربو ، ةقيقح ةيالو فانصأ ةئالث ىلع ةءاربلاو ةيالولاو

 هكح ىف ءىش لك ح رشنسو .كح ةءاربو كح ةيالوو ، ةطيرش ةءاربو ث ةطيرش

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضومو

 لصف

 هودحخويو هوفرعي نأ مهلعف هدابع ميمج ىلع ةبجاو هللا ةيالو نإ ليقو

 مهل ردقمومهرومأ عيمج ىلو هنأو . همعنب هل اوفرتعيو ،هءايلوأ اورصنيو هوعيطي و

. لاح لك ىلع ةبجاو ىلاعت هللا ةيالوف ى مهنارودقم ميج



 مهرصنيو ، قحلل مهقفويو ناميال مهيدهي هنإف نينمؤملل هللا ةيالو امأو
 . محل اههرع ىلا ةنجلا مهلخدي و قتسلل هطا رمد ىلإ مهيدهيو ك مهودع ىلع

 مهءاج امفهوقدصي و هب اوغمؤي نأ ىمنولَط هللا لوسرل نينمؤللا ةيالو امأو

 هنيدب اونيديو هتنسي اولمعيو هوبحمو ص هيلع اولصي و « هورقويو هومظعيو ه

 ىلوت دقف ةقيقحلا ىلع ةلجلا ىف نينمؤملاو هلوسرو هللا نمؤملا ىلوت اذإف 2 هوفرعيو

 هللا ةيالو الإ هنيعب دحأ ةيالو دبعلا ىلع بج الو ص هتيالو هيلع بجت نم

 هلوسرو هللا ةيالوو ى ةقيقحلا ىلع ةلجلا ىف امهعاطأ نم هالوو ‘ ن رع هلوسرو

 ةفصلا لهأل ةقيقحلا ىلع ةلجلا ىف هلوسرو هللا ةعاط لهأ ةنالووءةقيقحلا ىلع ةصلاخ

 . هللا هيالو لهأ مهنأ

 ح كلذ لهج دحأ مسي ال ى ىلاعتو كرابت هنلا ةيالو نامز لك لهأ ىلعو

 ىلع س هل و ك مهريغو هنامز لهأ نم نينمؤلاو :نم هلل لوسر هيالو لهج الو

 نم الإ هنيعي هنم دحأ ىف ريسفتلا ىفالو ص ةلجلا ىن هلسرو هللا ءايدن أ هر الو عيجلا

 مب ناميإلاو ع هللا ءايبنأ ملع لهج دحأ ىلع قيضب الف الإو 2 هفرعو كلذ لع

 عيمجب ناميإلاو اهب ةنايدلاو ةللاب رارقإلا لهأ نم هنأل ء ةلحلاب اورقأ اذإ مهتيالو

 لحو لوق نم ةلجلا ىف هب هللا رمأ ام عيمجو هتكئالمو هبتكو هلسرو هللا ءايبنأ

 كلذ ملعىلإ غلبي ىتح ةلا ىف لخاد وه ام ريسفت نع هازجأ كلذب رقأ اذإف ع ةينو

. هتيلب هن لزنتو كالذ نم ، ءىشب نحتمي وأ



 لصف

 ثدحملاةنياعمب ةجحلا نم اهب موقتو فرعناهنلف ثادحألا لهأ نم ةءاربلا امأو

 نيدهاشلاو ء رفكملا ثدحلا بوكرب ثدحلا رارقإ وأ رتكملا ثدحلا بوكرب

 . هبكترا نمل رفكملا ثدحلا ةرهشو هثدحأ نمم رفكملا ثدحلا ىلع نيلدملا

 مهل ةثطختلاو هيلع هلهأ ةقرافمو رفكملا لفلا نم ىربتلا ىه ةءاربلاو

 . مهاعقب اضرلا كرتو مف ةيداركلاو ‘ مهاع راكنإلاو

 ةعاطلا نت هب مهرمأ امب ىلاعت هلل ةنايدلاو ذاتتعالا نينمؤملا ىلع بجاولاف

 ةقرافمو هب لمعلا كرتو ركنملا نع ىهنلاو اهيلع هلهأ ةنالوو 3 اهم لمعلاو

 . هيملع هلهأ

 رإدلاىف هتنجو هتعاط لهأل ةماركلا باجيإ و هناوث ىهف هدابعل هللا ةبحم امأو
 ىتلا منلا ةنج اهيلع مهؤازج ك مهنم مهلامعأل لوبقلا وهف مهنع هاضر امأو .. ةرخآلا

 ىلع مهل هتازاجمو ث هباذعو هتبوقع وهف هئادعأ ىلع هطخس امأو . ادبأ ىنغت ال

 . ةئيسلا مهلامعأ

 لصف
 امهنم ىلوتملا ىلوتي هنإف رخآلا نم أربي اهدحأ عمسف ع نايلول ناك نمو

 ىلوتيو « ةيالولا ىف امهعمجي الو هبحاص نم ةءاربلاب أدتبا ىذلا نم أربيو هبحاضل

 هب بجت ثدح هنم أربتلا نم حصي مل ام ص هبحاص ةيالو رهظملا وهو امهنم قحملا

 ةءاربلا هنم هب بجت ,اثدح هنم أربتملا نم:ملع دق ؟ىربتملا ناك نإو ةءاربلا هنم

نم عم هثدح ر_بمظي نأ الإ ةرب رس هنم أربي نأ هللا نيد كح ىف هيلعف



 "ىربتملىلع مارحف ثدحلا كلذ رهظي مل امو « هنم "ىربتملا عم هثدح حص اك هالوتي

 هالوتي نم دنع قسفلا هنم ملع دق ىذلا اذه نم ةءاربلا رهظي نأ ع هللا نيد ىف

 ةءارب كح نيب قرف اذهو ك ةفصلا هذه ىلع قسافلا اذه ىلوت نم ىلوتي نأ هيلعو

 هنم ةءاربلا راهظإ زاج قسافلا اذه ثدح رهظ نإو ى ةينالعلا ةءاربو ةريرسلا

 . ةينالع

 ؛ لجرلا كلذ ىلوتي نم عم ةريرس هقسف ملع دق لجر نم ةءاربلا رهظأ نمو
 اذهنمةءاربلا راهظإب هسفن نم ةءاربلا "ىربتملا لجرلا اذه حابأ دقنءتالذ ملعي وهو

 ىذلا ناكولو.2 نيدلاو قحلا كح ىلوتي نم دنع ةريرس هقسف ملع دق ىذلا لجرلا

 نم عم لجر نم ةءاربلا ترهظأ اذإ كنأل « قحم هالوت دق ذإ نيقسافلا نم هالوتي

 ىذلل ةءاربلا كسفن نم تحمأ دقف ء هتريرس ىف رجاف وأ اراب ناك ع قحم هالوتي

 ةءاربلا كسفن نم اهيف حيبت ةلزنم كسفن-تلزنأ اذإو : قحب قسافلا اذه هالوتي

 نم ىل ىلو ىنمىرب نإ و . بوتت نأ الإ تكمل» دقف قحلا مكح ىف رجاف وأ رابل
 فالخم ىنم "ىر دق ذإ « هنم أربأ نأ ىنمزليف ىنم اهل ةريبك باكترا ريغ

 « هتيالو ىلإ عجر بات نإف ك هعلخ دعب حصنيو « باتتسيو ى بوتي نأ الإ قحلا

 نأ ىلعف ىنم اهملع دق ةرفكمب ينم "ىرب نإف . هعلخ ىلع تبث ةبوتلا نع ىبأ نإو

 نم ىلو ىلإ ةبوتلا رهظأ نأ "ىلعو ى ةفصلا هذه ىلع ىنم هتءارب ىلع ىلو ىلوتأ

 ةبوتلا هيف ىنمزلت ام لك نم ةبوتلا ىلعف باغ وأ ىلو تام نإو 4 ةرفكلا كلت

 ىنكم ل اذإ ء ىتبوتب اذه ىلو ملعي مل ولوءةب وتلا ىف تقدص نإثهللا دنع رذعلا ىلو

ايلو ناك اذإ ۔ هالوتأ نأ ىلعف ىح ىم هلعل ىم ُىر نمو . ىتبوتب هملعأ نأ



_ ٥ ١ 

 هللضأ نأ ىل لحم الو . نيقنانملا نم ناكولو ىنم هتءارب ىف هبوصأ نأ ىلع

 . ىنم هتءار لجأل

 دحأ ءىرب نإ هانعم . نيدب هنم ان أرب ىأر انم ءىرب نم نولملا لاق دقو

 وأ اولق ء ةءاربلا ةعامج هنم رهظأف ىلو هل ناك نمو 2 هنم أربت نأ كيلعف قح ريغب"

 هنم اورهظأ نأ دءب٬رفكم ثدحم هيلو ىلع رثك أ وأ نانثا مهنمدهش م 2 اورثك

 نه رثك أ وأ لجر فلأ اوناكو لو « كلذ مهنم لبقي مل٬ثدحلا كلذ ىلع ةءاربلا

 هنم هيلإ اورهظأ نأ دعب نم هيلعمهنم دحأ ةداهش لبقي نأ هيلع سيلفءءانمألا ةاقثلا

 مهنأل ء مهتداهش لبقي الو مهعلخي نأ هيلعو « هنم اوثرب ىذلا ثدحلا ىلع ةءاربلا

 ىدهانب اوتأينأ الإ لبقنم ءايلوأ هلاوناك ولو ى هيلو نم ةءاربلا هيلإ اورهظأ

 دهش نإف ، لجرلا كلذل ىلولا لجرلا ثالذ نم ةءاربلا رهظي مل نمم مهريغ نم لدع

 هيلعف ةءاربلا هنم ارهظي نألبق نم هيلع هنم اوثرب دق ىذلا ثدحلا ىلع لدع ادهاش

 امهسداهشب هيل و نم أربيو س هل نييل و اناك نإ هييلو ىلع امهتداهش ىلع اهالوتي نآ

 . ةءاربلا هنم هب بج ىذلا رقكملا هثدح ىلح

 . سانلا نم ريثك اهلهج ىتلا ةفيطللا قئاقدلا هذه ىف رظانلا اهيأ مهناف

 لصف

 هعم ةيالولا ىف امهو هدنع نم اجرخو نايلو هل ناك اذإ لجرلا ىف فلتخاو

 نأ معي ىح ةيالولا ىف اه : مهضعب لاقن ء رخآلا امهنم دحاو لك لتقف « التق
 فقتو ضعب وءهللا همحر ىلع نب ىسوم اذهب لاق نممو ى قح ريغب هبحاص لتق اهدحأ

. هنا هحر بوب 2 ن دمح إ ذم لاق نممو {© لطبملا نم امهنم قحل | ملعي ىح ك امهنع



 امأو ى ملاظلا امهيأ ىدنع حصي ىتح لوتقملاو امهنم تاقلا ىلون أ : لاقف نيبش امأو

 ؛لتاقلانم أربأو لوتقملاىلوتأ : لاق هنأ 2 هنع ىورف هللاهجحر رباج ىبأ نب ىسوم

 . قحم هلتق هنأ حصي تح

 نم تيأر اذإ « بيبش لوق لصأ نم نأل ، قحلا ىف لوصأ لاوقألا هذهلو

 ع ثدحلا اذه كيلو نم تملع دق تنأو . لطابلا وأ قحلا لمتحم اثدح كيلو

 هنأ كم حصي ىتح هتيالو ىلع كيلوف لطاب مأ ة قح ثدحلا اذهأ ملعت ملو

 ءاسفنلاو ضئالا نم أربننأ انيلع بجول لصألا اذه الولو س الطاب بكترا

 نم ءىرب نمو . اذه هبشأ امو راهن ناضمر رهش ىف نالك أي اهانيأر اذإ رفاسملاو

 . كله ةف اذح ىلع سانلا

 سانلا ءامد نإف 2 هللا هةحرارباج بأ نب ىسوم هب لاق ىذلا لصألا امأو

 انهب لحم ةلزنم اولزن مهنأ ، حصي ىتح ارال وأ اراربأ اوناك ث ةمرحم ةروجحم

 صاصقلا الوتايدلا تتبث امءاذكمك ع قحلانم لصألا اذه نأ الول و«مهامد !كنس

 مهيلع نوملسلا تبثأ دقو ك لالح باب نم ءامدلاكلت اوكةس مهنأ ء نيعدملا ىلع

 ثالذ ىف موقت وأ ء كلذ نم اوعدا ام ىلع ةنيب حصت ىتح صاصقلاو “>شرألا

 . قحلا هوجو نم هجوب قح ةجح

 لبقي ملو اهنم ةبوتلا نع عنتماو ةريبكو أ ةريغص ةيصعم ىلع كيلو رصأ اذإو

 . ناطيشلا ىلو هنإف ء هتيالو كرتاف ةحيصنلا

 هيلع ىدتعملاب قحايو املظ ىدتعي نمع مسحلا ءاضعأ نع مندت تلا ةيدلا وه شرألا )١(

 . ةحارح وأ تاهاعلا نم ةحاع



 ه-ةنلخيب وتلا دارأ اذإ كلذ ى هيلع حانج الف هب ر ىإ ابثات بنذب فرتعا نمو

 اك ىلاعت هللا رمأل ٠ايقنالاو ع وضلا ةباغ كاذف ، ى۔اعملا نع رجزنيل امه ةناعإلاو

 تأ الإ هلإ النأ »توحلا نطب ىف نوج-م وهو مالسلا هيلع ينلا سن وي لاق
 - _ م م

 : ذإ مد » مالسلا هيلع ىسوم لاقو .نيللا حنم تفك ىإ كناحبس

 :1 :71 نإ و هين أ انملع ابب الاك» مالسلا امهيلت ءاوحو مدا و » نيلاضلا نم
- 

 اذه لثم ىف ءايمتألاو ءايبن ألا لاقم اذهف .« - ند ؛ رسالا ح م ه .ةوك انغ :7 انل

 . مهبر ىلإ مهم ةبوتو مهسونذب افارتعا ك 7

 طسوأ كيلع هللا بضغ2لجرلالوق لثمة:ارب مهنم نوكي ىذلا لوقلا امأو

 هللا كارخأ وأ ڵ هللا كنعل وأ ، كنع هللا افع الوأ كنع هللا ىضر الوأ كيلع هللا

 كدعأ 5 ك كنم هلزا "ىرب وأ ك ةمحرلا كملع هرا مرح وأ ك رانلا هرا كلخدأ و

 كالهلا هل ىمسملا هن قحتسي ىذلا لوقلا نم اذه هبش أ امو « هللا كنقم وأ هللا

 . ةرخآلا ىف

 & رخآل لجرلا لوق لثم ع ةينلاب ةيالولا ريغو ةيالولا لمتحم لوقلا ضعب و

 دقو . هرا كيلو و ا ا هرا كطاحأوأ ا » هرا كح رو ٦ ك هلزا )دعسأ و ] 4 هرا كظفح

 مالكلاو ك صعب نم شحو ] 4ضدل و 0- صعد نم سنآ ةصعد ظفللا اذه رمع نوكب

 تيللا رمأو ء تيللا رمأ ىف امم «{ ةرخآلا نود ايندلا تالاح ىلإ ةينلا ىف فرصني

 . لجو زع هلل ايلو تيملا نوكب نأ الإ قيضأ اذه لثم ىق

 ٠ رم اباتك ىلع سيمخ نب تلصلا عمس هن أ هللا هحر ىراوحلاوب أ ىنريخأو

) ٢ / نيل !اطلا جهنم . ) ٢!



 ر ر وا و أ هيل هيلإ تلف { ةمللنلا ناوعأ نم قمماف > هدلب لدأ نم لجر ىلإ هز ا_)

 ايح سيلأ : رثؤملا ىبأل ىراوحلا وبأ لاقن . كظفح وأ هللا كايح ك هلرا همحر
 اط

 ومألا نسحأ تيأرو ك ةيقت راجالو ةيقت محرال نإ : رثؤملا وب أ لاقف ؟ هدالو هللا

 كسفن -٠. ,- اهس قوتت ةن> 7 ام ةمةتلا لعجاف ‘ اهبطشأ اهحبقأو ) اهطسو 1

 نآ [ ىدنع حيبمف > كنام ز ز لهأ لاح ف رعاو ء كناسل ظفحاو ةنتفلا رو مأ

 ا

 دنعو مهسلا ىف سانلا ىنأين ك روهتم الو روبجم رين هتيب نم لجرلا جرحم

 لوقلاو مهل افجلا رهظيف ةثنهت وأ ةيزعت ىف مهتالص هيف هيلع بج قح ىف وأ مهعامت+ا

 . مه ملسأ و هب لمجأ ناكل لصي مل ولو 2 مهبضغي ىذلا

 فزالآن هجاوزأ ضعب لزنم ىف ةاتع هللا لوسر ىلع لخد الخاد نإ ليقو
 وخأ سب : ةالو لوسر لاق فرصنا اهلف ء لوقلا ضعب ىف ؤ لوسر هل
 . ءافجلاب سانلا قلتأ ال انأ : لاقف ء كلذ ىف هجاوزأ نم هبتاع نم هبتاعف ؛ ةريشملا

 هيف بح ا و حيحص رحه__۔ء و 1 : هنلا لوسر ن-َ حيحص اذ» ن ] ىرد أ الو

 . _ رظنلا

 ۔» » . ۔۔۔د۔س-_- -= _- ۔۔۔_=«

 اركذو هشح ىقتي نمو ةارادملا ىف ملسم هاورو بدآلا باتك ىف ىراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 ملسو هياع هتا ىلصاهباجأف ارخآ هعم هطاسبناو .الوأ هلوق نعهتلأس تلا ىه اهنع هتنا ىضر ةشئاع نأ

 ثيدحلا ةيوار ةشئاعو هرش ءعاقتا سانلا هكرت نم ةمايقلا موي ةلزنم هتنا دنع سانلا رش نإ هلوةب

 لنون نب ةمرخم ليقو نصح ني ةنييع ليقن لجرلا ىف اوغلتخا ىراخبلا حرش ىف رجح نبا لاقو

 تةولا كلذ ةنييع نكب مل نايع نع اللعم لاقو ىراخبال ىرخا ةياور ىف هب حيرمعنال هحجرو

 ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا دارأ السلسم انريغ. املسم ناك نإو ةبيغ هقح ىف اذه نوكين املسم
 هاور ثيدحلاو . هل فا اتلا ليس ىلعت لخد نأ دعب هل لوقلا ةنالإ اماو لاق نا ىلا هنم رذحي نا

. ةحصلاب ريغصلا . ىف هل ملعو ةشئاع نع ىذمرتلاو دواد وبأو ىهيلا اضنأ



 ةب لام لك اي هيل و ىأر نم ليقو

 أ ام وأ اجرف بكر هيلو ىأر وأ ك هخم لك ألا

 آدمع:م لك أ هنأ ملعي ىح راهن ناضمر رهش ىف لك أي ىزلاك:هنيالو ىلع تبثي

 . ؟دممتم امارح اجرف بكر وأ اديمتم امارح لكأ هنأ ملعب ىتحو « سان ريغ
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 ود زبحتسي ال الام وأ بثاغ وأ
 ء . . .,. ....

 نا هيلع ادد ش هناف كکالد هش

 . كلذ لعف وه هل سيلو « هيلوب نظلا نسحب نأ هيلعف

 ىلع مهل علخلاو ةيصعملا دنع مهنم ةءاربلا انموق نيبو اننيب نإ ، عيب رلا لاقو

 دمب مهل ةغيابملا دنع مهئامد لالحتساو ىصاعملا نم اوبكر امو 2 قحلا مهفالخ

 نيب ىرج ىتلا رومألا نم كلذ ىوس امو « هب لمعلاو لدعلاو قحلا ىلإ مهئاعد

 ةداهشلا لوبقو صاصقلاو حابذلا لك أو ةثراوملاو "_)ةحكانملا نم مالسإلا لهأ

 سأب الو ى مهنيبو اننيب ةيراج رومألا هذهف ع مهعم ةالصلاو ء اومهتي مل اذإ

 . كالذ ىف

 هتلزنم ام 2 ةريغص لمعي الجر ىأر لجر نع « هنا همحر( ةي واعم و أ لثس

 نمم هيلعام ىلع وه : لاق ؟ هنم آربي الو هالوتي ال نراكاذإ هآر نم دنع

 . فوقولا

 ، ىهن وآ رمآ نم نارقلا ىف هللا اهضرف ةضيرف لك:هتنا همحر«رئثؤلاا وم أ لاق و

 هيالو مهعست الو « اهب لمعلا بوج و دنعاهاهج نيملسملا عسي الف مارحوأ لالح وأ

 نبب ةحكانملا زاوجب حرسي وهف ىمادقلا انتما نم هنع هتنا ىضر بيبح ني عيبرلا اذه )١(

 اذا عنم نم م. امنإو ةيضابإلا ريغ دنع كلذ عنم نم رشام سكع بهذلا ىف مهفلاخ نمو ةيضابإلا
 . هانرش بولطم رهف افااخموآ ايضابآ ناك نإ اذهو ةآرالا ىلع نيما ريغ ج وزتملا ناك



 ۔ . ٢٣

 لمعلا كرت مهعسي ال اك « كلذ لوأتو لهجلاب هرمأ كرتو هلا ىهن بكسةرا نم

 . لهجلاب ىهنلا بوكر مهعسي الو ڵ رمألاب

 لئس نيح « هللا همحر ، ديز نب رباج لوق ريسفت نع هللا همحر بوبحم لئسو

 هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام همبرحتب اوناد ام : لاق « هلهج سانلا ميال ا
 الحر نأ ول كلذو 4 مهنع اوفقي وأ ، هبكار نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم اوأربي وأ

 كلذ هعسو اهمرحي وهو هلوسرو هللا مرح امم امههبشأ امو ريزنحلا الو رجلا فرعي ا

 امهبك ار ىلوتي وأ رجلا برشي وأ ريزغلا لكأي مل ام امهنايعأب امهفرعي نأ الإ

 . مهنع فقي وأ امهبكار نم اوثرب ا" ءاملعلا نم أربي وأ

 هللا نإ لوقي الجر ىأرف امارح وأ الالح لجرلا فرع ا٦إ : بوبح ليق

 ملعب نأ الإ هعسي الباتكلاىف همرح دق هللا نأ وه ملعي ام ك اذكو اذك لحأ دق

 انعس ول اذد لهج 77 ولو ك ملسمب سال هللا ىلع باذكلا نأل ح لجرلا اذ رفك

 ٠ ..أ ىردب ال و نانثا هنإ ك لوقي نم ى ر ش ك دحاو هنزا نأ معري نم لهج

 هللا نأب سايقلا سيلو ث هلع نع مجر نأ هل سيل : بوبحم لاقف ث ال مأ اذهب

 . لحأ اذإ مارحلا وأ ، مرح اذإ لالحلا ةلزنمب نانثا وأ دحاو

 ضعب نع لاقف ةءاربلاو ةيالولا لهج عي له ع ىراوحلا نب لضفلا لئسو

 ه اًكيلاَص لمعو نمآو بات رسل نال ىئإو » : ىلاعت هللا لاق : لاق نيملدلل

 برض الجر نأ ول : ريشب لاقو ، ة اربلاو ةنالولا ةفرعل ىدتها ىأ « ىدها

 ةجحلا هيلع تماق دق هنأل 2 ة.اريلا براضلا انمزلأل كالذ قوف ام وأ ةبشخ الجر

نم ثلذكو . لقعلا نم ةحح .,م هابشأو اذح : لاق . ملظ كالذ نأ 2 لتعلا ىف



 فراعت ىف :ذ ناكل فيفطتال ادمعتم اهقوف اهف ةبح رادقم نازمملارف هنم قرس ول

 هتج> نأل فوقولا زح ملو { اذد لام ناك ام ة.اربلا هياعو 3 ظ هنأ سانلا

 سانلا هلعفي نأ زوج ام لثم ةقيفر ًةرفد الجر لجر ©_»رفد اذإ امأو . تماق دق

 ثالذكو .فوقولا الو ةءاربلا هيفنكي مهعم لظ تاذ وكي الو ضعبب مهضعب

 ناكو ، هيلع ريذي ر نإو . لاخ نوكي ال ام لثم اريسي امح هبح نم ذخأ نإ

 ةءارب هيف مزلي الو ًالظ ه هر ] مهنيب هب ولعفي ناريجلاو سانلا نيب ازئاح كللذ

 ملظلا ةرفدب ةهبقشم تناكو نيترفدلا نيب ةرفد الجر لجر رفا نإو . فوقو الو

 . الذ سأب ال لوقو . فوقولا همد ر رح هلثمو اذهف ة ٥ زاجإلا ة ٥ ردب و

 باصأف نيملساا دنع ةن الو هل تناك اذإ لجرلا ىف ، هللا هحر رساقلا وبأ لاقو
 ّ ١

 هتلاحىلع وهف بات نإو هنم ي ر رمحأ نإف هتالو ىلع 4 ا بونذلا رافص نم ند

 هلهتعقاومني> نم فوقولا هب عقو ريغصلا بنذلا باصأ اذإ لوقو . ىلوألا هتلزن.و
 لاق اك ثالام وبأ لاقو . ةءاربلاو ةدالولا كح هل نوكيف رصي وأ بوتي نأ ىلإ

 نإ » : ىلاعت هللا لوق هتيالو ىلع هنإ لاق نم ةج>و . هللا امهتحر مساقلا وبأ
 -٠. . .7 ء _ م ديم . ۔> ح م رم ه ر ٠. 7 م ۔ه۔

 محاخ ذنؤو مح اثخلس ركسع ركف هزع ن وه ام ر : [ اوبذقجت

 . اههن. بات , ةروعغم ر ُاذصلاو رثاركلا ن د تاثيسل اذف « ات ر داح . دم

 . رئابكلا بنتجا نمل رئاغصلا نارفغ هللا نمضأ دقو

 ب .هلا ناسل ن : .ه ىهتنا 3 4عنمو هرد دح ق عند ار :د هقنع ق رد عفدلا رفدلا ( ١)

 ى ] ارند مهتيفق ١ ىف نو رندي لاق اعد نهجر ان ىلا نوعدي م مد ىلاعت هلوق ريسفت ىف دهاجم نع ىورو

 . ىهننا اعفد



 . اريك نوكي ريذصلا بنذلا ىلع رارصإلا نأ فوقولاب لات نم ةج>و

 : ىلمت هللا لاق امك ريبكلاو ريغصلا بنذلا ىلعو رارصإلا ىلع هجوتم ديةولاو

 . بنذ لك لوقلا اذه تخ : لخدف ) نوشل مو اوف ٣ لك اوش رص و (

 نيب بنذملا ناك اذإف ، « رانلا ىلإ امدق نورمصملا كله » : :نتم ىنلا لاقو

 . هلاح فرعي نأ ىلإ هنع فوقولا هلاوحأ ملسأف هنم ةبوتلاو بنذلا ىلع رارصإلا

 هلدأ داق امو ث ايندلا ىف دحوأ ةرخآلا ىف :ديعو هيف ءاح ام ريبكلا بنذلاو

 دودحم عىشب وه سيلو هيلع فقون ملف بونذلا نم ريغصلا امأو .ريبك وهف رانلا ىإ

 بونذلا نم ائيش" ىلاعتو كرابت هللا حبي ملو . ريغص وهف رئابكلا نود ام هنأ الإ

 3 هعقاوو همرح ملعي ودو هلعف ىلإ دبعلا دصق بنذ لكو . اهنع رجزو اهم"رح لب

 . ريغص تٹکالذ ساف ح رك ا و لذ هتمر> رك اذ وو

 نيح نم ةءاربلا هلعاف مزل هل ةيالو ال نم ©_ريغصلا بنذلا باصأ اذإو

 ىتلا بون زلا نه رما .للا نود اه ىه هللا اهرفكي ىتلا تاثيسلاو « بنذال ه:عقا وم

 نيدي الو هبناد ام لصأ ىف اهنم ةب وتلاب دبعلا نيدي ىتلا هب ر نيب و دبعلا نيب نوكت

 . ىلاعت هللا هرغ آي كالذف ث ةلبقلاو ةرظنلا لام انه لالحتسالاو اهلع رارصإب

 اريغص ابنذ عقاو نهو { اهلدآ ىلإ اهؤادأ الإ اهرفمكي الف دابعال ىتلا قوقحلا اهأو

 اا و بنذلا ناك ك هنم ىر الإ و بات نام ك باتةسي ىح هنم ريي الف

 ي

 . ىلو ريغ وا

 دق نوكين رصي قح ةءاربلاب لجاعبال ريغصلا بكترم ,نأ هريغ رهاظلاو لصألاب اذك ) ١(
. ريغص هللا هب , ۔ ع امف سيل لاق نم ل وق ىلع ىنبم هلا و رارص۔ اي ريبكلا بكست ةرا



 - . ٢

 > ىداملا نه 6 ري .كن لماع لك نأ نملدملا ند نم » : دودوم و ] لاقو

 هناتك ىف هللا هلزنأ ىذنا قحلا فالخ هللا ىلع لثات وأ ، ةريغص ىلع رقم وأ
\ 

 . بوتي ىنح رع اك لاض وهم ه اوناد امو . ةت دمحم هيدن ةنس ىف و أ هآلا اص

 . ك س ١ ء ُْ ,

 {ةريغص وا ةريبذي هتنا ىصع نم نآ نيهلملانيد نمو : هتنا هحر بوبحم لاقو

 بونذ ءاح ٠ نمو ك رانلا هنزا هلخدأ ارمكتسم اهنم بق ملو ك ًان واهت. اهلع رصأو

 ٦ اح رت لا نم دارع لمع نم ٠ : لاقو ٥ . هملع هنا بات اهنم باتو لا \\ .لا لاثمأ

 . اكلاد تام لمعلا كلذ نم بوتي نأ لبق تاف

 ٥ ثةيعب نالاف 2 .,ه ةءاربلا ىل !ح | وعمج ا دو نيملسملا نإ 7 لاقي ن أ روحم الو _ 4٩ .

 دف نعململا نإ لاق نأ روجخو ١ نم عقاولا ثدحملا ىلت اوعمج ٢ عه حص نف ) نال

 ارفكم ثدحلا كلذ ناك اذإ ء ثدحلا كالذ نم أربي نأ هيلعف ثدحلا ثالذ .

 ة.اربلا هيلع هن ب دآع لع اذإ ىلولا نع 0 هللا 4٨حر 2 ديعس وب أ لئسو

 لاق ؟ فالا _ لهو بات هحمسد ش هنم ريي م ا هنم : اربلا لق .3 ن . رذح 4ل سمتلي ل»

 ةرخت هل تفت الوب هتلاح ىلع وهف هرجولا نم هجوب جرخم هيف هل نوكي امب ىتأ ا`إ

 :م أربيف لطابلا نه هل جرخم ال امب ىتأي ىتح ةروع نع هيف هل س-جتي الو

 هنم ئرب بقي مل نإو © هنيح نم هتيالو ىلإ عجر بات نإف ثالذ نم باتقسي م

 اهيف نوكي ىتا هللا قوقح ميمج ىضتقي لصفلا اذهو ث هنم ة.اربلا ىل ىضمو

 . فالذ هابشأو مايصلاو ةالصل 71 هدحو هنر قلا

نه وأ ةمل۔إا سننلا لتتك هدابعل و هلل هب ىتأ ىذلا ىف مكحلا ناكاذإ امأو ء



٢٤ 

 هل تمدقت دق نمم نيللا نه لتاق هلتقف قحم الإ هلتت زوجي ال نمم ةمذلا لأ

 هتيالو ىلع هيلو نإ ص لوقف كالذ ىتأ اج فرهي ملو كاذ نياع نم م. ةيالولا

 م ىتح ةروحم ةمرح ءاهدلا نإ { لوقو ث لطاب هن أ ملعي ىت > ادب أ هنع لوزت ال

 هيف نيقولخملا ىتوقح لوخدو ، كاذ رجح عضول هنم أربي وهف قحب ىنأ هيلو نأ

 . الذ ىكأ نم ةجحلا لاوز عضولو

 تبجو ىتلا ةيصعملا نم بكترا امع فكب نأءىل ايلو بيقتسأ ىنإف هل ليق

 نيروهشملا ةت ألا نه ىلولا اذه ناك نإ :لات « بوتأ ال : لاقف « ةءاربلا اهف هيلع

 هنم ةءاربلا راهظإ زوجم ال رادلا لهأ ىلع ةرهشلاب ةيالولا مه تبجو دق نيزا

 اذد نم ملع دق هنأ دحأ ند ملعب ى> ةرهشلاب هيملع هتيالو قحتسي نمم د> ا دنع

 نم ةءاربلا رهظأ نمو ث هدنع ةءاربلا هب قحتسي ىذلا ثدحلا نم هيف هلعك ىلولا

 نيقسافلا نم ناكو هسفن نم ةءاربلاحابأ دقف رادلا لهأ ىلع ةيالولا قحتسا دق دحأ

 هع اوه اج الآ : ىلاعت هللا لاق اك . نيقداصلا نم هللا دنع هملع ىف ناك و هل و

 © نوبز ذاكللا مه هللا ل : ع كنك وأُك ءاَدَشْ اب اون 1 1 ا٦َاَا ءادهش ةب راب

 نمؤملا ماخ ى ل ىنلا 0 ن ه . فذقلا ن. مظعأ ة:اربلاو ، هنيد ماكحأ أ ىف

 . هلتق نك انمؤم علخ نمو 2 هلتقك

 روهثملا رثآلا هريظنو ثيدحلا ب بتك ى هد>أ و انخايتأ بتك ىف روهشم ثيدحلا اذه )١(

 تح هنم أربي الن ةريبك بكترم نم نا كلذ ىف مثانعمو نايب فيسلا دو ةءاربلا مهب-ك ىف

 ىل رهظيام اذه عاجإاب هلتق بجوت ةحصبالإ لتقلا قحتسم لتق لحيال امك عاجإاب ةريبك اهنأ نةبتب

 . رمألاو ث:دحلا ناعم .م
 اس



 _ ٢ د ها

 فوقومهيف كوكشم لكو ،رهاب رهجلاورسلاب رسلا ةءاربلا نأ ى رثألا ىفو
 & هتب وت تلبق اريس بات نإ و ، رهجلاب هنم ةءاربلا تناك هرفك رهش نمو « هنع

 تبجو هلضف رهظو هتب وت ترهش نإ و : ارس هالوتي نأ هتب وت ملع نم ىلت ناكو

 ص ثا» ملع نمل رسلاب هغ. ةءاربلا تناك اثدح اضبأ ثدحأ نإف ڵ ةرهشلاب هتيالو

 . هرفكب ةرهشلا ىضقت وأ ؛ئربتملا ملع ام لام ىلوتملا ملعي ىتح رهجلاب هل ةيالولاو

 مسال تبثي الو رفسلاب ثدح هيلع ضقي مل نإو 2 رهاش رفسلا هثدح نوكيو
 رهجلا ىف عساو هيف فوقولاو ، ربجلاب هنم ةروجحم ةءاربلاف هرمأ لكثأو ناميإلا

 رهجلاب لوتم هالوت نإو ةفوقوم هماكحأو هيف كوكشم ةيالوب رهجن نأ بح الو

 حصي ل ام ةتباث ةيالولا ماكحأو 2 ىلهي الو ومهي مالسإلا نأل ، اباوص كالذ ناك

 نيل ملا مالع أ ىفو نيب وصنملا ةمم ألا ىنةيالولا ىفتتت لوصفلا هذ و 2 رفكم ثدح

 ضمب ىلع مهتيالو ت,جو دق نيذلا نيمململا ءافعض نم ناك نم ام أو ع نيدلا ىف

 صاخ ءالؤه ىف كحلا نإف ةرملاو ةبحلاب مهيف ةيالولا امنو ،ضعب ىلع بجن ملو

 مهنم ملعو اثدح ثدحم مهنم ث دحأ اذإف ء ةيال ولا هب بج ام جهنم ماعو مهملا نل

 { هنم أربي نأ هيلع نأءانفصو ام ىلع هيف مكحلاف ةي ال ولا هعم هل تبجو نمم كلذ

 هنم رهظي نأ هعسي ال مث ڵ هنم ةءاربلا ىلع ىضم بتي مل نإف ، ثالد نم هبيقتسي مث
 هن أ ملعي ىتح هنم ةءاربلا هيلع اروجحم سبل وهال وتي هن أ ملعي نمم دحأ ىلإ ةءاربلا

 ( . هنيعب كاذ هنم ملع نميف صاخ همكح نأل « هال وت

 هنأل هالوتي ال هنأ ملع ن عم الإ هنم ة۔اربلاب ربجي ال هنإ نيملسملا ضعب لاقو

نم 4هفن نه ةءارملا حاب أ دد ناك هالوتي نم عم فالد قفاوف هنم ة-اربلاب رجح ول



_ ٢٦ _ 

 ىلوتي ال وأ هالوتي هنأ ملعب ال نم عم ةءاربلا راهظإ نإ ضعب لافو ث ملعي ال ثيح

 قحتسا دت نممدحأ نم ةءاربلا رهظيال نأ بحأف انأ امأو . هبونذ نم ريغص

 أريي وأ هالوتيال هعم أربي ىذلا نأ ملعي ىتح مالسإلا مسا قحتسا نمم هعم ةء اربلا

 دق هنأ ملعي ال د>أ عم هنم "ىرب نإف هتءارب لثم هغم أرعي وأ ال وقي ال و 2 هعم هنم

 ةيالو ىعدأ الو هعم "ىرمتملا كلذ هيلع كالذ ريغي و قح مكحم هتدالو همزل

 { هنم "ىرتتملا ىلوتي هنم نيثرمتملا نم هعم “ىزتملا نأ تملع الو « هنم ثىربتللا

 ف مكحلا ريش صوعخلا ٢ مكلا نأل ص ةريبك الو ةريغص ىأ هنأ لوقن الو

 . مومعلا

 ، هيف هيلع كي نأ هعسر ال هنإ ليقف ص هعم ة الو هل نم نع لثس نمو

 . ام ث هنم اه» درك روم أ 7 الو هيلع تبث دق ىذلا هيلو و نم ىأر نميف ليفو

 هتيالو هرك هنأ أ الإ ، ةريبك بوكر الو ةريذص ىلع رارمإ رفك كاذب قحتسي

 ىف هل هتي الو ىلع هتيالو كرتي نأ هل نأ ، هنم اهدر ك ىتلا هقالخأ نم .ىأر آ

 ليطعت ىلع ةيال ولا كرتل ادنصاق كي . و ث هع ال ايف همزلت تناك نإ ةطي رشلا

 ىلولا نأل ڵ قحلا ةقفاوم ىلإ لطابلا نم براد و` امإو 2 هيلع تبث دق قح

 اهيفطصي سانلا نم ةوفصلا وه ىلولا نأل ، هسفنل هيفطصي ابيط الإ ىلوتي ال

 اهعضوم ريغ ىف تعقو اذإف هبف كشي ال امف الإ نوكب نأ ىغبةي الو & هسفنل

 راظنينأ« ىدنع كلذ هياع قضي ل اهف هرمأ م اكحأ ىف ف ىخت دق ىلا بابسألا دحأ

 ملسأ و ٠ ه ام 4۔فنل

 م و هتيالو ةطب رش ىل ێ ٩٨:رالو ن كت نأ هيات قد م ٨ةرال رب 4 تقزر

بطت " هال وت دق ن 7 ! ول نم ةلاح ىف ا ذه ناكا اه ح امل



_ ٢٧٣ 

 دق ناك نإ « اهكرت ةطيرش ىلت هل اهنيمأ دق ام ىلع . هتيالو ىلع ةماقإلا هيلع

 اك هل هتيالو بطت ل اذإ ةلجلا ىف هنم ةءاربلا ةطيرش ىلع هعم اهكرت قحتسا

 . مكلا ىف قحتسي ال امم هيف كشي ال امم اهكرت هل بطي ملو هيف كش ال

 هيلع تتبث حيحص هجوب هيلع هتيالو تتبث اذإ هنأ لوقلا ضعب ىنو

 مكحلا ىف هيلت حصي ثدحم الإ مك ا ىف اهكرت هل نكي ل مكل ا ىف

 ىلإ هترالو نع لقتني الو ةريغصلا ىلع رارحالا وأ ةري.كلا بوك ر نم

 . اه :حے ةمس د ةا ر

 بج نأ ريغ نم نوهدملا ههركي ام هنم ناكم ةيالو هل ناك نم ريشب لاقو

 . کالذ هنم ىأر نمل هنع فوقولا روحم هنأ « ة ارب هب

 . هلوق لنم هللا همحر بوبحم نب دمحم لافو

 هل اا و هدابع نه ىلاعتو كرابت هرا لع ف ناك نميف هللا همحر ديعس و أ لاقو

 لك ىلع هلل ىلو هنإ ، لوقف ث ايندلا ىف ىصاعملا بكتر وهو « هلع قباس ىف

 & ىلو هنأ هيف هللا ملع قبس هنأل ، لاح ىلإ لاح نم هيف هللا ملع لوحتي ال ، لاح

 . هيل و ىداع الو

 نرم هجورخ نيح ىف ىلاوبو ةيصعمال هتمتاوم نيح ىف داعي هنإ 2 لوقو
 مهنم ىضري الو « رفكلا ه١ابعل ىضري ال ىلاعت هللا نأل ء ةعاطلا ىلإ ةيصعلل

 . هللا ملع ام الإ نوكبي الو لوحتي ال قباس هللا ملعو « ةعاطلاو ناميإلا الإ

هللا ىلح ضرتمب الف هتيالو لس»أ نم هنأ هللا ملع ىن ناك اذإ هنأ ع لوقو



 ۔۔۔.. ٨ ٢ _

 لد ٠أ نم فالتخالا اذه سل و . هلعف نم :ىش نع ع لأسب ال ال و هم<حأ نم : ىش ىف

 ىلع اذه امإو ةينلا هذد ىلع اذه زوحي الو « نونكملا ها ملع نوطاعتي ملعلا

 مهمزلام مكح نه مهنم اجورخو هاضرل مهن. اساقلا ماكحألا رداظ نم مهل رهظ ام

 . هدابع ىف هللا ماكحأ رداظ ليهس ىلع كلذ ىف دبعتلا نم

 لصف

 لأ هللا ىف ىلاو ىذلا وه هتيالو ضرف مزلي ىذلاو :هرا همحر ديعس ود أ لاق

 قحلا ل 1 نيب زعت نأو ‘ مهلهج وأ مهلع ‘ هتدارإ داقتعاو هنيد ةطب رش ىف هتعاط

 هنالو هدبعل دت هللا نأ هلقع ف ماف دف دإ ىدلا لدأو لالضلا ل أ نيبو لطابلاو

 تالذ ةفرعم ساملاب الإ هعم مهنيب قرف الو هتيصعم لهأ نم ةءاربلاو هتعاط لهأ

 : ىلاعت لا لوقتل هيلع مزال ضر تالذو { مهم نيدتهملا ليبس عابتاو مهنيب قرفلاب

 نهو زا : لاقو . ا نيق داصلا او اون"وكؤ للا اوتا اوغَمآ نيزلا اهمأ اي
 6 م

 ريص تءاسو - منهج هلاضنو " ام هل ز نينموملا ليبس . مب بلا

 ىلوأ ةتاطو ث هتمس عابتإ ولو دمحم هلوسر ة:اطو 2 هباتكب لمعلا هللا ةعاطف

 ،اورثك وأ اولت ى دا,هلا قانعأ ىف مهتعاط ةمزاللا نيب وصنملا ةمالل ےلسقلا رمألا

 مهتج> لب لالضلا لهأ ةوق مهتجح فءعضيالو لطابلا لدأ ةرثك مهتج> تيمنال

 لطابلا دي تناك نإو مهعابتا عيجلا ىلعو « ةر+اظلا ىه مهتوعدو ةراقلا ىه

 رهظ مهنم لكو ، ةئفاكتم مل فالالا لهأ ىدب أو نيملسملا دب تناك وأ ةبلاغ

 زع نأ لها ١- مزل هدي ىلح كلذ ىن ذخؤي نأ الب كالق زوجيف هب ندي امم دبعتلا

هلتع ىف ةجحلا تماق اذإ لالشلا لهأو قحلا لهأ نيي اهو ، لطابلاو قحلا نيب ام



 ۔_ _ ٩ ٢٣

 هب هللا هدبعت ايذ هب لمعيو قحلا سمتلي نأ هيلعو ، لطابلا لبقي نأ هل سيل هنأ

 هللا اهمرح ىتلا هللا تامرح ةليازمو ع هيلع هللا ضئارف ةيدأت ىن هب ل+اج وه ام

 هتفرعم هيلإ غلب اذإ امب ملاعلا ةجح هيملع تماق اذإف الاح ناك نإ و- و . هيلع

 . هلدعو هقدص نم رهظ امب . ىدهملا قحال هتقفاومو هلضفو ملاعلا لدع نم رهش امم

 هيلع ةجحلا هب تماق ام لهج هيلع ىناضو هل ةيالولا همزل ملاع ملع ىلإ غلب ول امب

 رم هالوأ ايف ةعاطلا نم هل هلل هلعج ايف هتعاطو هتيالوم هللا رمأ نم ةيالو نم

 نم اهملع ن عم ةجحلا هب موقت 0 مايق هلهج نم مم مامإلا لهج مدي الو هتيادد

 ىدملا له أ ىلوتي ىح لاؤسلاو ثحبلا همزل انعاد نف اهماكحأب و اهب نيلاعلا

 افالتخا نيفلتخم سانلا دجو اذإ هنأل « هرصع لهأ نم ىمعلاو لالضلا لدأ ى:اعيو

 ،نيدتهملا قراف دق نوكيف عيجلإ ةقرافم همتالو « كلذ ىلع ميحجلا ةعماج هعسي ال

 اذإف ء لمهم ريغ هنأل ساسألا نم هيف اوفلتخا ايف لصألا نع ثحبلاوساملالا همزل

 . ةجحلا هلو هيلع تماق دقو . نيفلتخلا نم نيقحملا ىلإ هل هللا ةياده عم هبلق نأمطا

 ةجحلا .هتمزل دقو ىدتہلل هياده و لاضلا ةل٦'ض نم هلقع ىف نيبتو هملع ىف قرف امب

 ناكولو ع مهل نيفلاخلا فالخ لجأ نم نيتلا نم كنلا ى هل رذعالو كلذ عم

 مهنم.لك نيعدتبملا نم ةقرف نيعبسو فين ىف نيملسملا ةوعد تحصام كلذك كلذ

 ىدتعاو:قحلا نع لض هفلاخ نم نأو ءادعسلا ليبس ىعدي و ع ىدهلا هسفنل ىعدي

 ىرف « نيقتملا ليبسل هللا هاده نمل كاذ امنإو ث نيفلتخملا لوق ىلإ ثالذ سيلو

 نوكي نأ امل ولخيال هنأل دبعتم ك نامز مامإل لهج مسيال ىنعملاو اهدك لوصألا ىف اذك )١(

 . هدعب ام هرسغبو هنم اربيو هنم رذحيو ه ختجن ارس اح و ا هال وتيف الداع



٣٣ . 

 ىدمل : ىلاعت هرا لاق . 4هاهج ل ۔اجل رذع الف هلع وأ هاهج نم ىلع ةل ا هل تماق

 ٠١  ,7ه 7 ِ;, / ۔۔ه 0 ۔ »ِ,ہ۔۔ ١

 هللا نه الإ ةيادهالو .م هناب ٌةقَحلا نم هيف اوفلتخا آمل اونما نيذلا هلل .
 س 9 صس

 ثلذ سيل لاق . مهنذإ ريغب موق تيب لخد ن ىناسارخلا ىسيع وبأ لئسو

 ىح هنع فقوي و ىلوتي الو هنم أربي الو رئابكلا نم الو رئاغصلا نم هنأ ىدنع

 هلعل ، هنع فقويف باتقسي نأ لبق موقلا لزنم ىف تام نإو ‘ ثالذ نم باتقسي

 ىح هنم أربي مل ةريغص ىأ اذإ ىلولاو . جرخم مل ولو تامو لخد نيح مدن دو

 تام نإو ث ر ابكلا نود ناك امو ةبذكلاو ةرظنلا لثم ةريغصلاو ء باتقسي

 . هنع فقو هلاح فرعي و بات -ي نأ لبق

 ؛باتقسي ىتح فوقو بونذلا نم ةريغص ىأنم ىلع سيل : ىسيع وبأ لاقو

 ىلا هتداهش تلبق بات نإف « باتقسي ىتح هتداهشب كح الو { هتيالو ىلع وهو

 نإو ث ةيالولا مكح نم اهيلع ناك ىلا هتلزنمب راصو ، هتيالوو اهب دهش دق ناك

 عقاو نإو © هنع فقو باتتسي نأ لبق تام نإو « هنم ءىرب و علخ:رصأو ىأ

 بات نإو « هتداهش لبقت الف دهش اه دعب نهو دهشي نأ لبق نم رئابكلا نم ائيش

 اهب فأ نم ىلع كحيال رابكلاو . فنأتسي امف هتداهش تابقو هتيالو إ عجر
 اهلع اهبحاص رصأ اذإ الإ هيلع كحم ال رئافصلاو 2 اهايإ هترشابم لاح ىف كالاب

 . اهنم ةب وتلا نع ىبأو

 نوملسملا اههرك ءايشأ هنم ناك مث ، الجر نولوتي نوكسملا ناك اا ، ليقو
نإو > نيملسملا نم وهف اذ۔ ىلع ماد اد ك عجر بس وع اذإ و » ناحأ ىعد اذإ 4 ا رت



. ٣١ 

 هالوت نإن ڵ هنم اوأربي ملو هولوتي ملو هنع اوقك ىغبني ال امو طياختلا هنم اوأر

 وهو « تالذ ىف ليبس هيلع نيملسمال نكي مل هالوت نإو ء هنع فكلاب هورمأ دحأ

 . هنم اوثرب نم لوتي ل ام مهتيالو ىف

 . اهل خأ تام ةلضاف نيملسملا نم ةأرما تناك : لا هجر نايفس وب أ لاقو

 ىسع هل ترفغتسا ول هامأ او : اهنبا اهل لاقف ى هيلع تنزخ 2 نيملسملل ًاقلاخم ناكو

 ىفرضي هل ىرافغتسا نإ ىنب اي : تلاقف 4 نيدجن ىذلا ضعب كنع بع ذ نانك

 . هعفني الو

 لصف

 هلعف نم هر رفكي امم اذ كو اذك لعف آ انا و نأ عمس الحر نا ول : ريش ل اق

 عقو ا إو.هنم ءىرب ان أف احيحص لعفلل اذه ناك ن إ دقتعيو لوقي نأ هيلع ناكل

 هانعم فرعو ةحصل اب هعبس ن ىلعف هلهح عسي ام وهو 0 هانعم فرعو رفكلل تدمللا

 5 . هبكر نمم ةءاربلا

 أرمي لالحتسالاب ثدحملا نأل ى هلهج عسي ال امم كلذ ناك اذإ : هريغ لاقو

 هنأل ! أر ن ] هيلع سيلف هانعم فرعي لو 4عم حصو هعمس اذإ امأو ههذح مرح - نمم

 . ىناعملا ة ةفرعم الإ { موقن ال ةحلا نأل { وه ام ال و كلذ ىنعم فرعي ال

 هيلع موقن ىنح رفك هنأ ملعي نهل رفكسال نيطتسماىن كشلا زوج : ريشب لاقو

 مهلوق دري نأ هل سيل نيذلا نيملسملا ةعاج ةجحلاو ، رفك ثدحلا كالذ زأب ةجحلا

 ملعي وهو رفك دق لجر نع فقي نأ دحأل زوجي الو 2 ةجحلا مايق ىف مهملع
. هرفك



 __ _ ٨

 نم لالحتسا ىلع مراحملا كهتنت نأ هيف كشلاو هلهح دابعلا رذعي ال اممو

 وهف رفكم ثدح ىلع ثدحم لوتم لكو«ثدحلا ةمرح ملع نمل اهف ةن وني ٠و اهل اهلهأ

 ىح ملسم ثدحلا بوكرل ثدحلا مرح ىلع امهلالض ىف كاشااو . هلثم ثدح

 . كه٠ مارحلا بكر نمم أربي لو اهبف كشف ةجحلا هيلع تماق اذإنءةجمل ا هيلع موقت

 نأ معر نم ممس ش ا هباتك ىف ءايشألا نم نش ما مرح > هللا نأ ماع ىذلا لثم كلذ و

 لالحتساب هملعدعب هيف كش نمو ى هنم ةءاربلاو هتثطخ تبجو دقف لالح ءىشلاگالذ

 . مالسإلاىن ك ؛ كشلا زح اذه نمو( هكش ىف ؛ هل رذع الو كلل هلع ةحلا مايقو هل

 مرحم وأ هل لحتسم وه ام ردي مل اثدح ثدح أ وأ ةيصمم بكر نمو

 هالوتيالو هنع كاسمإلا هعسي هنإف ًاثيش هلراىلع ىعدي هعمسي ملو هلعاف هب غلبي ام الو

 ىشلا كلذ نأ ةجحلا هيلع تماق نإف « لبق نم يلو هل نكب مل اذإ هنم ربب او

 بكر "نم نأ لي لو مارح كل:ن ] ملع نإو ، هنم 0 ءاربلا هيلعف هلعف نم ىلع مارح

 نم هعم حص دق امم همزلي ام كح نع لأسي ىح فوقولا هعسو هنم أربي كلذ لثم

 رفم ءىشلا كلذ نأب ةجحلا هيلع تماق وأ لاؤسلادعب تفم هعم هاتفأ نإف ، كلذ

 هه_ر الو ، ثدحلا كلذ ثدحأ نمم ةءاربلا هيلف هيلع ةبحاو ةءاربلا نأو هبك ارل

 . ةجحلا ماييق دعب كشلا

 هنم ىرب ىح هنم أربي الف ةيالو هل تناك نم نإ نإ : لاق ةديبع ايأ نإ ليقو

 ةرخآلا ىف رانلا هيلع هللا دعو بن` نم ةحيحصلا ةجحلا نم سمشلا عامش لثم

٠ ايندلا ىف ادحو



 لصف

 ىتلا ةقيقحلاب حص ام عيمج كلذف ةقيقحلا ىلع ةءاربلاو ةيال ولا ماكحأ امأو

 ىلاعت هللا بتك نم باتك ىف حص ام كلذو ، اهف ركشلاال و اهييذكت زوج ال

 رهاظتلاب وأ نمؤم هنأ وأ هللىلو وأ هلل ودع هنأ ، هتفص وأ همساب وأ هنيعب دحأ ىف

 ءمهلع هللا تاولص هللا لسر نم لوسر ناسل ىلع وأ رانلا لهأ نم وأ رفاك هنأ

 كلذ لهأ هيف دئاز ريغ هنأ وأ هللا بتك نم هنأ هفرع نم كلذ ىف بترب و

 .لهأ عمجأ دق اكس هفرعنم ىلع ةجح وهف هنمصوقنمال و هللا ءادعأ نم باتكلا

 ريغ اوناك نإو ، نوصقنيال و هليزنت ىف نوديزي ال مهنأ « مهباتك ىلع ةالصلا
 مهنأ مهوتلا لوخد مهلع زوج ال هنإف هباتك ليوأت فيرحتو هللا نيد ىلع نينومأم

 كلذ حصي ملو ث هلي زنتب نامتكلا الو لاطبإلا الو ناصقنلاو ةدايزلا ىلإ نودصقي

 ليزنتالو ليوأت ىلع نمؤي ملو ، راكتإلا دح ىلإ رارقإلا دح نم جرخ نمل الإ
 © هنا وصو هلدع هل ناب و اذه انباتك نمليوأتلاال و ليزنتلا نم ائيش فرع نم ال 1

 دوهيلا تعدا اك« هيف امهم ناك اذإ ءىش ىف ةجح مهتملا نوكي الف الإ
 اوفرعدقو ،روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم هنأ مهيديأ ىف امم نوثباصلاو ىراصنلاو

 ملعي نأ الإ كلذف ةحح ملوقنكي ل اذه لج الف ع هيف ةدايزلاو هنايكو هل صقنلاب

 ةنسلا وأ باتكسال اقفاوم ءىش نوكي وأ ، بيرالو هيف كش ل امم كلذ با وص

 وأ هللا ةفص نم هلهج عسي ال امب اوتأي نأ الإ ء كلذ ىف مهلوق لوبق زوجي كلانهف

 هب ءاج ام عيمج نم ةجح كلذ نإف « هديحوتو هئامسأ تابثإو ، هديعو وأ هدعو

) ٢ / نيل اطلا جسم _ : ( ٢٣



٣٤ 

 ركفأ انتلبق لهأ نم اذه انتقو ىلإ ادحأ نأ ملعن الو ء نيربعلل زم ه قطنو

 هللا دنع نم هنأ ءاعدالا ىلع بوتكملا نم ائيش داز الو ليزنتلا نم ائيش

 رارقإلا لهأ عيمج ،هللا دنع نم سيل هنأ ءاعدالا هجو ىلع اتيش هنم صقنأ الو

 لبزعتلا لحأ مهو 2 هنوملعيو مهنم ملعتي ، مهنع لوبقم « ليزنتلا ىلع نونومأم
 ءىش ىف نومهتي الو « ليزنتلا نم ائيش اوعنمي نأ زوجي الو ، ليزنتلاب رارقإلاو

 وأ ، همتكي وأ ليزنتلا فرحم هنأ رارقإلا لهأ نم دحأ نم حصي نأ الإ ةنمأ

 . اهمكح هيلع ىرجأ ةلزغم ناك نمو هنم صعني وأ هيذ ديرب

 لصف
 . لصلا لوأ ىنم ىلانجر
 ةداعس ف ىلاعت هلزا نع حص ام لثم 2 ءادعسلا ق ةداعسلا ماكحأ كلذك

 باتك ىف نيمسملا نيلسرملا نييبنلا ىف حصامو « نارمع تنب ميرمو « نوعرف ةأرما
 نم ملع نمل زوج الو { ءال ؤ » ةداعسب ةقيقحلا ماكحأ نم اذه لك و ى لجو زع هللا

 . بتري ملو هيف كشي ملو تالذ ملع هيلإ غلب هجو ىأب هللا باتك

 لصف

 دحاو رك ذ عمس 7 ‘ ةرجلا ف مهيلع هرا تاولص ءايبنألاو هلزان نمآ نمو

 ك ءاأييبن لا ع۔۔مجب نمؤي ناك اذإ كلذ هعسو ىن 4 ] ملعي لو ك هيف كشف 2 مهم

 كش اذ ١ هلهج هعسي ال هن أ ڵ هنم اثىش لهج « ىلتي هعمس ح ‘ نآرقل اب نمآ نمو

رذملا عطقت ةلدأ مهامسأ ىلع سيل ءايبنألا نأل ء نهمظنب تايآ ثالث عمس نأ دعب



 _ _ ٣٥0

 . بيذلا رابخأو ىناعملا نم هنمضتي ام عم زجعم همظن نأل ك هسفن ليلد نآرقلاو

 نم سيل وأ ءشبحلا نم هنكلو شيرق نم سيل وم ىنلا نإ لاق نمو
 ءامسلاىلإ مفر هنكلو تمي مل هنإ ،لاق وأءجم زلا دال دالب وأ « نيصلا نم هنكلو ةكم

 تابثإب رق أ اذإ كرشلا لإ ك كالذ هب غلبي الف ااو امهسلع هلا تاولص , م رمنب ىسع عفر 5-

 ءاحام عيمجت رف ةأو مجرلا ركنأ ا نموسهنم أريو علخ هنكلو هبسنو همساو هتلاسر

 هنكلو ليزنتلا دحج مل اذإ كرشلا نم ثلذ هراكنإ .هب غلبي الف هللا دنع ن"

 ةضفارلا و أةقرازألا وأ ةئجرملا وأ ةيردقلا نيدب ناد نمو ص ةمعن رفاك اقفانم نوكي

 ملعو هنم لذ ماع نم لك ىلعف هلوق ريغب لاق نم مد لحتساو ك هفلاخ نم أطخو

 هعسر ال لوقف هيف مكحلا 1 لو هثدح ملع نمو : هتم ةءاربلا هيف مكحلا

 نيملسال ةعامج ةحلاو ، ةجحلا هيلع :موقت ىتح هل عساو لوقو « هنم ةءاربلا الإ

 ملعف فقاو هنع فقوف هنم 7 ىلع هثدح ناك نإ و ك مهلوق در هل سيل نيذلا

 هيلعو انركذ ام ةجحلا هيلع موقت ىتح فوقولا هعسو هيف مكحلا لهج نم هثدح
 بك ارنأ ،نيملسللا نم هيقنماتفأ نإف ، مكحلا ىف هيلع بجي ام ةفرعم نع لاؤسلا

 » كلذ هخم ملع نم هنم أربيف لحتدملا امأو . مكلا هيلعف ةءاربلا قحتسي كللذ

 . ةجحلا هيلع موقت ىح هنع فوقولا عسي لوقو « هلالض لهج عسي الوب

 اذكب لمح نم هل ليقو ع مالسإلا ىلإ ىعد نم : هللا هحر بوبحم لاقو

 وهف اذكو اذكب لمح نمو ص رفاكوهف اذكو اذكب لمع نمو 4 ملسم وهذ اذكو

 فرعي,ال نم نيدسملا نم نوكي دقو « ىلوتي ملسم وهف ةلجلا ىف كلذب رقأف ع قفانم

٠ نيلسملا دنع ملسم وهو كللذ ربخب ىح ىصاعملا لهأ ه رفكي ام
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 هلل هب اوناد ايف نيملنسل ةقناوملا ىلع هيالولا بجح : بوبحم نب دمحم لاقو

 . ل.علاو لوقلا نم

 هباحصأو هللا دبع نب دمحم باتكب رفيج نب باهولا دبع جرخ امل هنإ : ليقو
 :هنم ةءاربلا نإ : ةراهن رمتعملا لاقف ةكم خايشألا ىلإ لصوف بيبش ىلع نونعطي

 ِ ءء . . 7 ء ء .

 . ةمع الا ق فالدو . همد لحم ىح هنم ا ريي ل هن أ دن رب ح ءا وس فيسلا لحو

 بيهش مهفالتخاو نامع لهأنع عيبرلا رباجبأ نب ىسوم لأس : شاه لاقو

 : عيبرلل مشاه لاق . هنم اوأرباف هنم ئرب نمو هول وتف هال وت نم : ميبرلا لاقت

 ،كدالبلحأب ملعأ ت أ :لاق ، "ىلع فلاخم الو ىبحاص وه : لاق ؟ ريشب ىف لوقت ام

 ۔ قحلا لهأو ريشب هالوتي © لعفت ال : لاقو « فكلا ريشب هركو : مشاه لاق

 . ةقلألا لجأل فكلا شاه ىأر ناكو

 ًايباج ناك : ليق ع بيبش رمأ نه هيف اوفلتخا امف ىراوحلا نب لضفلل ليقو
 . لزعحاو اهكرت ناطلسلا مدق ١ دإ و ىرقلا ىحم

 ىمسملا نيملسملا دنع ةيالولا هب بجت ىذلاو : هللا هحر ، ةيواعم وب أ لاقو

 < لمعلاو لوقلا نم مراحملا بانتجاو ضئارقلا ءادأو هتلمجب رارقإلاو مالسإلاب

 . تايلاو ايحلا ىف رافغتسالاو ةبحلاو ةدالولا هل تبجو لاصخلا هذه هنم فرع نف

 هانيلوت ريخ هنم انفرع نف ع فانصأ ةثالث ىلع مهف رارقإلا لهأ ةماع امأو

 انلكو ائيش هنم فرعن مل نمو ءانضنبأو هنم انثرب رشب هانفرع نمو « هانيبحأو

مهتيالو هيف بجت رمأ مهنم ملعن ىتح فوقولا ةلزنمب اندنع سانلاو . هللا ىلإ هرمأ
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 هجرخم ثدح الإ مهنم اهجرخم الف نيملدملا دند هتيالو تبجو نمو مهنم ةءاربلا وآ

 ىلا بونذلا نم ابنذ ىتأي و أ ةضيرف كرت وأ 2 ةريبك كا متنا ىلإ مالسإلا ن=

 . هيلع ربصيف ديعو اهف بحم

 مم ةريبك الو ث رارصإ عم ةريغص ال » : لاق هن أ ةناتم ىفلا نع ىوريو
 نيدلدملا دنع ةءاربلا هب بحن اثدح هسفن نم لع نم نإ : ليقو ع « رافغتساو ةرو

 ثدحلل هنم هت۔ارب ىلع لجرلا كلذ ىلوتينأ هيلعف كلذ هثدح ىلع لجر هنم ؟ىربغ

 ناكى ذلا لجرلا كلذ ثالذ دعب عمسف حلصأو ثدحملا اذه بات نإف ع هثدحأ ىذلا

 1 هنم هتءارب لجأل هنم اري نأ هل سيلف هتبوت دعب هنم هتءارب ىلع م هنم أربي

 بنرإن « رفكماا نم هنم فرع دق ناك امم : رفغتساو بات دق هنأ هدلوب هنكلو .

 . كلذ دعب هنم هتءارب ىلع هنم وه ؟ىرت كللذ دعي هنم ؟ىرت

 نأ لبق تامو ملعب وأ لهجي رثابكلا بكر نم : هللا همحر بوبحم لاقو

 فذق وأ لتق وأ انز وأ قرس نميف هللا دبع ىأ نعو . اكلاه تام بوتي.

 تقو ىف هنم أربي هنإف رجلا ذيبن نم برش وأ ذيبنلا نم ركس وا ارمخ برش وأ

 رصأ نإ و هنم ل.ة بات نإف ڵ باتقسي هنإف هنالو لبق نم هل تناك نإ و ‘ هب وكر ك

 نم ائيش هبوكر نيح هنم أربيو بتقسي مل ةيالو هل نكست مل نإو ث هنم "ىرب

 مهتيالو نأ هل اوعادتو ذيبنلا ىلع اوعمتجا ةيالو مهل موق ناك نإو . رئابكلا

 حادقلا نوريدي مهنأ وأ مارح ذيبن نوبرشي مهنأ مهنم عي ىتح طقست ال

 هنمءىش وآ تالذ مهنم ناك اذإف © مهلوقع ريغت ىح نوبرشي مهنأ ملعي وآ مهنيب امف

 . ريخ او مدقت عم سا۔ءع نا نع سودرفلا :سم ىف هاور ) ( ١



 « مهنيالو ىلع اوناك هنم اوباتو كلذ !وكرت نإف ، كالذ نم نوباتقسي مهنإف

 . مهسداهش لهت . و ميالو تطقس كلذ نه اوب وتي . نإ و

 نينموملا نع "اا _ ىضر دمل ] {. : ات هل وق ق هنا همحر رثؤللا و أ لاقو

 عجارلاو نمؤمل مهيف نأ ، 4 ضهب وق ىن ام ملع ةرجشلا تحت كتوُمبابي ذإ
 نرع ا ىضر ةل : لاق هللا نأل ةصاخ نينمؤمال ناوضرلا لعجد نامالا نع

 « ةرجنلا تحت كنوعياني نيذلا لتي ملو ع ةرجشلا َتْجَت كتوُسيآبُي ذإ نينمؤلل
 ٠ س س

 : ىلامت هل وق ىق لذ نايبو . ناوضرلاو نات إلا مهلكا وقحتس ال كلذك لاق ولو
 _ 7 ٥ 'ص _ ٥ ٥

 ثكن نمف مميديأ قوف هلل دب هلا ن وياب انإ كنوعيابي نلا نإ ,
 . . _ ٥ س ح صم

 ج ا 1 هين ويف منا هيلع رهاع امت ىفوأ . نهو .4 هسه ىلع ثكن انإف

] ) 
 لصف

 هفرع هطلاخ اذإف 2 ةءاربلاو ةيالولاب هنم ملع ةلق ىلع الجر ىلوت لجر ىف ليقو

 هحصني ىتح هتيالو نع فوقولا هل زوجحم ال هنأ ةيالولا قحتسي ال نمم هن أ

 .ئغبفي ال ةلاح ىلع نوكي نأ.الإ هنم "ىرب رضأ نإو هنم لبق بات نإف هبيتق سيو

 هنع :فوقولا ىلإ م .> راف . هيف هجول ١ تالد لعل رهب ا ح " اهملع هالوتي ن ]

 . هبيتق سي الو

 ه راكنإلا كرتف ركنم هنأ هيف فالتخاالامم ركنم ىأر اذإ ىلولاىف ليقو

 عجر بات نإف ك فکالذ نه باتتس, ش & هنم أربي ٨ أ ك رذع ريةب هيلع ردقي وو

ىح فوقو الو ةءاربب هيلع لجعي ال و ةء اربلا ىلع .ىضم رص ] نإ و 2 هتيالو ىلا



 هوجولا: نم هجوب قحلا جراخم نم جرخم هيف هل لمتحم ال ام رومآلا نم ىتأي

 نم ىلع ةض,رف ركنملا نع ىهنلاو فورعللب رمألا نأل ء قحلا هلزنأ ثيح لزنيف
 «ةريبك مقاو دقف رذع ريني اهئادأ ىلع ةردقلا دعب ةضيرف عيض نمو ،تالذ ىلع ردق

 ،هوجولا نم هجوب لطابلانم هل جرخ ال امب ىتأي ىنح ملسم ىلع فلخي ال هنأ الإ
 نرم ىلع ركسملا نع ىهنلاو فورعلاب رمألاو داهجلا ضرف دكأتي ام رثك أو

 ديو ‘ ةرداظ مالسإلا ةوعد هتف عضوم ىف اوناك اذإ قحلاب ناطمللاو ةوقلا هل

 نأالإ ةطوسبم راكنإلا ىلع دي هل نمم کالذ قفاو نم عسي ء ةرداق هيف نيمادملا

 « هبلقبف مطتسي ل نإف ، هناسلبف عطتسي ل نإف ع هديب تاركنملا نم ىري ام ريغي

 كرتتو .هنم ةءاربلا ىلع لجعي ال هنأ هللا همحر بوبحم دمحم نعف . لعفي مل نإف

 ث { رذع عاطتقن ا هنم رهظي . نمث . ةءاربلا عطق نع نودملا فقو دقو « هتيالو

 ىلع عمجأ دق نه نع فقي هنأ هنم عمس نمو 7 رفكلاب هنيعي هياع فلخم كلانه

 هنم "ىرب دق ىذلا هثدح ىعم حصي مل :لاقو 2 فلسلا ةمبأ نم نيملسملا نم ةءاربلا

 مل ام هتيالو ىلع وهف هوجولانم هجوب هل وةي ام قدص لمتحا اذإف ،هيلع نوملد

 نم دحأ نع فتي وأ مامإلا كلذ نم مهتءارب لجأ نم نيملسملا نم دحأ نم أربي

 ٨ىر دق ىذلا اذه ىلوتي ناك نإف ك هنم 7 ارب لجأنم مهاملع نم وأ ،نيملسملا

 ىلوتيو هالوتي نأ مقتسي الف هنم نوهلسملا غىر ىذلا اذه ىلوتي وهو هنم نومدا
 . آر+اش ناكم امإلا اذه ثدح نأل هنم نيثربتمل

 عمسو قارعلا ضراب "ىشان اشن ول لاق هنإ هللا همحر ةيواعم ىبأ نع دجود_ دقو
عمس نإف 2 هتي الو هل تزاج هثادحأب عمسي ملو لالضلا لحأ ةمأ نم دحأ لئاضفب
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 "ىرب نمم أربي نأ هيلع ناك ه رفكب ةجح هيلع موقت نأ ريغ هنم أرعي نم كلذ دج
 ىلوتيو هنم أربي نأ هيلع ناك هرفك ىلع ةداهشلاب ةجحلا هياع تماق اذإف هنم

 صخر دق امب ىلوتي نأ امإ « نيتلاحلا نيتاه ىدحإ نم هل دب الو ى هنم نيئربتملا

 بجتو هتيالو مرحتف هثادحأ ةحصب ةجحلا هيلع مقت ملام هتيالو نم نوملسلا
 الو لهجلاب ىلوتي نأ هل سيلف هثادحإو هلضفب الاج نوكي نأ امإو هنم ةءاربلا

 مقت مل ام هتوادعو هتيالو نع فقوو « هنم مهتءارب لجأ نم نيمهملا ,زم أربي نأ

 هنأ ملعي مل اذإو ث ةيالولا ىف ملسم وهف هرذع عاطقناو هرفك ةفرعمب ةجحلا هيلع

 هنم أربت نم هنالوو هتدالو عمجم نأ هعسيال هن أ ملعو . هل نكم قحم هالوت

 ىبأ نإو ث هنب لبق قحلا ىلإ عجرو كلذ لبق نإف ء مالسإلا ىف هل موقي قح رينبا

 ل ام امأو ، هنم أربيو ثالذ هعسي الف قح ريغب هنم "ىرب نم ةيالوو هتيالو الإ

 اذإ هتيالو نحتما نم دنع هل عسوأ وهف هنم "ىرب نم ىلوتيو هالوتي ه أ ملعي

 رهظأ اذإ امأو اذه هيل و ن{ع باغ ايد قحلا هوجو نم هجوب هالوت هنإ لمتحا

 ةفلاخمب و ىوهلا عابتاب هلطابل مهبيوصت نم فالخلا لهأ هالوت ام ليبس ىلع هالوت

 نآ راصتخالا ىلع ةيال ولاو 2 قح ريغب هالوت هنأ نيبت وأ 2 ىوقتلا لهأ ماكحأ

 هلوسرو هللا هخم "ىرب نمم أربأو نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتأ :لوقي
 هنع فوقولاف هالوتي الو بير دحأ نم هسفن ىف ناك نه لكو « نوملسملاو

. ب ىلو آ



 لصف

 مالسإلا ىف لوخدلا ديري نم مهءاج اذإ اوناك حخايشألا نإ : بوبحم لاق

 لاقو « هولوت هلبق اذإف هيف هولخدأ هل اقحتسم هوأر نإف ء هصرح اوري ىتح هنودرب
 نمو « مالسإلا روهظ دعب مالسإلاف لوخدلا ديري دحأ دري نأ بحأ ال : حاضولا

 . وأ م مالسإ . نيمو وأ ويب كلذ لعر هتداهش تابق ربح هنم ملعو السالا ق >>

 ثدح ىلع امهدحأ هنم علطاف ،نيلجر دنعةنالو هل لجرىف ىحم نب راج نعو

 اذه ىلع علطا رخآلا لجرلا نإ م ك اس كلذ ىلع هنم "ىريف هيلع رصأو رقكم

 رثك أ وأ لقأ وأ ةنس وأ رهشب ثالذ دعب ىرخأ ةرفكم لح هنأ ثدحملا لجرلا

 هنم ىرب ىذلا لاقف ء ريخألا ثدحلا اذه ىلع رخآلا هيلو هنم "ىريف اهيلع رصأو

 ترتسو ص هنم ناك ثدح ىلع لبق نم هنم أربأ تنك ى ا { رخآلا هيل ول الوأ

 هنم ُىر ىذلا هيلول لاقف ، هنم أربأ انأو ع كلذ ىلع علطت م كنأل كنم كلذ

 ليبس ال هنأ ء لعفأ ال لوألا ةلاقن ، تاق امم بتف ىلو نم تثرب تنأ : رخآ

 . هرفك لاح ىف الإ هنم ةءارملا رهظي ل هنأل ء رخآلل الوأ "ىربتملا ىلع

 تعقو ىتح ةدالو هل فرعي ل لجرل ةزانج دهش لجر ىف : بوبحم نبا لاقو

 هالوت اذإ هالوتي نأ هل ىنبني هنإف هل وتي ملف ةزانجلا ىلع ةالصلا دنع هيالو هل

 . هللا هل رفغتسيف لعفي مل اذإف ةيالولا ىف هعم ةأرم] وأ لجر هدنع

 ةثطختلاو مرحلا هلعف نم ؤربتلا و» هنه ًأربتأ ىذلا ق ةينلاو : نسحلا وا لاق

. كلذ نم هيلع سأبالف همتشو هحبقو هنعل نإو « هل هتقرافمو هلعف ىلع هليلضتو هل
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 دوعي م { ةيصعم لكن م هللا ىلإ بوتي لجر ىف ايركز ىبأ ىضاقلا نعو

 مدني > ىرخأ ةيصعم عقاوب ث ؤ مايأ هيلع ىضمت 1 ث بوتيو « مدني ح < ىصعي

 ناكولو ى ههةن نم أربي الو بات اذإ هسفن ىلوتينأ لجرلا اذهل نإليقف ڵبوتيو

 نيع ةفرط املع ةي ال ء ةيصعملا نع عالقإلاب اهالوتي نكلو س ةيصعملا ىلع اميقم

 هيلإ جاتحام عيمجب هسفنل وعديو ىداعملا نم ءىش لإ دوعي ال هن أ دقتعيو ىونيو

 ىلع ردق ىته قوقحلا نم هياع ام . حيم ءاضق ىونيو 7 ةرخآلاو ايندلا ح "اوح نم

 معأ ا هللاو اهألوتي ال لوقو ث هسفن ىلوتي هنإ إ لوقف « رصملا ىف فلتخاو « كلذ

. قيفوتلا هبو
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 ف اثلا لوقلا

 كلذ ىناعم حرشو ةءاربلاو ةيالولا نع فوقولا ىف

 رانلا هللا بجوأ امم همي رحتب نونيدي امم سانلا بكر اياك ىحم نب حور لاق

 ام هنع لاؤدلا ىف هل سفنم مهلالض لهج ثالذب ملاعال عساو هعييضت وأ هب وكر ىلع

 كلذ'ىلع ناميإلا اميه تبثي وأ هيلع هالو نم وأ هبكر نم ىلوتي وأ هلثم بكتري

 هذهف ، مهنع فقي وأ ىلوتملا وأ بك ارلا نم اوئرب اذإ ملعلا لهأ نم أربي وأ

 ثالذ نأ ث هللا باتك نم ملعب ةجحلا مهملع موقت ىتح اهلهج سانلا عسي ىتلا ةلجلا

 . نيململا نيد نم وأ هبكر نمل كلهم لعفلا

 ىلع باذملا هللا بجوأ امم هلالحتساب نونيدي امم سانلا بكر الك امأو

 هنع لاؤسلا ىف سفنم ريغو هيلع مهلالض لهج ثالذب ملاعلل عساو ريغف هكرت وأ هلعف

 ىف نأل ، نئاد لحتسم كلذل بكارلا نأ هملع دنع كلذ ىف هياع ةجحلا مايقو

 نأ اوملعي نأ وه هلهجب مهرذعي ال ىذلا ناميإلا نم هيلع هدابع هللا فلك ام لصألا

 . كلذك كلذ

 ر ص ى | ص مم إ ۔ ح ه ۔ ك ; ۔ه م ٥,ےع ١

 ان هل ناف هلوسرو هللا داح نم هنآ اولعي ل آ » ىلاعتهئنالاق

 هللا داح لقف هرا مرح ام لحتسا نمو > كل د ىلع لدت ةريثك نآرقلا نم تايآو

 مرح ام لالحتسا ىف هلوسرىلعو لجو زع هلا ىلع ىعدا اذإ كلذ مظعأو .هلوسرو

 نيمرحلاو هلا مرح \ نيلحتسملا نيكرشملا ثاالهف كشلا عسي الو كلح 1 ام مرح و

 ا
 ك ر ص ِ

 «منهج ر

ليزنتلا نم لجو زع هلا نع هب ءاح ام لدع هلا لوسر ىلع نيدارلا ك هلا لحأ \
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 هللا لحأ امل نيمرحملا هللا مرح امل نياحتسملا كاله ىف كنلا عسي الو ك ليوأتلاو

 . كلذب نينثادلا

 كح امه ءىش ى وام هللا لوسر كح ضري ملو ةلجلا ىف هللا نيدب رقأ نف

 . لالحتسالا ىف نيكرشملا لاح هلاحف ىضق وأ هب

 هللا نم ءاج ال نودحاج نولحتسم ءالؤه نأل « ماكحألا ءامسأ ىف اوفاتخاو

 نورقم ليوأتلل نودحاج نولحتسم ءالؤهو « هللا ىلع نوب ذاكل يوأت وأ لزعت نم

 ! هلوسرو هللا ىلع نول اق ڵ ةباتتط هللا لوسر اهسلإ اعد ىتلا ةلمجلل نولثاف ، ليزنتلاب

 مهؤامس أتفلتخاو لالستسالاف قنك لاحو مهتل احتتقفتا كلذكو . قحلارينب

 دحاجلا امأو . ةمعن رفك هرفك ليوأتلا ف لطبللاليزنتلاب رقملا نأل مد ماكحألاو

 : ىلاعت هلا لاق كرش زفك هرفك ليزنتلل

 ايندلا ىف“ليلق لتم نوُحلي ال بذكلا للا ق نوف نيذلا نل »

 .« نورثكي اوناك ا ديدشلا باذملا مقيذن مث 'نبعجارم انيلإ مث

 عسي مل تركذ اذإ ةمألا نأ « راثآلا تءاج : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقو

 فوقو ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو . ةجح نع ةءارب وأ 2 ةحص ىلع ةيالو امإ الإ اهاهج

 ملعلا لهأ ةيالو كرت وأ مهرفكب ثدحم اهنممهجورخ نيبتسي ىتح ةالولا لهأ نع

 مهجورخ نيبتسي ىتح ةءاربلا لهأ نع فقوي الو مهنم ءىرب دقو ى ةهبشلا ىلع

 ثدح ناك اذإ فوقولا ىف ةصخرلاب راثآلا تءاجو . قحلاىلإ عوجرو ةبوتب اهنم

مهتيال و ىلع نيملسملا ىلوتي نأ هيلعف فقاو مامإلا نع فقوو ةهش هيف مامإلانم
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 نم هتم أربي نم ىلوتي نأ هيلعف نوملدللا هنم أربي ادح ثدحأ نإو . مامإلل
 . مهفوقول كاكشلا نوملسملا قراف دقو نيماسملا

 نع فقي ن ا و» ةلأسملا فوقو نإ ع هل ليق ةلأسم فوقو هدوقو نإ لاقنمو

 ثدحلا نع فقو نمو «هنم ءىرب الو هالوتنع فوقولا زوج الو ءهنيعبثدحملا

 مهقراف نيذلا كاكشلا لوق عبتو انيد كشلا بصن دقف هنم ءىرب و هال وت نمعو

 ،نيملسملا نم فلاخ نم ةلزنمب ناك لوقلا اذه ريغب لاق نمو ء ميكش ىلع نوملسملا

 هتيالوىلع وهف ةنالو هل تناك نمف ، كشلا ىلع ةءاربلاك كشلا ىلع ةنال ولا سبل و

 . هرفك نيبةي ىتح هرمأ ىف بيرلا لخد ولو

 نكي مل كشلا ىلع هيلو نم "ىرب نإو ى ملاس وهف كشلا ىلع هيلو ىلوت نمو
 بجوأ ةيالولاو ، ةثداح ةءاربلاو ء ةيلصأ ةيالولا نأل اكلاه ناكو ع كلذ هل
 اذإ ڵ دحاولا دبعلاو ةأرملا نمو ع دحاولا لوق نم لبقت ةيالولاو ى ةءاربلا نم

 نالف ى ءالؤه نم دحاو لاق اذإ ث ةءاربلاو ةيالولا نورصبي نيملسملا نم اوناك
 كلذك سيلو ث هتيالو تزاج ص نيملسلل نم وهو انالف ىلوتن نحت وأ ىلو انل

 . ةجحلاو ناي,لاو ثحبلا دعب لدع ىدداشب الإ نوكت ال ةءاربلا نأل « ةءاربلا

. ةءاربلا هنم لبقت الو ةيال ولا عفر هنع ذخؤي ى عألا ن أ : رثألا ق ءاحو



 لصف

 نينمؤمللةمالسو ةنج وهو نيدلا فوقو اهنم .ةريثك فوقولاهوجو نإ ليقو

 ىلع مهاك سانلا نع فوقولاب اونيدي نأ وهو ، فيعضو ىوقو ملاعو لهاج نم

 دحأ نم ملعي ىتح نيدلا ةلمج ىف لطبملا نم ةءاربلاو مهنم قحما .ةيالو ةطيرش

 ح هملح كح لهج وأ ارفكم اثدح دحأ نم ملعي وأ هتوادع وأ هتيالو ه بجنام

 . نيملسملا عيمج ىلع بجاو كلذو

 نمم هتيعب دحاولا ىف نيملسملا نم دحاولا صخ هنإف ىأرلا فوقو امأو
 ىأرلاب هنع فوقولا كلذ ىلع ةماقإلا هعستو نيملسملا نم ةمدقتم ةيالو هل تقبس

 همزل ام هنم نباعو هتيالو نحتماىذلا ثدحلا كلذ كحنع لاؤسلاب ةن ونيد ريغب

 . لوقلا ضعب ىلع اذه لاؤس ةن ونيد همزلت نأ ريغ نم ىأرلا فوقو مكح هيف

 ىتح هكح اوعزاغتو قحلا لهأ هيف فلتخا ام لك وهف لاؤسلا فوقو امأو

 فيعضلا ءىنانلاف ڵ ضعب نم مهضعب أربيو ضعبل مهضعب ةئطخم ىلإ كلذ ىدؤي

 هيلع بجاولاف ك ءىلمخلا نم بيصملا فرعي ملو « هيف اوفلتخا ام كح ملعي ال ىذلا

 هل موقت نأ الإ ى هيف اوفلتخا ام مكح نعو « مهنع لاؤسلاو مهعيمج نع فوقولا

 . لاؤسلا فوقو اذهف « ملعب هلل نيديف هنع كلا ةحصب ةجحلا

 نيئربتملاو نيلتاقتملاو نينعالتملا نع فوقولا لثم ىف وهف لاكشإلا فوقو امأو
 هنمقحملا ةفرعم هفنع باغو 0 ملاح فيك لصألا ىف معي ل نهف ، ضعب امهضعب نم

 ةءاربلايمهنم ىدتبملا ماعي ل اذإ ڵكلذ ىف ضراعملا لاكشالل مهنع فقو لطبملا نم

 هبحاص نم ةءاربلاب ىدتبملا وأ ثدحلا ملع اذإ امأو . هياع ىدعتملاو هبحاص نم

. "ىدتبملاو ىدعتملا نم ةءارملا مزلت ، ليق دق ةنإف



 هفوقو لثم فتوو ، كش نم الإ آدحأ ىلوتي ال ىذلا وهن كشلا فوقو امأو

 . هكشو

 ڵ هلمح هب غلبي ام مل مل المع لمعي كيلو ىرت نأ وهف ىأرلا فوقوو

 ىلوتو فقو نمف ، ىأر فوقو ء هنع فتن « لعفلا تيسنف هفع لأست نأ تدرأخ

 ىلوت نم نع فقو نإو . "ىرب دقف "ىرب نم ىلوتو فنو نإو ح ىلوت دةذ ىلوتملا

 . كش فوقو هفوقو نوكي نأ فاخأف ئرب نمو

 ، لالح اذه : اهدحأ لوقيف رمأل ناعزانتي نيلجر لث. لاؤسلا فوقو امأو

 امهنع فتيف ،ءىنثلا كل ٢ ام ىردن الو لجرلا امهعمسف ك لالح اذه :اهدحأ لوقي و.

 . نيملسملا لأسي ىتح

 ى مهضعب مدقو ضعب نم مهضعب ؟ىرب ىتح مهنيب ةوعدلا لهآ فلتخا نإو .
 & ملعي ىتح كسمي نأ ملسملل نإف ث مهنيب ةقرفلاو ةءاربلا عقتو ضعب نود امامإ

 . لطبملا نم اهيف قحما ملعي ال اثادحأ ىأر هنأل ى هلاح نيلها ملع ال نك وهو.

 ص اضعب مهضعب نعليو ث ضعب نم مهضعب أربي نيقيرف ةبالو زوجت الو

 ملسأ ممرءأنع كاسمإلاو . اييمجناقي رفلا لض امبرو «ضعب ءامد مهضعب لحتسيو
 لجر نم رفكلا مع نمو كهللا هحر هللا دبع وبأ لاق اكءلطبملا نم قحما ماعي ىتح

 هلزوجي امإو ص هفم ىرب نم ىلوت ولو ، هنم ةاءربلا نع فوقولا هل زوجي الخ

 اذإ نيهملا نع فقي الو . ال مأ رفك هنأ ردي ملو ثدحلا لهج اذإ فوقولا
 . ثرحلا كلذ ىلع هنم ا وث ريب

هللا ةبصعم بكر نم ىأر نم 4 أ ‘ ها ٨حر ىل ايسدلا نسحلا ف أ نعو



 هعمسي ملو ث هلعاف هب غلبي ام وأ مرحم وأ هل لحتنم وه ام ردب ل اثدح ثدحأ وأ

 هنم أربي الو ، هال وتي الو ، هنع كاسمإلا هعسي هإذ ايش كلذ ىف هللا ىلع ىعدي

 ىلع مارح ءىشلا كلذ نأ ةجح هيلع تماق نإو « ايلو لبق نم هل نكي م اذإ

 كلذ بكر نم نأ ماعي ملو مارح كلذ نأ ملع نإو « هنم ةءاربلا هيلعف هلعف نم

 نأ حص دق ايف همزلي ام كح نع الئاس ًائتاو ناك اذإ فوقولا هعسيو هنم أربي

 هثدحأ نمم ةءاربلا هيلعف ى هيلع ةبجاو ةءاربلا نأو ث هبكارل رفكم ءىشلا كلذ

 . ةجحلا مايق دعب كذلا هعسي الو ثدحلا كلذ

 نيملسملا ةيالو ىف ناك اذإ لجرلا نإ : هللا همحر ناليغ نب شاه لاقو

 عجر ب وع اذإ و كباحأ ىعد اذإ 4 ا ريغ { نوملسملا اههرك ءايشأ هنم تناك مث

 "رفك هن غلبي ال طيلختلا هنم اوأر اذإو ث نيملسملا نم وهف اذك ماد ام هنأ

 ه هنع فكل اب هورمأ مهم ٥ال وت نمو . هنم اوأريي لو ئ هول وتي 7 & هنع اوفك

 نإف هنم كش ىف نافأ : لات ڵ ال : اولاق ؟هنم نوأربت تسل وأ : لاق نإف

 نيملسلل نكي ءهالوتأ نذإ از ا :لاق . 4ذم ربن دل : ا ولاقف ؟هنم تأرب ٨نم اوأربت

 . هنم ا ودرب نم لوتي . ام مهيالو ق وهو ا كل د ق ليبس ه٨۔اع

 هنإف ك ىلوت نم ىرو هنم وه "ىريف حر نوملسملا ىلوت اذإ : ىسوم لاقو

 . نيمادملا لوق هيف ىلوقو نيملسملا نيد ۔ىنيد هيف لاق اذإ ملسي

 دمحمو رمع نيا كش هيف سانلا فاتخاو نافع ن نامثع لتق امل ه \ : ليقو

 اورصني ملو قحلا اولذخ : لاقف « مهنع بل اطيأ نب ىلع لأسف ءاهريغو ةملسم نبا

. لطابلا



 تفخو مدوهع تجرم سانلا تيأر اذإ » : لاق هنأ ولَط ىبنلا نع ىوريو

 .كناسل كيلع كلءاو كتيب مزلاف { هلمانأ نيب كبشو ث اذك اوناكو مهتنامأ

 .قئنانملاو ىفانو نمؤا ( : لاقو . ةماعلا كنع عو كسفن ةصاخ 7

 . ( ب \ج و

 .نم مهغعب "ىرب ىتح ةوعدلا ل هأ فلتخا اذ ا ؤ هللا هحر بوبحم دمع لاقو

 نأ ملسم نإف { مهوب ةقرفلاو ة:اربلا تعقوو ضع نود امامإ مهضعب مدقو ض

 .نم مهضعب أربي ، نيقيرف ةيالو زوجي الو ع لطبلا نم قحما ملعي ىتح مهنع كسمي
 . اميمح امهلاللض نكممو ضع

 -ثادحألا نع هلل مهحر ناطحقوبأو بوبحم نب دمحمنب ريشب لثس امل هنإ ليقو

 .ثادحأ هذه نإ ع اوباجأن اوب وتي نأ نبق نيثدحملا لايتساو ©ىكزأب تناك ىلا
 جرخ ام اهنمو ، داهتجالا ىف جرخم ام اهنم ، تاهبش تاذ تالكشم تاصوصخم

 ع هللا همحر ريثب نامز ىف اذهف ، اننامز ىف مدع مهنيب قرفلا نيبملاو : نيدلا ىف

 نم مهريغو رثؤملا وأو ناطحق وبأو بوبحم نب دمحم نب هللا دبع هوخأ هنامز ىنو

 حضو امل اوناك دتو نامزلا اذهو 3 ادع نوكي ال فيكف رصبلاو ملعلا لهأ

 ةءاربلاب اومطق مهنأ مهنع دجويف رظنلا نب دشارو ى.ومنب ىسوم مهدنع رآلا

 اوفقو همايأ ىف تناك ىتلا ثادحألاو م نب نازع ىف مهيلع رمألا لكشأ املو

 . اوكسمأآو

 )١( ةبلخاذلا ةقطنملا ندم مثا نم ى نامع ةنطلس ىف ةنيدم .



 فورعلاروهشملا ىف فالتخالاامأو « هنع فوقوم هيف كوكشم لك ىف ليقو

 هنع باغ ام لجأ نم قحم نع فقاو لك ليقو . هل ءاود ال ىذلا ءايعلا ءادلا وهف

 لاع نع نيدب وأ ىأر نيملسملا نم هالوت نم نعو هنع فقو هقح ةحص نرم

 كشلا كلذب كلاه وهف نيملسملا ءاففمض نم فيعض نع نيدب وأ ى نيملدملا ءاملع نم

 كح عضوم ىف نيدلا فوقو مكحب كح نأ زوجي الو ، كشلا فوقو فقاو
 كحم مكحي نأ زو الو ، كشلا فوقوو لاؤسلا فوقوو ىأرلا فوقو

 لاؤسلا فو_قةو مكحن الو ، لاؤسلا فوقو كح عضوم ىف ىأرلا فوقو.

 فوقو مكح عضوم ىف كلا فوقو مكحب مكح الو ىأرلا فوقو عضوم ىف
 هل زجم هعضوم ريغ ىف فقولا هذه ماكحأ نم ءىش ىف مكح نف لاؤسلاو ىأرل

 !نيدلا ةءاربوءىأرلا ةيالوو نيدلا ةيالو نيب قرفلا ماكحأ ماعي نأ هيلع كلذكو

 نيب قرفلا ملعي نأ هيلعو ك اههوجو ىلع كلذ ىف ماكحألا عصي و ، ىأرلا ةءارب و.

 نرم نيدلا ىف فالخلا لهأ نيبو مهنم ءاملعلا نيلسملا نيب ىأرلا ىف فالتخالا

 ةيال ولا ماكحأ ىف ىأر" ىف فالتخالا اهيف زوج ال ىنلا نيدلا لوصأ ىف نيفلاخملا

 ملعي ىتح كلذكو : هفالخ دحأل زوجي ال ىذلا هعضوم ىف كلذ عضيو 2 ةءاربلاو

 نيبو ةءاربلاو ةيالولا ىف ىواعدلا ماكحأ ىف نيلسملا نيب فالتخالا نيب قرفلا

 ه فالتخالاو ىأرلا ىف فالتخالا ماكحأ نم جراخ وه ىذلا نيدلا ىف فاللا

 مهرثارس ىف اوناكو لو ى هكح اورهظأ اذإ نيعدتبملا ةلزنمب اهلهأ لزانلا ىواعدلا ىف
 قحلل مهف نيقداص اهيف اوناك نإ ىنا ىواعدلاب نيدملا فالتخا نيبو . نيقداص

 نم رهظ ام ىلع مهتعماجمو مهتقفاوم رمألا ر+اظ ىف مزلتو ى رمألا رهاظ ىف نوقفاوم
مهعماج نم مهنم لذ ملعي ىتح نينئاخ مهرثارس ىف اوناكو لو « ىواعدلا ىف مهرمأ



 س ١٥إ)

 عسيال امل نيربعملا نم ةجحلا مايق نيب قرفلا ملعي ىتح ثكااذكو نيدلا لهأ نم هيلع

 ءاملع نم نيدلا ىف هلهج عسي ايذ ةجحلا مايق نيبو نيربعملا نم كلذ ريغ نم هلهج

 هريغىلإ كلذ ىدعتيال نأو « نيدلاو ىأرلا ماكحأىف هلزانم كلذ لازنإو نيملسملا

 . نيدب الو ، ىأرب

 ماكحأ اهنم جرخم ىتلا لوصألا لمج ىنعم ىه اهانركذ ىتلا لوصألا هذهف

 هذه ادعامو « اهلع ديزي ةءاربلاو ةيالولا ىف الصأ ملعن الو : ةءاربلاو ةيالرلا

 . اهل 1 عجار عرف وهف ةءاربلاو ةيالولا ىف لوقلا نم ةيالولا ىف لوصألا

 ةءارب وءةطيرشلا ةيالو لصأ ىهو ،اهنملوصأ ةثالث ىلإ لوصألا هذ عجرتو

 ، رهاظلا كح ةيالو لصأو ى ةقيقحلا ةءاربو ث ةقيقحلا ةدالو لصأو ، ةطيرشلا

 فقي ىتح ةثالثلا لوصألا هذه ةلمج ىلع فقاولا فقي الو ع رهاظلا مكح ةءارب و

 اہم املاع ىعسي الو ك اهسلع دئاعو اهل ريسفت ىه ىتلا اهانركذ ىتلا لوصألا هذه ىلع

 . اهنم لوصألاب املاع نوكي ىتح

 لصأو ث هلهج عسي لصأ ث نياصأ ىلإ ةعجار ةثالثلا لوصألا ه_ذحو

 كرابت 2 هللا نيد عيمج الصأو 2 ةءاربلاو ةيالولا عييمج الصأ اهو ، هلهج عسي ال

 نم ةءاربلاو ةيالولا رمأ ىف اهانركذ و اهانفصو ىتلا لوصألا هذه ملع نف ك ىلاعتو

 ٠ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ .ىق ايتفلا ىف ةجح انعم ناك نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

 ةعيفرلا هنع لبق نمل ةجح ناكو ءةعيفرااب ةءاربلاو ةيالولا هنع ذخؤتنم انعم ناكو

 نيلوألا نم هرمأ هنع باغ نم ةيالو نم هيلإ عفر ايف هبذك ملعي ملام ةيالولا ىف

. نيدلا رمأ ىف هيلإ هعفد امف هلب نئاخ هنأ هيلإ ع وفرلل ملعي ملام ، نيرخآلاو



 ۔س --- ٢ ٥

 .ىف ةءارملاو ةيالولا ىف ةجح نيملسملا نم دحأ نوكي سيلف « لئاق لاق نإف

 ةعيفرلا امأ : هل انلق ؟ ةلزنملا هذهب نوكي ىتح الإ ةيالولا ىف ةعيفرلا ىف الو ايتنلا

 لوصأب املاع نوكي الو « ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ملاعلا الإ ةجح اهبف نوكي الف

 ءىشب مكحم نأ زوجي ال ، ا»انفصو ىتلا لوصآلا هذه ملع نم الإ ةءاربلاو ةيالولا

 ىلا لوصألاب الهاج ناك نمو « اهعضاوم ريغ ىف اهاك لوصألا هذه ماكحأ نم

 هب نوكي ام ملع هب املع نكي مل نإ و ،هيفو هنمإوه ىذلا نفلا ىف اهتتلاخم زوج ال

 ةفصبو ملعلا نونفب املع ملاعلا ناكول هنأ اك هل ماق نملو ك هيلع ماق نم ىلع ةجح

 املاع نكي مل هلوصأ نم ءىش وأ ملعلا نونف ن. نف ملع هنع باغو مكحلا عيمج

 عقاو ريف هلوصأ نم لهجامو ث هملعي ال ىذلا نفلا كالذ ملع هنم ذخؤي الو « هب

 . هلوصأ عيمج الاع نوكي ىتح ءىشلإب اناع نوكي الو ث هعيمجن ملعل سا هيلع

 نأ زوجي ال ىتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ءاملا نم الإ ةعيفرلا زوجت الو
 لمحم الو صاخلا موزل دنع اهنم ماعلاب ىزعت الو ضعب ىلع اهضعب ماكحأ لمح

 . ماعلا مكح ىلع اهنم صاخلا

 ناك اف « نيدلا ىف ايتفلا رثاس متاوم عقي هنإف ة.اربلاو ةيالولا ىف ايتفلا امأو

 ىلع ةجح كالذل نيربعملا عيمح هلهج مسي الامم ةءاربلاو ةيالولا رمأ ىف ايتفلا نم

 هبكار ىلوتي وأ هبكتري مل امم هلهج مسي امم کالد ناك او ء کالذ هل اوربع نم

 نوكي الو ،نيدب وأ ىأرب مهنع فقي وأ هبكار نم اوثرب اذإ ءاهللا نم أربي وأ

عيمج نم هملع هل رهاظتو ث هملع هل حص دق امب ع نيلا ةنثلا ملاملا الإ اذه ىف ةجح
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 كفكلاثلا ل وق

 ١ هب وجوو ل اؤسلا ٢

 ىدؤي امم نيدلا ىف سانلا فالتخا دنع اضرف نوكيو لاؤسلا بجي امنإ ليقو

 ىحلا ملعيل ، اضرف لاؤ لا نوكب كلد دنعف ء اضعب مهضعب ؟ىلعخ نأ ىلإ مهفالتخ

 لطبملا نم .

 نيقداصلا م اونوكو هتا اوقتا اونما نيزلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لاق « . . ١ ۔ .. ,ت ,|] ۔س , ح ص مب م ,س إ .ة . لع ۔

 اذإ ضرفلا كلذكو ، مهنع لاؤسلاو مهماطب الإ مهعم نوكلا مم دحأ لصي ملو

 نم دجي مل اذإو ى هتوف ةفاخو هتقو روضح دمع لاؤسلا هيلعف هتقو بجوو 2 رضح

 . امهابشأو موصلاو ةالصلا لثك ك اضرف لاؤسلا نوكي ثالذ دنعف هل ربعي

 .داقتعا امأ : لاق هيف لاؤسلا دبلا مزلي امع « هللا همحر ، ديعس وبأ لثسو

 : لاق « هيف مكحلا لهج هل وأ هلهج ههسي وأ هلهج هعسي ال امم لهج امف لاؤذلا

 عيمج هل نيدن نأ : هلا ه دهت ىذلا هنيد ةطي رش ىف دبعلا ىلعف لاؤسلا داقتعا امأ

 هيلعو ى هلهج وأ تالذ ملح ، ةينو لعو لوق نم هللا هدبعت امم هللا نيد ىف همزلي ام

 هيلإ غلب ام ملعو هب هدبعت ىذلا ىلاعت هللا نم د نم هملع ام قيقح اذه هداتتعا ىف

 نيدن . هملع ههزاي ام عيمج نع لاؤدلاب هلل نىدي نأ هياعو « نيقيلاو ةقيقحلاب هملد

 .هياعو « ةين وأ لع وأ لوق نم هب لمعلا ههزاي وأ ء هملع همزلي ىذلا لاحلا ىف هللا

 اقح دري ال نأ هنيد ىف هنع لاؤسلا همزلام هلبج نع لاؤسلاب ةنونيدلا داقتعا عم

هكالاه وهف ةجيحلاب لهج وأ اهملع ع هيلع تماق ةجح ىف كشي ال نأو س هلهج ولو



 ۔ ٥٥

 لصأ اذهف ع همهب ةجحلا هيلع مقت لو هلهج ولو قحلا درب كلاهو ةجحلا لوبق كرتب

 .لصأو هنيد لصأ ىف ناكن أ اهلف « هنيد رمأ ىف لاؤسلا رمأ نم هب هللا هدبعت ام

 ملعو همل همزلي امب هلهج ىف هل رذع ال نأو : هلد هللا همزلأ ام ملسي نأ هللا هدبعت ام

 هب نوكست امب وأ نيربعملا نم ةرابعب الإ ماملا ىلإ الو داب هل ةقاط ال هنأ هنم هللا

 اذإف لتعلاب ةجحلا ه نوكتو لتعلا ىف ةجحلا هب نوكت ام امأف « لقملا نم ةجحلا

 قرفو ، تالوقعلاىلع هلقت مقو اذإف هلقع اهب لذزي ىتلا تافآلا نم املاس القاع ناك

 ملعي نأ هيلعف تالوقعملا نيب هلقعب

 هللا هفلكي ملو لد ىلإ ليب لا هل هللا لعج دق هنأل ء كلذ ةرابعب عمسي مل ولو هلتعب

 هلقعي نأ هيلعو ، كلذ ىف هل رذع الو لقعلا ةجحم

 موقت ال ىتلا هقلاخ تافصو هقلاخ ملع نم كلذ نيبيو ك قيطي ام قوف كلذ ىف

 .تاثدحملا تاقولخلا ىف ىريال امب هسفن تافصو هقلاخ تافص اهب نوكت نأ هلقع ىف

 ملعي نأ الإ هلقع ملعنم هل زوجيال امم اذهو٬تلذ ىف اهبشم

 .ريغو ‘ شلاب تاكردملاو تاسوسحلاو تاروظنملاو تاعومسملا نم هساوح ىلع

 . لوقعلا اهب طيح ىتلا تال وقعملا نم كلذ

 عقت ام مج و اثدح هل

 وهن عومس. لكو ، ثدحم وهن لقملا هب طيحم لوقعم لك نأ معي نأ هيلع
 .ساوحلا هيلإ تغلب ام لكو ص ثدح وهف راصبألا هيلع تعقو ام لكو ، ثدح

 عيمج ىف هتاذ نأو « تاثدحملا ةفص ريغ هلك كلذ ىف مدقلا ةفص نأو ى ثدحم وهف

 «لقعلا ىف ةجحلا هيلع موقت امف هلهج مسيال ام اذهو ، تاذلا عيمج ىلع ةفئاب تلد

 .كالذكو . انفصو امك القاع لقعلا حيحص ناك اذإ هخ لاؤسلا ىف سفنم ريغو

نأل ،هتقيقحم كلذ ملع هيلعف هقلاخ تافص عيج'نُ هلابب رطخو هركذ عمس ام
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 كلذ هعس ول هللا تافص ملع نم ءىش ىنكلذ لهج هعسي ول هدألو ، كلذب هدبعت هللا

 . لوقعلا ىف زوج ال ام اذدو « هقلاخ ةفرعم لهج هعسوو 2 هاك هللا لع ف

 فصوي نأ زوجي ال ىلا هلقعب هللا تافص ملع همزل هلقعب هللا ملع همزل اذإو

 ةفصب اوفصوي نأ قلحلا ةفص هيف زوج دقو « هتفص ىف اهب هبشم وه ايف هريغ اهب

 ردق ام ىلع ر٠اق هنأ لجرلا فصوي نأ زوجيف ء هقلخ هلل هيجشتلا هجو ىلع ال « هللاا

 هتلخ تافصب هللا فصو نأ زوجي الو . هكسام امل كلامو هب ملع امب ملاعو « هيلع

 ؛ثدحمهنآ الو قولخ هللانإ لاقي نأءلوقعلا ىف زوجمال هنأل 2 هتافص هبشتال ىالا

 اوناك نإ و : هناذ نم ءىش ىف هتلاخ نم ءىش ههشي هنأ الو ڵ زجاع هنأ الو.

 لكو « مهل هللا هلعج امم ؤ>و « مهتفص ىلع هب لدتسي امب مهل هللا هلعج امب نومسي ال
 دبعت ىذلا هللا نيد ماع امأو : هريغ نم ءىشب ههبشي سيلف هللا تافص نم ءىش

 ةرابعب ةجحلا دهاوش اهلهأ ىلع تماق دق ىلا ضرألاب الصتم ناك اذإف هدابع هه

 . هللا ندل نيربعملا

 هلسرأ ىذلا هللا لوسر هنأ ملعي نأ هيلعف :ن هللا لوسر ةوعد تنلب ايحو

 هللا لوسر هنأو ع هقلخ ىلإ اهم ءاج ىتلا ةلاسرلا ىف قداص وهو س هنيدي هقلخ ىلإ

 اك قح وهف هللا دابع ىلإ هللا دنع نم هللا لوسر هب ءاج ام نأل 2 هقلخ ىلإ دال

 ىلإ هللا لوسر هنا هيف كيشلا الو { اذه لهج هعسي ال { هلا دنع نم هلاقو : ءاح

 . ناث لوسر هتلاسر ضقني ملو للع هللا لوسر ةجح هيف تماق ىذلا هنامز لهأ

همساب هملعي نأ هيلعف اهيف ناك ىنلا ةعقبلا ىف ولك لوسرلا ےساب هغلب ناك نإف
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 هيلع مت ةعد ق ناك نإو . هرمأ نم ةحلا هب تماق ام ىلع  هرساب ه نمؤيو

 ةتطقنملا نادلبلا نم هب عمس الو ثلذ لتع الو ولع هللا لوسر مساب ةفرعلل اهبف

 ملعي نأ انفصو ام ىلع هقلاخ هملع عم هيلعف لسرلا ةوعد مهغلبت مل ىتلا

 هللانم ًاباومث ةعاطلا كلتو دبعتلا كلذ ىلع مهل نأو ، هتعاط لهأ اهب دبعتم ةعاط

 . 04 هليع ىذلا هنرد ق هلرا عطي نه نأ ملعي نأ هناعو ك هف هوعاطأ ام ىلع

 هقلاحل نأ

 هدابع هب دبعت ىذلا كلذ ماع غلبي نأ هللا ةفص نم سيل نأ معي نأ هيلعو

 نئاك ملع مهفلكو ث مهيلع هب جتحم مهتفاك نود مهنم هنوضقني ال مهعيمج ىلإ
 نراطلسلاو كلملا قلاخلا ةفص نم نأل 6 مهيلعو مه ةجح نوكي ول هب مهدبعت ام

 ايش دارأ نإ ث كولملاو ناطلسلا لهأو ةكلمملاو ةنطلسلا هتفص نم هل سيلو

 امإ لب ث هنم كلذ اودارأ نم عيمج هيلع ماع « كلذ نوكيف نك هل لوقي نأ

 كلذ ناك ولو مهنم ةيرقلا لحأو مهتكلمم لهأ نم صاوخ ىلإ كلذ نوكيا

 ةجح مهل تماق امل مهتكلمم نم ثكالذ ملعي ىتح الإ مهل يقتسي الو مه موقي ال

 القع امل هنيدب هقلخ ىلإ الوسر ن نآ ملم نأ هيلعف رمأ مهل مامتتسا الو

 . هنامز لهأ ىلإ هللا هلسرأ ىذلا لوسرلا سا اهعم حصي ىتلا تا رايعلا مدع عم

 هيلعو ص هب نمؤيف همسا هعم حصي ام هب لصتي مل !إ المت هب نمؤي نأ هيلعف
 ديعت امب هقلخ ىلإ هقلاخ لوسر هب ءاج امب نمؤي نأو 2 هقلاخ لوسر قدصي نأ

 ىف لاؤسلا هيف همزلي ام عيمج نع لا ؤدلا داقتعا عضوملا اذه ىف هيلعو « هقلخ هب هرا

 ىف جرخي نأ هيلعو ى هقلخ ىلإ هلوسر اهب هللا لسرأ ىتلا ةعيرشلا ىف هقلاخ نيد

 نيربعملا نم كلذ ملع كردي هن أ هلقع ىف نسحو هلقع ىف عقو اذإ كلذ ةفرعم سامتلا

 . هكاردإ نكع . 3 ىفو ب لصألا ق اذك ( ) ١



 س ٥٨

 حاضيإ نم ، ادريغىلإ اهنم ج ورلا ىلع ارداق ناكو 4 اهف وه ىلا ةعقبلا ريغ نم هل

 تأ اجرو هلقع ىف نسح ىلا ةعقبلا غولب ىلع ارداق ناكو « رحم و أ "ر نم هل ليبسلا

 ةوق نم ةردقب اهيلإ هغولبب ةعقبلا كلت نم هب هللا هدبعت دق ىذلا كلذ ةرابع كردي
 نأو ، اهليلدب هتفرعم عم ليبسلا حاضيإو قيرطلا نامأ عم ،ةلحار وأ داز وأ هندب

 هلوع همزلي نمل ةنؤملا نم كرتي ام هعم نوكي نأو « اهيف ةكاه ىلع هسفن لمحم ال

 تافآلا نم مهياع نمأي نأو ى ملل اهكرتي ىتلا ةعقبلا ىن مهيلع نمأيو « مهتوقي ام

 | . مايإ هتقرافم ىف مهياع اهفوختي ىلا

 بلطل هقلاخ نيد ةفرعم ساملا ىف جرخ نأ هيلعف ةفصلا هذه ىلع ناكاذإف

 هلا هدبعت ام كرتب ثالذ هتقو ىف دقتعي نأ هياعو ي هيلع بجوأ ام ةددأتو هاضر

 ل نيرعلا ةرابعب هملع ىلع ردق ام ىتم هنيد ىف ىلاعت هللا هرمأ امب لمعلاو هكرتب

 ناك نإ دقتعي نأ هيلعو ك ةلاخ نيد نم تافلكمملا نم هلقع ىف نسح ام لمعيو

 هتعاطبأزمعلا نم هب هللا هدبعت ال افلاخم هب لصو هلقع ىف نسح دق ىذلا نسحلا اذه

 نمهكرت هلقع ف نسحام كرت هيلعو 9 هنعع وجرلاو هكرتو هنم ةب وتلاب هل ناد وهف

 دقني نأ هيلعو كاهيتأي الو هقلاخ نيد ىف اهيتأي نأ هلقع ىف اهحبقتسي ىنلا تاحيبقل
 نأ هيلع امم هيتأي نأ هلقع ىف حبق ال هكرتن هينأي نأ هلقع ىف حبق ىذلا ناك نإ هنأ

 ف هلا ءاضر ةقفأ وم دقتعي نأو ك هب لمعلاو هنع ع وجرلا هيلعف هب لمعي و هيت أي

 . . هرماوأ عيمج

 ؤهف ، هنم لضفب الإ هقلاخ نيد ةفرعم نم ءىش ىلإ غلبي ال هنأ ملعي نأ هيلعو

« تالالضلا نم ءىشب ندب ام هقلاخ ةاضرل بجوتسم « هقلاخ نيد ىف ملسم ملاس
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 هد وهحح رصقي وأ تاداقتعالا نم انفصو ام عييصت ىلع تامرحملا نم اثيش بكر وأ

 ٠ ٥4ل اخ ند ملع نع هن ردقو

 هاب هلهجب روذعم وهف ءايشألا نم ءىش ىلإ هملع لصي مل نم لك نإ لاقو

 نإ و ث لقعلا بها ذلاك ناكو هلفغي مل هنأل هنعلا سلاو هملعو هب دبعتلا هنع حورطم

 نأ هيلعو ث ملعلا ىف لقعي مل ام نود لقع امم كسقلاب ادبعتم ناك ءىش لك لقعي م
 . هسمعن ةصاخ ق هلح همزل ام ملع

 كسمب نأ هيلع نأو ء هملع دعب هالع ىف كشي ال ملاعلا نإ 0 ةلجلا ف مهلو ف امأو

 لئاسلا نإ ‘ مهلوق اماو : ماعي نا هيلع نا ملعي نا هيلع ناك ملت ا`إ و ٤ ملعلا لعب

 > هل ليق ك ه۔لهد وهو قحلا نم ملع اي كاشلا وه لاق . كلاه كاشلاو روذعم

 لأسي نأ هيلع سيل نأ ىدنع : لاق ك هملعي ال ءىش نع لأسي نأ هياعإبحي الو
 . كلذ نع

 & ىناعم اذهو ى الهاج اذه ىسي ال : لاق ى ةيفاع ىف لهاجلا اذهف : هل ليق

 .هلع نأ دعب هيفكشلاهعسي الذ هملع اذإف ،.ىشلاي هملع هتلف ءهتيتلب هب تلزن مهلوقو

 اذام نيغلكلما نم محلا غلب نم نع اس لأس نأ هللا هجر دمحم ى ] نعو

 1 وهو ءىش هلثك سيل دحاو هنأو ك هقلخ اقلاخ هل نأ ملعي نأ هيلع : لاق ؟ همزلي

 . ثدحع هاوس ام نأو . ريصبلا عيمسلا

. هقلخ اقلاخ هل نأ ملعي نأ هليلد امف ع لاق نإف
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 هليلو ، هثامسو هضرأو ه۔فن ىف ث هقلخ باح نم ىري ام وه ليلدلا هل ليق

 . تاقولخلا نم كاذ ريغو ‘ هراهن و

 . ءىش هلثمك سل هقلاخ نأ ىلع هليلد امف : لاق نإف

 ءعناصلاهبشت ال ةعنصلاو 2 لعانلا هبشيال لعفلا نأ كلذ ىلع ليلدلا : هل ليق

 رمح هرا نع هت أر 1 ام هادع ٢ حبق اه فكلا هديحونو هللا هفرع ٥ ذوب همزليو

 . هلقع ىف حبق امم ءىش ةحابإ ىف

 هتدهاشم دنع هللا نع هب ءاج ام ةلمجو :ن دمحم ىنلاب قيدصتلا هيلعو

 ائيش عمس اذإ همزلي و ، هيلإ رابخألاب تاقن وأ ، هتوبن ةحص ىلع تلد ىتلا مالعألل

 ةغلابلا ةجحلا وه هنأل ، ىهنو رءأ نم هيف امب لمعيو هب نمؤي نأ هللا باتك نم

 هلثم نم ةروسم اوتأي نأ سن الاو نجلا عمتجا ول ىلا ةزجعملا ةميظعلا ةيآلاو

 . كالذ ىلع ارودف ام

 ذخأي الو ىع نينومأملا ءاهقفلا ىلإ هريسفت ىف عجري نأ هيلعف نآرقلا عمس اذإف

 { همراحم بانتجاو هللا ضئارف ءادأ ىف هللا رمأب نواهتم الو هنيد ىف مهتم لوقب

 : لوقي هللا نأل هب هلبا هدبعت امب ماعلاو فافعلاو رتسلا لهأ نم الإ ذخأي ال نأو

 دجو نإو ع « سانلا ت ءادهش اونوكتل انسو ةمأ مكانعَج كلذكو »

 ىرخألا ءىلمخت مهنم ةقرف لكو كهللا نع ءاج امم ءىشىف نيفلتخم سانلا فلكملا اذه

 كح ىف لطبملا نم مهنم قحلا بلط ىف دهتجيو ص نآرقلاب لدتسي نأ هيلعف

. هيف اوفلتخا ام



 نأ دب ال هللا ءاضر قفاوي ام باط ىف هسقن حصانو هلل كالذ ىف دهتجا اذإف

 ههدعي مش هلعفب مايقلا هفلكي و ءىشب ا دحأ دبغتي ال هللا نأل ، هتجاحو هتيفب ىلع مجه

 كلا وهو س هيملع ليلدلا

 . هب رفظي نأ هل

 دب الف قحلا ةباصإ باط ىف رومأملا دهتجا اذإف ء ےلملا :

 عمجن ال و ةيالولا ىف . للا ف ذ نيفلتخلا نيب عمج ا الو ه فالتخال ا دجو اذإ و

 . دا دضأل ا نبب

 أربي و هلعاف هب رفكي اهنم برض : نيبرض ىلع اهيف فلتخلا ثادحألاو

 ءىلطخم ىتح هكح اوعزافتو قحلا لهأ فلتخا ام لكو ه برضو « هنم نولا

 ، دحاو ىف الإ اهيف قحلا نوكي ال ىتلا ثداوحلا نيب قرف اذهف 2 اضعب مهضعب

 مهنم بيصملا ملعي لو هيف اوفلتخا ايف كحلا ملعي ال ىذلا فيعضلا ىلع بجاولاو

 اوفلتخا ام مكح نعو مهنع لاؤسلا هياعو « مهيف هلهجل مهنع فقي نآ ءىلعخحلا نم
 لاؤسب الإ اهماع ىلإ لصي الو ء اهايإ همزلأ ضئارف هيلع ضرتفا هللا نأل ث هيف
 هللا نأل ا ، نيفلتخلا ءالؤه نم هعابتاب هللا هرمأ نم بلطي نأ هيلعف ك ملعلا لهأ

 يل مهبلط هيلعف . نوئش ال ب متنك نإ ر ذلا لهأ اذ لوقي

 مكح ىلع نيعمتجم سابلا دجوو ثادحألا لدأ رصع دعب ءىشان أشن نإو

 مدجو نإو « مهل ةقفاوملاو مهل لستلا هيلع ةجح مهعامجإف ثدحلا كلذ ىف دحاو

 هب هوربخأ ايف مهقدصي نأ هيلعو « انلق اك هيف اوفلتخا ايف لاؤدلا هيلعف 2 نيفلتخم

هيلع بجو ملعلاو لدملا لهأ مح هل نروربخلا ناكاذإ 2 ثادحألا مكح نم



 نم دحاو ىف قحلا هيف نوكي ايف زوجي ال ديلقتلا نأل ، كلذ ىف مهديلقتو مهعابتا

 . ةلدألا هيلع مهل بصن ءىشب هدابع دبعت اذإ هللا نأل ، نيفلتخملا ليواقأ

 آ ً

 عامجإ وأ ةلط ىبلا ذم هيبن ةنسو هللا باتك ىف مكح هيلع صنيملام امأو

 مهءار آ هيف اودهشجيل ءاملعلا ىلإ هكح درو نيدلا ىف هقفلا لهأ نم نيملسملا نم

 ىلع ليلدلاو ث هيلع صنلا مدعل ماسولا له أ لوق ىلإ عوجرلاو ديلقتلا هيف زوجيف

 ترج نيذلا ةباحصلا فالتخا لثم ءاملعلا ديلقت هيف زوجي ال ىذلا لاثمف « هكح

 اذحلثف ءاضعب مهضعب لتقو ضعب نم مهضعب "ىرب ىتح ،فالتخالاو نتفلا مهنيب
 لجح هلوسر ةنسو هنلا باتك ىإ مهرمأ ف عجرب امإ و ءاملعلا ديلقت هيف زوجي ال

 اوتامو ، اولدبي ملو اوريني ل نيذلا نيدشارلا ءافاخلا نم مهمدقت نم ةريسو :نل

 . اذه ىف ءاملعلا ديلقت زوج الو هتقيرطو هىدهو :نل دمح مهيبن جاهنم ىلع

 ةقفنو ةكرتشملا ىف ءاهقفلا فالتخا لثم و < ءالما ديلاقتلا همف رو روحم اه ام ا و

 اضعب مهضعب نم هيف نوفلتخلا:آربي مل ىذلا اذه وحنو 2 ةلالكلاو اثالث ةقلطلل
 مهضعب ةيالو لرونيدي اوناك لب هيلع اضعب مهضعب ءىلمخ ملو « مهفالتخا ىلع

 . هيلع ضعب

 ء دحاو ىف هيف قحلا اهدحأ 0 نيب رض ىلع فالتخالا نأ ىل إع اذهم انللدتساف

 لاق دقو 3 لدعلاو ما لهأ نم نيفلتخملا فالتخا ىف نكم هيف قحلا رخآلاو

 ۔ ( سانلا لع ءا مث اون و .. ةل اطسو ةم م :1 ايْلَسَح ك كل ًذكَو » : ىلاعت هللا

 نم اجراخ نوكيال قحلاف ، « أطخ ىلع ممح ال ىتمأ » : وهملَط ينلا لوقو

ىكمتنمو ةانزلاو قارسلا ةمألا ىف نأل ضعبلا نود ضعبلا عم وهو ى يتهج مهمديأ
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 هنع جرخمال قحلا ناك اذإف ، لكلا نود ضعبلا دي ىف قحلا نأ انىلعف ، تامرحملا

 ن٠ قحلا ةفرعم ىلع لالدتسالا بلطو لاؤسلا نم دب الف نوفلتخم كلذ عم مهو

 . ءاملعلا ن. اذ: لثم ىف ادحأ دلقي الو ع لالضلا نم ىدهلاو لطابلا

 عمس ‘ ةمألا قرف نهم مهفل اخ نه نود نو ةح م :ا ملعو مو وف ىف اشف اذإف

 اهنأ ىعدت ةقرف لكو اهكح ىفو اهبف نوفلتخم مهو همايأ لبق مهنب تناك ثادحأ

 ، مهلك اونوكي ن أ زوج ال هنأل ص بلطلاو رظنلا هيلعف ىرخألا نود ةقحلا ىب

 مهنم قحلا ةيالوب نيدي نأ هيلعف ، نيثدحملا ءامسأ لهجو ثدحلا مكح فرع نيغ
 . مهنم لطبملا نم ةءاربلاو

 ىرب ىتح اعزانتو ةلأسم ىف افلتخا نيلجر ىف ث هللا هجر ث بوبحم لاقو

 امهنم بيصملا نم ردي . و « اهالوتي ناكل جر امهعمو ث هبحاص نم امهنم دحاو لك

 كرخآلانم؟ىربو هالوت اممنمبيصلا فرعنإف ع هبحاص نم ةءاربلاب اهدحأ أدب دقو

 { ةءاربلاب "ىدتبملا بيتة سي لوقو ، نيلسملا لآس ىتح امهنع فقو فرعي . نإو

 . ثالذ دعب هنم ىر بةي . نإه

 مهضعب مرحو ح مهضب لحم امم ءىش ىف سانلا فلتخا اذإ : بحم ىذلاو

 نم لالحلا فرعي ىتح ةهبشلا نع فقي اذه نأ ، مهضمب أربيو « مهضعب ىلوتيو
 ، نيملسملا لوق رمآلا اذه ىف ىلوق لومتيو ص ودعلا نم ىلولا هل نيبيو « مارحلا

 لخأ نم لضفلاو فافعلاو لدعلاو قدصلا لهأ نيملسملا لئاس انأو مهنيد ىنيدو

. ل دمح هلوسر ةنسو هب اتكب و هللاب ملعل :
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 : لاقف 3 عيب رلا ىلإ ناسارخ لدأ نم لجر ءاج : هللا هتحر 2 بوبحم لاقو

 انل نييف : لاق « من : لاق ؟اهيف هنع فقوي لاح ماسملا ىلع ىتأي له ث ورمع ابأ اي

 ةلأسم ىف افلتخا ى كتيالو لهأ نم نيلجر ىف ناسارخ اخأ اي تلق ام : لاق « كلذ

 امهنم دحاو لك "ئربو « ارجائةن ، ىلوق لوقلا : اهدحأ لاتف ، ضئارفلا نم

 : لاق . هيف نيملسملا لوق ام الو ، هزن انلتخا ام ىزدت ال تنأو 2 هبحاص نم

 « امهتلأسم نع نيملسملا لأست ىتح امهنع فقت نأ كل : لاق ؟ ورمع ابأ اي لوقت اف

 . بوتي نأ الإ هنم تثرب لطبلا ناك امهف

 لصف

 « ءايحألا نم ىلوتي نمع لأسي نأ لجرال له ك هللا همحر ديعس وب أ لئسو

 نيحلاصلا ةفرعمو لضفلا كلذب دارأ اذإ : لاق ؟ ةعيفرلاب ةدالولا هنح ذخؤت نم

 ,نسح كلذف هتاضرم ءافتبا هللاب مهيلاويو هنيد رمأ ىف هللا ةعاط ىلع مهب ىوقتي

 ءايحألا نم نوملسملا هنم ئرب نم نع لأسي نأو « لذ ىف لدعلا قفاو اذإ
 ةفرعم ىلإ غولبلاو مهداسفو سانلا ةهبش نم جورخلل نيثدحملا ةممألا نم تاومألاو

 ةروعنع اسسحخ الو رتس كتهكالذب درب ملو كلذ ااهاح ناكو ،لطبملانم قحلا

 «لضفلا نم اذهف ءةهبشلان.٠ جورخلاو لدعىلإ غولل الإ دحأ ىف ةوهش الو نيملسملا

 ًاروجحم هتين ىفو هلاؤس ىف قفاوي مل ام اياعرلاو ةمألا نع لاؤدلا ىف زئاج كلذو

 . لم:ب وأ أطخب ىأرب وأ نيدب ملعب وأ ,لهجن

هتافصو هللا ديحوت نم ةلجلا ريسفت نم ءىشب ةجحلا هيلع مهت غل نم : 7
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 هيلع سيلو « ادبأ ملاس وهف هن ائيش وأ كلذ لهجيف هلابب رطخم وأ هعم ركذي ام

 هقلاخ نيد نم همزلي ام عيمج نع ةلخلا ىف لاؤدلا هيلع امنإو ، لاؤس اذه لثم ىف

 ص هتفرعم هللا نع لةع كلذ ىأب ے هتافصو هللا ةفرعم دهاوش هيلإ ىدؤت ام ىلع

 .لاؤسلا ةلجلا ىف همزليو ، هنيعب كلذ نم ءىشىف ةجح هيلع مقت ل ام هل فاك كل دو

 ءىش ىأب هقلاخ نيد وأ « هقلاخ ةدابع وأ 2 هقلاخ ءاضر نم همزلي ام عيمج نع

 .هتفرعم نم ةجحلا هيلع ماقأو ث هيلإ هللا هاده دق امم اهب لدتسي ىتلا ءايشألا نم

 .ىدتها اذإ هلقع دق امم همزلي ام ةلمج نع لاؤدلا داقتعا هيلمف ، هتدابع ةفرعمو

 داهتجاو لاؤسو بلطب الإ هقلاخ ءاضرو هتلاخ ةدابع ىلإ لصي ال هنأل كلذ ىلإ

 هب لزغت نأ لبق ءىش نع لاؤسلا همزلي الو ء كلذ هل نيربعملا نم دجم نمم كلذ ىف

 اذبمف ى هلقعي الو هفرعي الو هنيعب ءىش نع لاؤسلا همزلي فيك هنأل « هتيب

 . قاطي ال ام

 .تماق دقو اهماعهيلع نأل اهف كشلا هعسيالو اهتفرعم هيلعف ةلجلا ربخ هغاب اذإ و

 مزاللا عيمج نع ةلجلا ىف داقتعالا ىف لاؤسلا همزليو هرذع عطقناو ةجحلا هيمع

 ةجحلا اهب ىلتبم ىلع اهب متتل اهب ةيلبلا تلزن اذإ ىتلا تاصوصخلا نم ءىش نع وأ

 اذإ و هنع لاؤسلا ادمتتعم ناك اذإ هلعبال ثالذ كرتب املاس ناكو ى هلقع داوش نم

 . لاؤدلا داقتعا هعفنيو هيف لاؤدلا مزال مضوم اذهف 2 كال» هنع لاؤ لا دقتعي م

 نم اهب ةجحلا هيلع تماق اهب ةيلبلا تلزن اذإ ىتلا ءايشألا نم ناك ام امأو

 امنإ و:« همزلي الو اهنع لاؤسلا هعفني الو { لأسي مل وأ لآس ع كمد اهلهج نإف لقع

) ٥ _ نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ةعاط نم ءىش لك كلذك ك ررضلا هكرت ىفو عفنلا عفوم مقو اذإ لاؤسلا همزلي

 الام لمع مزاي نأ زوجي الف اهب ل ول نأ « اهب لمملا هعفنيو ك اهكرت هرضيال هللا

 . هيلع هثحت و كلذب هرمأن انكلو هلعف اذإ هعفني ناكولو همزلي

 نيضراعملل رظانملاو مالكلا ؛مالسإلا ىف حلصأام : هللاهنحر ديمسىبأل ليقو
 ؟ توكسلاو كلذ نع ءاضغالا وأ ثادحألا هذه ىف

 ىجري مالكلا ناك اذإف ء ةنحلا نم هصخ امب اذه ىف صوصخم لك : لاق

 هكرتف هررض فاخ مالكلا ناك نإو ،ىلوأ مالكسا اف هكرتف ررضلا فاخيو هعفن

 هريغب لاغتشالاو هنع توكسلاف هررض فاخب الو هعفن ىجري ال ناكنإو ، ىلوأ
 ، كينحي ال ايف مالكلا نم كب ىلوأ كينعي الاح توكسلاو ىلوأ تاعاطلا نم

 . اتح تنكو لو ةرظانملاو لدجلا كرت هلل عضاوتلا نم ليقو « ابيصم تنكو لو

 نيذلا مه لاق ؟ مه فيك ةءاربلاو ةيالولا لهأ نم فلسلا ةفص نع رثأ ىفو

 ةباحصلا لوأ نم مهنم ودعلا ةوادعو مهنم ىلولا ةيالو ىلع نوكسملا عمتجاو اوضم

 خمشلاو ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ خيشلا مهرخآو نامعب ءاملعلا رخآ ىلإ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو رثألا اذه ىف رظنا . ىنايسبلا دمحم نب ىلع ندملا وبأ

:ج » ٦:`٭٣



 عبارلا لوقلا

 رادلا ح ىفو رهاظلا ةءارب و رهاظلا ةدالو ح ف

 ةالولا رمأ ىف هللا نيد ماكحأ نم نانكح اه رهاظلا كلاب ةءاربلاو ةيالولاو

 ةطب رشلاب ةءاربلاو ةدالولاو « امهماكحأ نم ءىش ىف امهتقلاخم زوجت الو « ةءاربلاو .

 . رهاظلاب مكلا ةءارب وأ رهاظلاب مكلا ةيالو موزلب نحتمي مل ام دبعلل ناتيذاك

 ذدبعلاىق رهاظلا هب الوب م لا بجو ر>اظلا مكحن ةءارب وأ هنالو تمزل اذإف

 . ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةدالوب هيف فتكي ملو « ةءاربلا كلذكو . هنيعو همساب

 مكلا ىف ةءارب وأ هيالو نم هيف بجو امب هيلعو هل مكحم نأ نحتمملا ىلع ناكو

 . الو رهاظلاب ىلولا نوكي نأ لمتحم هنأل ، ةطيرشلا مكح هيف دقتعيو رهاظلا

 نكميو اودع نوكي نأ نكمي رهاظلا ىف ودعلا كلذكو ،اودع نوكينأ لمتحمو
 ماكحأ نم جرخ ملو }سانلا ةماع ىف ةطيرشلا داقتعا بجو اذهلف كاًتلو نوكي نأ

 نم ىن وأ هللا بتك نم باتك هيف قطن نم الإ ةءاربلاو ةيالولا ىف ةطي رشلا

 . كلذ ىف ليدبت ال هنع ىلاعت هللا ربخأ اك وهف 3 تش و أ ديعس هنأ هللا ء ايبن ا

 ، هيالولا رصبي نمم ةعيفرلاو ةقفاوملا ىف ةربحلاب حصنت رهاظلاب مكحلا هي الوو

 لوقلا ىف ةقفاوملا ةحصب ةرهشلاب و ث نيملسملا ءاملع نم ةماقتسالا لهأ نم ةءاربلاو

 مسا دبعال حصي نأ كلذو ص لمعلاو لوقلا ىف نيملسملا ءاملع نم ةماقتسالا لهأل

 فالخلاو عد,لا لهأ نم هريغل تتبث ىتلا ءامسألا نم مكحلا رهاظ ىف هب اربي

ةربخوأ ةرهشب سالا اذه هلحص اذإف ك ةماقتسالا لهأ سا هلصلخم و نيملسملا نيدل



 ةلالضب نيدت ىف ةمهت كلذ عم هقحات ملو هرمأ رهاظ ىف ةحلاصلا لامعألا هنم تفرعو

 عسي الو كل د هنم ملعي ام نيح نم تتبثو رهاظلا مكح ىف هتدالو تبجو ةنايخ الو

 دعب نيع ةفرط هتيالو كرتت الو & هل قتسا كلذ ىلع ماقتسا نإف ث هتيالو الإ
& 

 . تبجو ن |

 م نإف ع هتماقتساو هصرح رظني ىتح ني رهشلاو رهشلا هب رظني ضعب لانو

 فرعي ىتح هنع فقو مهنا وأ بيرتسا نإو هتيالو تدقتعا هيلع وه ام ىلع

 ىف هتيالو دقتعت نأ لبق تام نإو ث رهاظلا سال نم هل حص ام ىلع ةماقتسالاب

 ,سقنألا بطت مل امس لوقو ، توملا دمب هتيالو تدقنعا هرمأ ىف بترب و ايلا

 كاسمإلا زوجيف فوخ بولقلا ىف هنم ىتبي الو ، كوكشلاو بيرلا هنع لوزيو

 «ةهبثلاو ةنتفلا ىف لوخدلا فوخ ةيالولا هب ها بجي ام هل حص ولو « هقيال و نع

 كاسمإلا ىف مسو نم عسو دقو « هيلع هتيالو تيجو هتيالوب هسفن تباط نمو

 ملو هتيالو الإ زوجت الف تام اذإف «تومي ىتح بيرلاو ةنتفلا فوخ هتيالو نع

 ةنتف ىف لوخد فوخ تولملا دعب سيلو ص ليدبت ال و ثكن ال و رييغت هنم حصي

 نم ماكحألا رهاظ ىف هنم هب أربي ىذلا سال ا هل رهظ اذإو ث ةمهت الو بير الو

 ةماقتسالا لهأو ةلالضلا لهأل ةكرتشملا ءامسألا ىف لوخدلاو لالضلا ف نيدتلا

 ةربخ وأ ةرهشب ةماقتسالا لدأ سا هل حصو ، تالذ ىف ةمهتلا نم ءىربو

 < رداظلاي مكلا ىف . هتيالو تبجو رش الو ريخ ٹالذ دعب هنم ملعي لو

  

 دسءب مهنم حص نإف ص لامعألا نم مهنع باغ ايف ةقفاوملا سانلا ىلع سيلو

الو لزن ثيح هثدح هلزنأ ةمهت وأ ةنايخ وأ لمعلاب لوقلل ةفلاخم نم رمأ كلذ



 لبق ةيالولا بجوأ نمل ةجحلاو .ةياهن الو هل ةياغ ال لمعلا نأل ، لمعلا هب رظتني
 ٥٠ م 7 رم ه - ص _- . صس 3 . ١

 كيغي ابي تانمؤملا كءاج ادإ ىبنلا اهبأ اي ) ىلاعت هللا لوقف لامعأل راظتنا

 اق الو نين ز ه الو ن ةرس الو اتش ائيش هللاب نف رشي ال نأ لت

 . ِ۔ ۔١ . ے م ۔
 . ( ميحر ر روفغ هللا ن هلا نهل رةغَساَو نهي ف ( » 2 ةيآلا . ( ره و !آ

 هنم فرعت نأ لبق رارقإلا هنم فرع نم رافنتسالاب ةيالولا هللا بجوأف
 نكب ملو ةحلاصلا لامعألا دبهلا نم تحص اذإ ا.أو . ةي وق ةجح هذهو « لامعألا

 امي ةماقتسالا لهأل ةقفاوملا هنم فرعت ملو هب نيدي ايف ةرهاظ ةنايخ هنم ملعي

 فالخلا له أو ةماقتسالا لهأ نم طالتخا اهبف راد ىف ناكو ةنالولا هب بجوتسي

 . لالضلا لهأ نيد اهيلع بلاغ وأ

 ةماقتسالا لحأ مسا هب ل حصي مل ةلزنملا هذهو رادلا هذهب دجعلا اذه ناك اذإف

 ةرهشلاب الذ نم ةءاربلا هل حصت وأ لالضلا لهأ س نم هب أربي ات نحتمي ىتح

 راصمألا نم رصم وأ نادلبلا نم دلب ىف هدحو ناكولو ع ةنحم ىلإ جاتحم الو

 مل ولو ةماقتسالا لهأل هتقناوم تحص دقف ةماقتسالا لهأ نيدب نيدتلا هنم فرعو

 . اباك لالضلا لوصأ نم ةءاربلاب نحتمج

 نيدل ةقفاوملا هل حصت . امسألا هذه نم اهب جرخ ةلمج هنم حصي مل اذإ امأو

 لحأ نيد 2 ةلبقلا لحأ هيف فلاخ ام عيمج نم ةءاربلا هل حصي ىتح ةماقتسالا لهأ

 لالضلا ٦ نايدأ نم ءىش نم ةرعانابو ةرهشلاب ةءاربلا هل حصت وأ ، ةماقتسالا

هيلع مقاولا نايدلا رثاس ىف ةنحملا هتمزلو ، ةنحم اهف همزلي مل كلذ هل حص اذإغ



٧٣٠ 

 هنم حصت نم ةعيفر وأ ةربخ وأ ةرهشب اهنم ةءاربلا هل حصت مل ىتلاو « اهيف بيرلا

 هتيالو ىف لوقلاف كاذ هل حص اذإ ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ءاملع نم ةعيفرلا

 نيدتلا نم ةءاربلاو لوقل اب ةقناوملا هل حصت مل امو « فالتخالا نم انركذ اك

 ء ةلبقلا لحأ هيف قفاوي امم هنم رهظت ىلا تاحلاصلاب لمعلا هل بجوي الف لالضلا

 عمتجملا لاخألا نم كلذ هابشأو ةرملاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلانم {ةماقتسالا لهأ

 نم جورخ اهب لماعل حصي الو 2 ةلبقلا لهأ نم. مهريغو ةماقتسالا لهأ اهيلع

 ةقفاوملا هل حصة الو كلذب ةيالولا هل بج ألو عدبلا لهأو لالضلا لهأ نايدأ

 هيلع رهظو 2 هلاح تنسحو لامعألا كلت ىلع ةظفاحملا هنم رهظو حص ولو « لمعلاب

 ع نيدلا ىف ةقناوم .وأ « هيلع ىداميف ع لطاب هم حصي ىتح هلامعأ ىن ءانثلا نسح

 كلذ هل بجوي مل ىمح ال امم تاحلاصلا لامعألا نم رثك أ ولو « هياع ىلوتيف

 هل تبنت الو . ندنلل ليهس ىلع ةماقتسا كلذب هل حصت ال و نيدلا ىن ةقفاومل

 ةقفاوملاو ةمالسلا ليبس كلذ هدبعت ىف هل حصت ىتح رهاظلا مكح ىن ةيالو كلدب

 . ةرمخو كالذ ىف هل ناحتماب ةماقتسالا لهأ نيال

 نم ةعيفر وأ ةحيحص ةداهشب وأ ةداهشلا حيحص نم كالذ ىف بجو امإو

 نم قيضلا ما+ نيب ثالذ ىف قرفو ع تاءاربلاو تايالولا ىف ةحضاو مولع ىوذ

 ،تامومعملانم تاصوصخلا نيبو «تامرحملاو تالحملا ىن مكحلا نيب و . تاعساولا

 رئارسلا ماكحأ نم تالذ ىف رهجلا ماكحأو ءرثابكلانم كلذ ىف رئانصلا ماكحأو

ىلا كلذ ىف رداظلا ماكحأ نيبو « طئارشلا ماكحأ نم كلذ ىف قئاقحلا ماكحأو



 ةقداصلا ةرهاظلا ةينلاو ةقفاوملا ةطيرش ىلع الإ كاله الو ةاجنب اهتحتسمل دهشي ال ٠

 ةيالولا لوصأ ميمح ملعلاورسأو هب ناد امف قدصو هنم رهظ ام ليبسىلع توملاو

 . ةاحنلا لهأ ليبس ىلع ةماقتسالاو ةءاربلاو

 اذاف ك هنوا لع تمهر>و هتيالوتيحو هوجول ١ هذه دحأ نم اذه هل حص اذإف

 ناكالب ىأو ‘ ناك ضرأ ىأ ق انفص و ام ىلع ةماقتسالا لهأ سا ديعلل رهش

 هجو دقف راصمألا نمه رحعم ىأ ف راحم وأ راربأ وأ راكن ١ وأ را ة راد نم

 . لمعلاب لوقلل ةقفاوم هنم ملعي مل ولو لوقلاب ةقفاوملا مكح هل

 هنم ماعب ىح ةماقتسالا لهال ةقفاوملا سا نم هل حص ام ىلوتي هن ا { لوقو

 .لوقلاب ةقفاوملا هل تبثت ، لوقو ‘ لمع وأ لوقب نيدتلا نم هنم رهظ امل ةفلاخم

 ملعت نأ لبق تام نإو « ىلوتي مش لمملاب لوقلل ةقفاوملا هنم رهظت ىتح ىلوتي الو

 . هخع فقوي ، لوقو ىلوتي لوقف لمعلاو لوقل هتقفاوم

 نيدب نيدتلا اهلهأ ىلعو اهملع ارهاظ هلك رمدملا وأ اهلك رادلا تناك اذإو

 نيدل ةفلاخلا نايدألا نم ءىش مهف ر»اظتي الو ، رومألا رهاظ ىف ةماقتسالا لهأ

 . ةماقتسالا لهأ

 ةمهتالوةنايخ هقحلت ملو هنيد ىف ةنامألاوةحلاصلا لامحألا هنم ترهظ نم لكو

 حص نمءمهلك رادلا لهأ نإ٬لوقو هنم ةماقتسالا دح كلذ ناكو ءهتيال وتبجو

 رادلالهأ عيمج و > هتيالو تبجو ةمهالو ةنايخ هنم حصي مل نمم هنيعو همساي مهم

رإدلا لهأف ال و 2 هسفن تاذ ىف ةمهت وأ هنيد ىف ةنايخ هنم رهظ نم الإةي ال ولا ىف
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 نرجاتحنالو ،لمع مهنم دحأ نه فرعب مل ولو {ةماقتسالاب مل موكحمو ةيال ولا

 . ةبجاو مه ةيالولاو لمعالو لوق ى ةنحم ىلإ

 رادلا لرإ ع لوقن ، ةيال ولا ىف رودلا ماكحأ ىف ملعلا لدأ فلتخا دقو

 ىف لوتلاو : ةماقتساو لدع راذ تن اك الداع اتح ناك نإن ء اه كلاملا مكح اهمكح

 رادلاف ًارثاج رادال كلاملا ناك نإو ، ةنحم ريغ نم ةيالوو لدع لهأ مهنأ اهلهأ

 مهل ةماقتسالا لهأ روهظ وأ ةنحلاب الإ اهلهأل ةيالولا اهبف تبثت الو ، روج راد

 . انفصو ام اهيف لوقلا نوكيف ، مهنم دحأل وأ

 لهأ ماكحأ اهيف ماكحألا تن اك نر اهيف ماكحالا عبت رادلا نإ ء لوقو

 روجلا كلام ىف رظني ال و ةماقتسالا له أ راد رادلا تناك نيمل ملا نم لدعلا"

 لدعلاب اهيف ماكحألا تناك اذإف ى ماكحألاب رادلا امنإو « رو__جلا ناطلس الو

 راد ىهف فالخلاو رولا لهأ ماكحأ اهيف ةيراج تناك نإ و « اهاهأ ىلع ةنحم الذ.

 . هنيعب دحأ ىف ةقفاوملاو ةريحلاب الإ ةقفاوملا اهيف حصت الو ڵفالخ

 اباهأ؛يلع موكسحمو نيدتلاو ةلحنلا لهأ مكح رادلا لهأ مكح نإ : لوقو

 امكل ام ىف رظني الو ص ةماقتساو روج نم اهلهأ نه نيدتلا نه اهياع رهاظلا مكحم

 ،قحم ىلع لطبلل دي الو ڵاهيلع روجلا لهأةبلغ لدعلا لهأ مكح مدهي الو اهناطلسو.

 لزنأ ام ريغب مكحنمل مكح الون ةلدعلا لهأ ىلع رئاجلا بلغت ولو لداع ىلع رئاجل الو
 االو ماكحألا ىلع نوبلغتم مه امنإو لدعلا لهأ ىلع ًاماكح نونوكي الون « هللا

 لهأ بهاذم ىلع ةيراج ةحيحص رادلا لهأ نم ةلحنلا تناك اذإف رهقلاو روجلاب

:كللانم روجلا لخأهيلع بلغام ةقفاوموةبالو نممهنيد ىف اهاهأ رضيال ةماقتسالا
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 هلا ءاش نإ انل وق وهو . رادملا هيلع ىذلا لصألا اذهو .

 ناك ذ ولو ر :الا ق مي د اورهظي نأ نور ,دعد لدعلا لحأ ١ ماد ام هنإ : لوةو

 { لدعلا لهأ ةلحت اهتلحت تناك اذإ لدع راد رادلاف لالضلا لهأ اهلهأ ىلع بلانلا

 ىلإ مهيدي أ نم رادلا تلاز دقف ةيقتلاب اوعسوتو مهنيد اورهظي نأ اوردتي ل نإو

 اوماد امو ص اه كالاملا راد رادلا تراصو لالضلا لدأ نم اهل كلال ىديأ

 لدع راد ىحو ث مهراد رادلاف لعف وأ لوقب لالضلا نم هب نيدي ام هيلع نوركني

 ةلحن لهأ نم لوخدلا رهظي ىتح اهيلع لالضلا لهأ ةبلغ اهلهأ رضي الو ةماقتساو
 تراص مه'م كلذ ناك اذإف . مهلالض ىلع مه مهعابتاو لالضلا لهأ ةعاط ىف قحلا

 مهتفلاخل مهيلع راكنإلا اورهظي و مهتوعدب اوزيمتي مل اذإف ء طالتخا راد رادلا

 مكح لطبو ث طالتخا راد تراصو مهنع رادلا تلاز دقف كلذ ىلع اوردقي ملو

 . اهنم لدعلا له ا

 نونيدتالا اهلع بلغي ىتح لدع لهأ اهلهأ ناك اذإ لدعراد رادلا نإ ع لوقو

 راد رادلا تناك اموتكم مهنيد ناكو مهنيد اورهظي نأ اوردقي مل اذإف ، نالضلاي

 مادام رفكلاب رادلا لهأ ىلع كح الو لدعلا لهأ اهف فورعم هنأل « طالتخا

 رهظي نأ ىلإ دعتي و هنيد خي

 > مهلالض ىلع مهفالتخا ىلع مهتقفاومو لالضلا ل»أل ةعاطلاو عمسلاو لالضلا نيد

 تناك اكرش مهلالض ناك نإو . قافنو فالخو رقك راد رادلا ريصت ذثنيحخ

 . )رش راد رادلا

- ن ا ر ذقي ال ناكنإ و (&{ هند د ىلع دعقب ن ] هعس ملسمل
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 كهننم هلالضب رقم ؟كل!اىلع بلغتم وه امإ كالاملا وأ ناطلسلا ناك اذإ امأو

 مهباوصب مه فرتعي ، هرمأل مهتفلاخم ىلع رادلا لهأل عماجم ، هترحتب نيدي ام

 لدأ راد نإ لوقو { اهمكح نع اهل لد رم رادذال هكسام نوكم ال اذف كهسفن أطخو

 { لدعلا لهأ اهيف مادام رفكلاب اهملع كح الو رفك راد لو هحتت ال رارقإلا

 رارقإلا لدأ راد امأو . مرحلا لهأ . امإ { رفكلا راد نأب نوفرعي

 مهلك اهلهأ لوحتي ىتح قافن الو رفك رادب ىمست الو رفك راد ادبأ نوكت الف

 ىمنت الف لدعلا لهأنم فرعي دحأ مهمف مادامو ،قافن وأ كرشنم دحاو لاح ىلإ

 نم لالضلا لهأ نيد اورهظي نأ الإ لدعلا لهأ ردقي مل ولو قافن الو رفك راد

 . نوملسم لاح لك ىلع مهنإف ، قافنلا

 ىتح ةلجلا ىف قافنلا مسا مهيلع ىرجي نأ زجي مل نوملسم رادلا ىف ناك اذإو
 رادلا ىف قبي مل هنأ فرعو كلذ حص اذإف لدعلاب نيدي دحأ رادلا ىف نوكي ال

 رهظو لدعلا ىلع جقم ودو لطابلا راهظإ هعسي نمم دحأ الو لدعلا لهأ نم دحأ

 .تناك ر ادلاىف ةينالع الو ارس لدعلا ىلع قي نأ دحأ ردقي و ۔لطابلاب رارقالا

 دحأ رادلا ىف مادامو ع اهف هل نيلحتقملا مهاب نييقيقح اوناكو 2 اهلهأ راد رادلا

 دإ رادلا ىف ش نأ رةملا ردقي لو راكنإلا لهأ اهيلع بلغ ولو رارقإلاب كسمتي

 راكتالاب طالتخا راد رادلاف رارقإلا لهأ رادلا ف فورعم هنأ الإ راكنإلا راهظإ

 « روجلا لهأ اهملع بلغ مث ع لدع راد لبق نم رادلا تناك اذإ اذهو ، رارقإلاو

 . راكنإلا لهأ اهلع بلغو رارقإ راد تناك وأ

لهأ ماكحأ اهف عفو ش ك قافنو روج راد لبق نم رادلا تناك اذإ امأو
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 لهأ نم رارقإلا لهأ اهف مهطلاخ مث راكنإ راد تناك وأ مالسإلاو لدعلا

 حص اذإو ع طالتخا راد رادلا تناكو رارق إلا لهأ مهطلاخ دقف راجتلاو نامألا

 لعب الإ ةلجلا ف ةمينغلاو ءابسلا انعم حصي . مالسإلاب رارقالا لهأ رادلا ق نأ

 مهعسل لدع لهأ رادلا ىف نأ ملع اذإ ةلجلا ق حصن ال ةءاربلا كلذكو ء نايبلا

 ردقي ال رادلا تناكو كلذ حصي مل اذإ امأو « راكنإلاو روجلا راهظإب ةيقتلا

 ف ةرب رس هنم ملعت 7 روجلا هنم رهظ نف ، رولا رهظي نأ الإ اهف ج نأ دحأ

 هن أ هنم ماع ا`إف ڵكلذ ريغ “رمسي هن أ هنم ماعي ىتح رهظأ ام كح هماع ىراجلاف كلذ

 فرع مث كلذ هل تبثو اذه هنم فرع مث كلذ هلتيثو اذه لثم ىف كلذ ريغ رسي

 رهظأ ىذلا ىلإ لوحم 4 أ ملعب ىح لوألا هلاح ىلع وهف ا هل لمتح ١ و اذه هزم

 . ةيقت الو مالسإلا ىف هل ةجح ريغب

 ةلمج نم ةءاريلا تناك هجولا اذه ىلع رفك راد اهمأ « رادلا تحص اذإو

 نأ زوجب الو ، ةزئاج قافنلاو كرشلا نم رفكلا سا اهيلع لمتشلمل رادل لهأ .

 ك رادلا لهأ كح هيلع ىرج ام 4:يعب هنم فرعي ىتح هنيعب مهم دحأ نم أ ريي

 . رادلا لهأ ةلمج نم ءىرم اذإ اذه ىف ريسفتلا نع ىزجم ةلجلاف

 هب وجوو هيف الذ موزل دعب الإ رادلا لهأ نمه دحأ نمه رمي نأ زوجمالو

 اهلهأ ىنو اهف زوجت ةلمج ىف لوخدلا مكح هيلع ىرج نم لك كلذك هيلع
 رفكلاف ةلا ىف لخاد هنأ ىردي ال نم ةلجلا كلتىف ىأر مث ث ةلمج مهنم ةءاربلا

 { ةهشلاب ةءارملا زوجت الو ى ةلجلا نم أربيو هنيعب هنم أربي نأ زوجي الف . ال مأ

ةلمح ىف ناك اذإف ،هناوعأو وه رفكلا مسا قحتسا دق راج ناطلس لثم كلذو



 ك رذع نم كلذ ريغب مهف وه امنإ مأ ء رفكلا ىف مهم وهأ ، فرعي نم ءالؤه

 حصت ىتح هنيعو همساب هنم ةءاربلا زوجت الذ رذعلاو ةيمتلا هرجو نم هعسي هجول وأ

 رادلا لهآ كلذك 2 ةقبطلا لهأ ىلع ةءارملا مق عقت نكلو ث ةقبطلا كلت نم هنآ هنم

 رذع هل نوكي نأ نك ناك اذإ ى مهتيلحو مهيز مف لخادلا اذه ايزت ولو

 صخشلا نم ةءاربلا تناك كلذ نياع نم لابب رطخ نإو ، هوجولا نم هجو

 ناك نمم انئاك ك قافنلاو رفكلا لهأ ةقبط نم ناكن إ ، ةطيرش ةءارب هنيعب

 . رادلا ىف مهثادحأ ةرهاظلا ثادحألا لهأ نم ةلمج وأ راد لهأ نم

 ىف هنأ الإ ص لذعلاب فرعي ال نمم لدعلا لهأ ةلمج ىف نايك ازإ كلذك

 هنال ولا هن ه بحم ام هنم ملعي ى ۔> هن .عب ةرالولا 7 ر زوح ا . لدعلا لدأ ل > ةعامج

 نكسلو س هتيالو يجن ال نمم مهناوع أو لدعلا لهأ نالطلس ىف نوكي دق هنأل « هل

 لهأ عيمج ىلوتي كلذ و ._ لدعلا لهأ ناطاس ةلمحو لدعلا لهأ ةقبط ط ىلوتي

 . مهلت ىضقي لدع سا ل رهظ اذإ ةلجلا ىف لدعلا لهأ راد

 ىف وهف ءىش هنيعب مهنم دحأ نم فرعي ملو لدعلا راد مهل تحص اذإ امأو

 دحاولا امأو ، لدعلا لهأ ةقبطو رادلا لهأ ةلمج ىف ةطيرشلا ىف ةدالولا ةلمج

 رهاظلا مكح ىف ةيالولا هل تبجو نم ةلمج ىف ناكولو ةيالو هل بج الف هنيع
 . ةلادعلا كلذكو ةدالولا هب بجت ام هنم فرعي ىتح

 مامإلا اذهل ةعاط هنمرهظ ن ڵ لدت مامإ اهيفو ، لدع راد رادلا تناك نإف

 ، لوقو ث ةنحم هيلع سيلو ، ةيالولا ىف ناك تاحلاصلاب لمعو « ةلبقلا لبقتساو
ةفرعت. نحتمي ملو ث هتيالو تبجو لدعلا راد ىف تاحلاصلاب لمعلا هنم فرع نم



 نم جورخ هنم ماعي ىتح ث مامالل ةعاطلا مكح ىف رادلا لهأ نأل { مامإلا ةعاط

 لامعألاب الو « ةلبتلاب نحت الو « مامإلا ةعاطب نحتمي هنإ { لوقو « مامالا ةعاط

 ملعي ملو لدع مامإ مكح اهف زاج لدع راد رادلا تناك نإ بجو ص تاحلاصلا

 تاحلاصلاب لمعو مامإلا ةعاط ىف لخد نمم ع نايدألا ىف طالتخا رادلا لهأ نم

 كلذف هحالص نم رهظ ام ىلع لوتم هالوت نإو ص رداظلا مكح ىف هتيالو تبجو

 لدع راد رادلا تناك اذإ مامإلا ةعاط هنم ملعت ل ولو ، لوقلا ضعب ىف زاج

 . لدعلا مامإ اهيلع بلاعلاو

 هريغي ال لالض نيد ىلع اهلهأ عديف راد ىلع لدع مامإ رهظي نأ زوجي الو

 كح نيدلا كح ىفدابعلا مزلي نأ زوجي الو ء لذ ىلع ردقي ال نأ الإ هركنيالو

 نم هن وكمتنيو « لالضلا نم هن نونيدي اي ىصاعملاو رفكلا نم دابعلا هرسأ ام

 لهأ راد نم وأ لدعلا لدأ ةقبط نم هنأ دحأل حص اذإ هنإ ء لوقو : تامرحملا
 نمو ى ةريحلا راد ىف هنآل ةيالولا ىف وهف تانايحلا نم ءىش هنم رهظي ملو لدعلا

 . رش هنم ملعي ىتح ديلا لهأ نم وهف ريخلا رادب رشهنمف رعي

 قيدصتلا هجو ىلع ةيالوو « ملعلاو ةربحلاب ةيالو رهاظلاب مكحلا ةيالو نإ م
 هلاوقأ عامتساو هلامعأ ةنياعم ةيالولا هب بجي امل ةدداشمو ةربخ ىلع ملدلاف ك مكلاو

 عامسلا ةلزنمب هيف كشيال ثالذ هعم حص نم مم هرصمو هراد ىف لذ ةرهشب ملعو

 : نيهجو ىلع مقي قيدصتلاو ص هيلعو هل ضاق كلذو 4 لاعفأ الل ةنياعملاو لاوقأ الل

 رصبي نمم ةالولا عفر ىف هلوق لقي نمم دحاولا مفر ي رييختلاف « بوجوو 0 رييخ

_ . ةيال ولا
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 عفر نم نيملسملانم ةماقتتس ال ا لدأ نم ةءاربلاو ١ ء اش نإ ريح وهف كل د هل

 ةعوفرملا نع فقوو « عفارلا ىلوت ءاش نإو 2 هتيالو هيلإ تعفر نم ىلوتو قدص

 كلذ ق نكي مل م و كلذ رصبي نمه ادعاصف نينثالا عفر كلذ , ىف بجاولاو ‘ هتيالو

 رهاظلا ملع ةحص بج وتف ةريشلا ةحصو ةربخلا ملع امأ او . قيدصتلا بجوو رييخ

 . كلذب هيلعو هل ةداهشلاو كلذ نم

 لكو { ةعيفرو ةرهشو ةربخ هوجو ةثال نم ر+اظلا هيالو مكح نأ انيب دقف

 ةقيقحلا ةيالو قحتسي الذ رهاظلا مكح ىف هوجولا هذه دحأب ةيالولا قحتسا نم

 هترب رس ىف ناك نإ هنأ رش ىلع الإ ةنجلا لحأ نه هنأ وأ ، نمؤم هنأ

 وهف كلذ ىلع تامو ةرهشلا حيحص وأ ةربخلا ىف هرمأ نم حص دق ايف هتينالعك

 ةنجلا لهأ ليبسىلع ناكن ملال ر+اظلا مكح ىف ةيالو زوجت ال هنأل ءةنجلا لهأ نم

 ىلع الإ © ةنجلاب اعطق هل ع الو « كلذ ىلع تامو هتريرس ىف اقداص ناكاذإ

 « امهنع هللا ىضر باطخلا نب رعو قيدصلا ركب يبأ ةلزنمب ناكولو ء ةطيرشلا
 لوسر ناسل نع ةقيقحلا مكح سانلا نم دحأ دنع سانلا نم دحأ ىف حصي نأ ل

 حصام ةرهشلا قيرطنم كلذ هعم حصي«هللا باتك ىف ليوأت حيحصو للع هل

 ُ كح نم لقتنيف هنيعب دحأ ىف تلزن ةيآلا كلت نأ س هلبا باتك نم ليزنتلا هعم

 . ةقيقحلا مكح ىلإ ةطيرشلا

 نوكت الو ةعيفر وأ ةربح وأ ةداهش هتيالوتن :17 فالذ هل حصي . نم امأو

ةقيقحلا مكح مكحم : نأ دحأل زوحي الو . ر»اظلا مكحلا ى ىف ىلوهن ] عطقلابهل ةداهشلا
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 نمو 01 ةةيمحلا مكح عضوم ف ر»اظلا مكحم مكح نأ الو 0 رداظلا مكح عضوم ق

 قحلا فلاخ دقف كلذ لعخ .

 عضوم ىف نييل وتملا قيدصتو نيدهانلا ةجح لوبق ماكحأب مكح نم كالذكو

 مكح نم كالذكو ع قحلل افلاخم ناك ةرهشلا حيحصت وأ ةرملاب ملدلا ةيالو مكح

 مكحن مكح نم كلذكو « قحال افلاخم ناك ةرهشلا حيحضت وأ ةرمخلا ع ح

 نيدهاشلا نم ةداهشلا لوبق هبالو عضوم ىف ةرهشلا حيحص وأ ةربخلا ملع

 نأ انيب دقف ڵ كلذ نم بوتي نأ الإ قحلل انلاخ كلذ ناك نيلوتملا قيدصتو

 نيدهاثلا ةداهش وأ ةرهشلا حيحص وأ ةربملا ملعب رهاظلا ح ىف ةالولا توبث

 ةيالوو ىلاعت هللا ةيالو ىهف ةعيرشلا مكح ىف هتيالو تتبث نف « نييلوتملا عفرو
 ةيالوو ، نينمؤملا نم ىلاعت هللا ةعاط لهأ ةيالوو 3لسو هيلع هلرا ىلص دمحم هل وسر

 . هسقن ديعل 3

 نم ةجحلا ب هيلع موقت ام لاح ىف نهنم دبعلل دب ال عبرألا تايالولا هذه
 / مإ ہےس م . م و س ز ١ ء و 5 . , ٠

 نيذلا اونما ن ذلاو هلوُسَرَو هللا مكيل امنإ » : ىلاعت هرا لاق . كلذ لع ا

 هللا لوعي نمؤ» :لاقو «نوعك ار "مهو ةاكزلا نوتؤيْوةَالَصلا نوميقي ص <ا۔۔۔ے٠۔ے ر َ م ک _ هش ,ذ < 7 ۔ 2٥ > 7 ه
 م م م

 ىتاي نا زوجي الو . « نول اغلا مه هتنا ب زح نإف اونمأ نيذلا هلوسرو ٠

 . هسفن هيف ىلوتي ال لاح دعلا ىلع
١ 

 هسفن ىلوتيو بونذلاو ىصاعملا عيمج نم هللا ىلإ بوتي نأ دبعلا ىلعو
 سس .٥۔.. . ؛ + ٨ .

 هيلإ اوب وت ش مكب ر اورفغتسا نأو » : ىلامت هللا لاق . لاح لك ىلع «

 هلل ىلإ بوتيو هجنذل ىلاعت هللا رفغتسي نأ دبعتلاب هبطاخ نم عيمج ىلع بجوأخ

كمدنلاوبلقل ابةب وتلاوءناسللاب رافغتسالاو ،ةبالو رافغتسالاو ،هتدابععم هيصاعم نم
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 نأرلعي ىتح هسفنل رفغتسي نأ لدعلل زوجمال ناكو لو رافغتسا ريغب ةب وتلا عفنت ملو

 : ىلاعت هللا لاق دقو اذه زوجب الو . ادبأ هبنذل رفغتسي نأ زاج ا ام هيلع بات دق هللا
 .. ٣ :ة : 5 . . 7 7 . . 7 ۔ وت . ح 1 ٥

 . « تانم"ولملاو نينم" ومال و كبنذل رفغتساو وه ه ال إ ه لإ ال هن ملعاف «
 ء

 ث هسفن اهبف ىضرم ةلزنم ىف نوكي ىتح هسفن ىلوتي ال دبعلا نإ لوقن انسلو

 هنأل ڵ هب ىضريام هنم ملعي ىتح رهاظلا مكح ىف نينمملا نم هريغ ىلوتي ال اك

 لاح لك ىلع هسفنل رافغتسالاب بطاخن هنألو ، هريغ نم هملاي ال ام هسفن نم ملعي

 ةيالو رافغتسالا نأل ،تانمؤللا نينمؤملا الإ هريغل رافغتسالا هيلع روجحمو ،هبنذلو
 ع هسنن اهيف ىلوتي ال اهيلع مقي ةلاح دبعلا ىلع ىت نأ زوجي الو ميجلا دنع

 ىتمو « اكلاه ناك هلهج وأ هملع ىف اهبكز ىنلا هبونذ نم هبر رفغتسي مل ىتم هنأل

 نم رهاظلا مكح ىف ايضرم هبرلو ايلوتم هفنل ناك هبونذ نم هيلإ باتو هبر رفغتسا

 ةقيقحلا مكح ةيالو هسفنىف هع .حصي مل ام رهاظلا مكح ةيالو هسفن دبعلا ىلوتيو كهسفن

 ةنجلا لهأ نم ه أ وأ ديعس هنأ وأ هلل ىلو هنأ .هسفن ىف هعم حص نهف انفصو 5

 ء تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسي نأ هياعو ةقيقحلا ةيالو هسفن ىلوتي نأ هيلعف

 عضول هللا قوقح نم اثيش عيضي الو ، هللا ةيصعم ىلع ش نأ هل زوج الو

 هيلع ركنأ نم ىلوتي نأ هيلعو ص ةقيقحلا ةيالو نم هسفن ىف هل هعم حص دق ام

 نف ،هللا ةيصعم نم هنم رهظ ام ىلع هتم ؟ىربنم ىلوتيو كهللا ةيصعمنم هفم رهظام

 ىدؤينأ هيلعو « ةقيقحلا ةيالو ملع نم هسفن ىف ملع ام لثم هنم ملع دق هنأ ملعي م
 ريش وأ دحوأ صاصق وأ دوق وأ ىح نم هلامو هسفن ىم هللا بجوأ ام عيمج

 بكر وأ ى مزاوللا نم اثيش عيض اذإف ع نيمل ملا عرش ىف تابجاولا عيمج نمكلذ

 ىلوتيو ص كلذ نم ةبوتلاو راقفتسالا هيلعو ايصاع كلذب ناك مراحملا نم اثيش

. هسقن ىف هعم تحص دق ىلا ةقيتلا ةيالو كلذ عم هسفن



 لصف

 .نأل ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ملعلا لهأ نم الإ ةعيفرلاب ةيالولا بجت الو

 ملعي ىنح ةءاربلاو ةيالولاب املاع ملاعلا نوكي الو 2 مهريغ ىلع ةجحلا مه ءاملعلا

 . مب الو لهجالو نيدبالو ىأرب اهتفلاخم زوجتال ىتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأ

 اهيةن انلع ناك اهتفلاخم زوجي ال ىتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ملاعلا ملع اذإف

 .ىلوتي نأ بجوو « هتيالوب ىلوتنمل ةدالولا عفر ىف ةجح ناكو « ةءاربلاو ةيالولا ىف

 _ نوكي ايف ةءاربلاو ةيالولا ججح رمآىف هيلع ماقنم ىلع ةج>ناكو ص هرصب و هرظنب

 . ةءاربلا ماكحأ ىلع ةداهشبو ةالولا مفر رمأ ىف ةجح ملاعلا هيف

 لصف

 .هتتيث نيملسملا نىدي ةقفاوملا توبث هب نوكي ام هل حص نم هن ١ ء ليقو

 ةقناوم هنم حصت ىتح ىلوتي ال « لوقو « لامعألا ماع ىلإ هنم جتح ملو ۔.هتيالو

 .هنم رهظت ىتح هلاحب وهف رهظي مل نإو ، ىلوت كلذ هنم رهظ نإف « لمعلاب لوقلا

 هتقناومتحص نم لك نإ،لوقوءهثدح همزليف اثدح ثدحم وأءىلوتيف لوقلا ةتفاوم

 تبث ام نامز لهأ لكل ةقناوملاو ، لمعلاب لوقلا قفاوي ال ىتج ىلوتي نأ زاج
 مل ةتناوملا كلت تتبث ذم نوكي نأ الإ ء مهلبق دحأ ىف تبث ايف ال مهيفو مهل

 ةقفاوملا كلتف ى كلذب مهتا الو لالضلا نايدأ نم ءىشب اهلحتني نمم دحأ نم رهظي

 لالضلا نم ءىشب نيدي هن أ ڵ اهلهأ نم دحأ نم حصي ىتح مهدمب ءاج نملو م ةيفاك

 .مالسإلا بسنب اهامسف ع ةريسب نيملسملا نم نامز لك لهأ ءاج امنإو 2 كلذب مهتي وآ
( ٢ / نيبلاطلا جهنم - ) ٦



 ثودح كلذ ريغت اذإف هرصعو هرصم لهأ ىلع مكحل هر عقي ام مالسإلا نيدو

 امتو 2 لاحلا رييغت دنع ةقناوم ىفمىذلل نكي مل ةملكلا قارتناو ةوعدلا ىف رمأ

 نتفلاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نورصبي نيذلا مهؤاملع نامز لكل هأ نم نحتمي

 . ةثدحملا ةثداحلا عدبلاو ةلزانلا

 ةيالولاب ءاملعلا ةيالوب الإ نامز لك ىف ىلوتي ال هنإ ، ليق كلذ لجأ نف

 بتكي ىذلا ملاعلا لوق امأو ةلبقلا لهأ ىف تاهبشلاو بيرلا توبثل ةءاربلاو

 ةيالولا هبرقأ نمل تبثيو ةقناوم هيمسي وأ مالسإلا بسن هيمسيو « باتكلا

 اهريغي ةفص ريغ ىلع كلذ ناكاذإ هتفرعمل كلذ فرع نلو هل اصاخ همكح جترخيف

 ملاملا نم كلذ ملع نمل زوجيالومهنم أربي" ان الذو ىلوتي انالف نإ لوقي امإ و«هريغ

 ىلوتي نأ همزلي الو « ةءاربلل نوقحتسم مهنأ ملعي نأ الإ ى كئلوأ نم أرمي نأ

 ىف امب أربي الو ىلوتي نأ همزلي الو « ةيالولل نوقحتسي مهنأ ملعي نأ الإ كللوأ

 امإو ل اعلا كلذ صخ ام مهنم ةءاربلاو مهتيالو نم هصخ نأ الإ باتكلا

 فرع ام مهنمفرعو هتلزنمب لزن نمو هل ةجحو ةركذت باتكلا كلذ ملاعلا عضو

 كلذ سيلو 2 هيلع مكح ام ىلع ةجح مكحلا ىف باتكلا ك احلا لعج اك ملاعلا

 .. دوهشلا ةداهش ةباتك كلذكو { .كاملا عم حص ام هعم حصي مل اذإ هريغل ةجح

 هلو هيلع ث لوقف ع مهنم دحأ ةيالو وأ مهتيالو ملاعلا هيلإ عفر اذإ امأو

 . نيملاع انوكي ىتح مهتيالو هيلع سيل لوقو مهتيالو

 بسن ىف ةقناوملا نإ ص ليقو ، دحاولا ملاملا ةءارب زوجت الف ةءارملا امأو

ةملكلا قرتفتنأ لبق كلذو ء هتقناوم تحص دقف ةلجلاب رقأ نم لكو « مالسالا
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 حصت نأ الإ ةقناوملل ةيفاك ةلجلا نكت مل مهنيدت ىف اوفلتخا املف « نينيدتملا نم

 . لالضلا نايدأ نم ءىشب نيدتلا نم ةمالس اهبرقي نمم دحأل

 « ةتناوملا حصت هبو 2 مالسإلا بسن وه«ءارشلاو مكحتلا سا ناك كلذكو

 { ءارشلاو ميكحتلا مساب ةقفاوملا تيثت مل جراوخلا ةم أ ميكحتلا ىف فلتخا املف

 ةيبعشلاو ةيفيرطلا نأل ةيضابإلا مسا ةقفاومل حصت مل اوقرتفا امل ةيضابإلا كلذكو

 نم ءىرب نمل الإ ةقفاوملا حصت ةيضاب الا تقرتفا املف ص ةيضاب الاب نوهسةي

 ىف ةهبشلاو بيرلا نم ضرتعا ام كلذكو ص مهنم لض نم لالض ىف لوخدلا
 ٤ مهي ترج ثادحأ ىف نامع لهأ نم ةيبوبحلاو ةيضاب الاب ىستي نميف نينيدتلل

 امرو ضعب مهضعبل تايالولا كرت مهنم ادب ىتح { :ريثك روم أ ىف فالتخاو

 ةحص ىلع هل ةجحلا ةماقإ ىف دهتجم مهنم دحاو لك لعجو ضعب نم مهضعب ءى

 نم ةيالول يزج انعم ةيب وبحلا سا ا نكي مل كلذ مهنم ناك املف ع هنيدتو هبهذم

 رصع ىلإ الو ث رقصلا نب نازع ىلإ نيملسملا ءاملع نم ادحأ الو ابوبحم ىلوت

 بيرلا نم ملس نل الإ ةقناوملل ابجوم الو « مهتتيط دعب اوءاج نيذلا ةقبطلا

 ملسي الو ى ةرئاجلا ءاوهألاو ةلضملا ثادحألا لهأ هيف لخد ايف لوخدلاو ةهبشلاو

 هللاو ع نامزلا لهأ بلقت ىف ماكحألا فرعو « هتمحرب هللا همصع نم الإ كلذ نم

 . ظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخم

 تربدأ اذإو ث ءارصبلا ءاملعلا الإ اهرصبي مل تلبقأ اذإ نتفلا نإ ليقو

 انحارأو ان رصعو ان رصم ق ةفل لاب انيملع نم ىذلا ه دجلاو . ماوعلا اهرصب آ

 اهماود هلأ۔ذ ى انيلع هللا نم ةمعن هذهو 0 رومألا طالتخاو رودصلا لح نم

.اهركش ءادأ ىلع ةناعإلاو



 نم ةماقتسالا لهأ نم رادلا لهأ عيمج نم اننامز لهأ نم ادحأ نأ ملعن ملو

 نم عيمج نم هنيدتو هبهذم ىف دحأ ىلع نمطي وأ ع مهنيد فالخب نيدي نام لهأ

 . ناه لهأ نم ةيضايإلا ةلحت لحتني

 ان رصم لدأ نم مهتلحنب لحتناو ةيضاب ل ا نيدب ناد نم نأ ء ىدنع ايذو

 ملو هيلع هللا مر> ام بانتجاو ةحلاصلا لامعألا هنم ترهظو مايألا هذه ىف ان رصعو

 «هتيالو زوج وءةقفاوملا هل حصت هنأ هنيد نم ءىش ىف ةمهب مهتيالو ةنايخ هنم رهظت

 « مهيلع هتحص ىرج ىذلا كلاب مهلعو ف مكحنو & اكح نامز لك لهأل نأل

 امإو ع راظتنا الو" ةنحم هيف مهيلع الو ي مهيف هتفرعم رداظتيو 2 مهعم هب نودرعيو

 الإ اهلهأ ىفو اهيف فالتخالاو ثادحألا عوقو دمب رادلا لهأ ىف ةقفاوملا حصت ال

 . اهلهأ ىف ةفرعملاو ةنحلا دعب

 زوجسو ى ةقفاوملاو ةربخلاب الإ ةيالولا نوكت ال هنإ : نيملسملا ضعب لاقو
 « لدعلا لهأ نم ةقفاوملاو لضفلا لهأ نم هيف فلتخم ال نميف ةرهشلاب ةيالولا

 تاحلاصلاب لمعلا عم نيملسملا نيدب نيدتلا يسا نيدتمال رهش اذإ هنإ ، لوقو

 اذإ هنأ اك 2 هتيالو تزاج رقك راد وأ طالتخا راد ىف ناكولو تاريحلا روهظو

 هتنم تزاج ثدحم عدتبم و ىموح وأ ىلارصن وأ ىدوه هن أ لجر ىلع رهش

 هلوصأ نم لصأو قحلا هوجو نم هجو ةرهشلاب ةءاربلاو ةيالولاف ، ةءاربلا

. ملع ا هللا و



 س ٨٥

 لصف

 نوأربي مهيلإ ةبوسنملا نيملسملا ةريس ىف دجو نم : هللا همحر ديعس وب أ لاق

 هنأ ملعن ال ةءاربلا نأءهب اوناد امف نيملسملا هتقفاومب انالف نولوتيو 2 هثدحن نالف نم

 دجم ايف طرشلا ىلع مهنم كلذ ةرهش وأ مهثادحأ ةداهشب الإ هنيعب دحأ نم أربي

 ء نوملسملا ىلوت نمل ةفصلا ىلع ثالذ زاغ اولوت نم ةيالو امأو ڵ مهناصوأ نم

 ناصقنلاو ةدايزلاو باتكلا نم طانلا نمؤي ال نأل ةفصلا ىلع الإ ىلوتي ال لوقو

 هيقنلا نأ حص نإف ء ةءاربلاو ةيال ولا هلوقب بج ىذلا هيقفلا نم نكي مل ام كلذ ىف

 . اذه ىلع هتيالو تزاج هالوتي ناك

 دحأل ةيالو هيف اباتك أرقي نمل زوج هنإ : هللا همحر دمحأ نب نسحلا لاقو

 مجرتملا نوكي نأ الإ ةيال ولا داقتعا ىلع ال ربخلا ليبس ىلع دحأ ىلع مجرتمو
 : هللا دبع وبأ لاقو ؛ثلذ زوجي الف لالضلا ةمأو ملظلاو نيروهشملا نم هيلع

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو نيملدملا ةيالو ىف سابع نبا نإل

» % +٭



 سماخلا لوقلا

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب املاع نوكي نم ةفص ىف

 كللذ ىف هايتف زوج نمو

 ماكنحأ نيب ام قرف ماعي ىتح ةءاربلاو ةيالولاب اناع ملاعلا نوكب ال : ليقو

 نيب قرفلا ملعي ىتحو ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج مسي ال امم هلهج عي ام

 ةيالولا ماكحأ نم صاخلاو ماعلا قرفو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ماعلاو صاخلا

 نم لصأ لك نأل © اهتلمحب ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمج ىف لخاد « ةءاربلاو

 عيمج ةفلاخم زوجت الو 2 ماعلاو صاخلا ماكحأ هيف لخاد ةءاربلاو ةيالولا لوصأ

 ىتحو « هلهج عسي ال امو هلهج مسي امم لصألا ناك« ةءاربلاو ةيالولا ىف لوصألا

 ةيالو نع دبعلل ةيفاك ىه ىلا ص ةطيرشلا ةيالوو ث ةقيقحلا ةيالو نيب قرفلا ملعي

 قرفلاو ى رهاظلاب كلا ةءاربو ث ةقيقحلا ةءاربو ث رهاظلا مكح ةيالوو ى ةقيقحلا

 ماكحأ اهنع زجي مل تبجو اذإ ىتلا رهاظلا ماكحأب ةءاربلاو 2 ةيالولا ماكحأ ني

 هللا مرح امل لالحتسالا نيب قرفلا ملعي ىتحو ث ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو

 ةيالولاو ماكحألا نم تاذ ىف بجح امو « هنيد نم هللا لحأ امل ميرحتلاو هنيد نم

 هبكترت امم هم رحتب نيدي امو ثدحلا نم ىتأي ال ميرحتلا ماكحأ نيبو ي ةءاربلاو

 لالحتسالامكحم مكح نأ زوج الو “ .4 هيف مكلاو ء هعضومىف كلذ عضوو

 لالحتسالا ماكحأ عضوم ىف ميرحتلا ماكحأب الو ث ميرحتلا مكح عضوم ىف

. ةنونيدلاب



 .لحتسللانأ لهاجلا ملع اذإ نيلحتسلالهج عسي ال هإ:ململا لهأ رثك ألاقو

 هلوتي مل ام هلهج عساو ثالذ نإ : مهضعب لاقو ، هب نيدي امف هللا مرح امل لحتسم
 ك نيدبوأ ىأرب مهنع فقي وأ « كلذ لع هنم اوثرب اذإ ءاملعلا نم أربي وأ لهاجلا

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف رئابكلاماكحأو رئافصلاماكحأ نيبام قرف ملعي ىتحو

 ةبوتلا ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتحو رئابكلا ماكحأك رئاغصلا ماكحأ لعحم الو

 .قرفو" ، رئابكلا ىلع ةماقإلاو رئاغصلا ىلع رارصإلا نيب ام قرفو ص رارصإلاو

 بونذلا قيقد ىلع رارصإلا نيب ام قرفلاو ، كلذ عيمج نم ماعلاو صاخلا نيب ام

 .هلمجو هيلع رصي و كلذ بكر نميف مك۔لا نيبو ، اهريبكو اهريغصو اهليلجو

 .هعضوو ثالذ لهج نإف ء ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف كلذ ىف قرفلا ملعو ، هملع وأ

 ةيالولا ماكحأ نم لاؤسلا هيف بجي ايف قرفلا ملعي ىتحو س همسي مل هيناعم ريغ ىف
 ءاج امم نيدلا ماكحأ نيب قرالا ملعي ىتحو ث لاؤسلا هيف بج ال امو ص ةءاربلاو

 ماكحأ نيبو ةماقتسالا لهأ نم ملا لهأ عامجإ وأ هلوسر ةغس وأ هللا باتك ىف

 نيب قرفلا ماعي ىحو ، هعضوم ىف هعضوو كلذ ملعو ، ىأرلا هيف زوجب امو ىأرلا

 الإ هعني جل اهماكحأ ىلعو اهلع فقو نم ىتلا عدبلا ماكحأ نم ىواعدلا ماكحأ

 ٢ عدتبملا هنالو مرح نيب قرفلاو 0 اهبف لطبللا بيذكتو اهف قحلا قيدصت

 ملعيال مكحلا رهاظ ىف ناك اذإ ىعدملا ةبالو ةحابإ و ، هتعدب لداجلا ملعي مل ولو

 .ىتحو ص هاوعدب هسفنل مكحم مل ام « الطبم هتريرس ىف هئاعدا ىف ناكولو هبذك

 كللذ لازنإو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف ايتفلا ةجحو ةداهشلا ةجح نيب قرفلا ملعي

ماكحأ عيمج و ةءاربلاو ةيالولا رمأىف ايتفلا ةجحؤ ةداهشلا ةجح نيب نأل 2 هتلزنم
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 ايتفلا ماكحأ عضوم ىف ةداهشلا ماكحأب مكحم نأ نيدلا ىف زوج ال انيب اقرف نيدلا

 ةداهشلا ماكحأ عضوم ى ايتفلا ماكحأب مكحم الو ، ةءاربلاو ةيالولا رمأ ىف

 ةداهشلا تعقو اذإ تارفكلا نم ةءاربلا ىف دوهشلا ةجح نيب قرفلا ملعي ىتحو

 ةءاربلاو ةيالولا ىف تارفكلا ىلعو تارفكسالا نم ةداهشلا هيف زوج ام عضوم ىف

 ىتحو « هتلزنم كلذ نم ءىش لك لازنإو نيدلا ىف ءاملعلا نم نيثربتملا ةءارب نيبو

 نم ايتفلا ماقم هيف موقي امف نيدلا ىف دحاولا هيقفلا نم ايتفلا ةجح نيب قرفلا فرمي.
 باجنإو تاءاربلا ىف نيدلا رمأ ىف ادهاش هيف نوكب ايف دحاولا هيقفلا نيبو نيدلا

 رهجلا ةءارب ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىحو ى هتلزنم كللذ لازنإو تارفكلا

 ءهتلزنم كلذلازنإ و هناتكو ثالذ رجح ةفرعمو رسلا ةءارب ماكحإو كلذ ةزاجإو

 نيلداعلا ةممألا ىف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نبب قرفلا ماعي ىتحو « هيف لوقلا ةفرعمو

 ىتحو « نيرناجلاو نيلداملا ةمألا لزانم لزني مل نمم اياعرلا رثاس نيبو نيرثاجلاو .

 نيبئاغلاةمنألا نيبونيرتاج+لاو نيلذاعلا نمنب رضاحلا نيدهاشملاةممألا نيب قرفلا ملعي

 ىذلا نيدلا فوقو نيب قرفلا ملعب ىتحو « ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف نيفلاسلاو

 ؛نيهاسملل ةمالسلاو ةنجلا وهو ،نيقحملا ةءاربو نيلطبملا ةيالو نم نوكسملا هب ملسي

 نع فوقولاب اونيدي نأ نيملسملا نم فيعضلاو ىوقلاو لهاجلاو ملاعلل زوجي هنأل

 نرم ةءاربلاو مهنم نيقحملا ةيالو ةطيرش ىلع مهنايغأو مهئامسأب ةقيلخلا ةفاك

 نم س هتوادع وأ هتيالو هب بجت ام هنيعب دحأ نم ملعي ىتخ نيدلا.ةلمج ىف نيلطبللا

 فوقو نيبو ى نيملسملا عيمج ىلع بجاو ضرف كلذو 4 ر»اظ مكح وأ ةقيقح

تقبس نمم نيثدحملا نم هنيمب دحاولا ىف نيملسملا نم دحاولا صخي ىذلا ىأرلا



 س ٨٩َ ٨ ...

 ةن ونيد ريغب ىأرلاب فوقوملا كلذ ىلع ةماقإلا هعستو نيملسلل نم ةمدقتم ةيالو هل

 مكح همزلام هنم نباعو هتيالوب نحتما دق ىذلا ثد__حملا كلذ نع لاؤسلاب

 ىذلا لاؤ-لا فوقو نيبو ى لاؤسلاب ةنونيد همزلي نأ ريغ نم ىأرلاب فوقولا

 همزل دق اع لاؤسلا داقتعا نود هيف ىأرلا فوقوب ىزج الو لاؤسلا هيف همزاي

 فوقو نيبو‘هلعو هنم نباعدق امب هيفو هب نحتمملا ثدحلا اذه ىنو : اذه هيلو ىف

 ىلإ لاؤسلا فوقوو نيدلا فوقوو ىأرلا فوقو نع جراخ وه ىذلا كشلا

 ثدحملا رفك نم هيف كشلا هعسي ال ايذ كشيف هيلع ةجحلا مايق دعب ريحتلاو كشلا

 لجأ نم مالسإلا ىف ةجح رينب ثدحملا نم هتءارب لجأ نم قحل هتيالو كرت وأ

 ريغب نيدلا ىف هالوت نمم هترالو لجأ نم و أ نيثدحملا نم هنم ىر نم 4 ر

 ملعي ل وأ هثدحم ملع دق ثدحم نع فقاو لكف « هتيالو لطابب هيلع موقت ةجح

 فقوو هنع فقوف ةءاربلاب ةجحلا هب موقت ام هدنع حصي ذإ لجأ نم هنع فقو

 . لطم وهف نيدب وأ ىأر هنم مهمءارب لجأ نم نيقحلا نم هنم "ىرب نم نع

 فوقوو ىأرلا فوقوو نيدلا فوقونع جراخ وه ىذلا لاكشإلا فوقو نيبو

 فوقولا لثم ، ثدحلا ثدح الو ثدحلا مكحب فقاولا نم لهج ريغ نم لاؤُلا
 فيك لصألا ىف ملعي ل اذإ ضعبلا مهضعب نم نيثربتملاو نيلتاقتملاو نينعالتملا نع

 قحم نع فتاو ِ ك كلذ ملع هنع باغو ء لطبملا نم امهنم ق :ا الو ايلاخ

 وهف ن لد و ا ى رح هال وت نعو 4¡نع فتوف هقح ةحص نهم هنع باغ ام لج آ نم

 اهلك فوقولا نم هجو فوقو مكحم دحأ أ مكح نأ زوجي الو ڵكشلا فوقو فقاو

& ى آ رلا ةيالو نم نيدلا هنالو ماكحأ ا نيب قرفلا ماعب ١ ىتحو رخآلا فوقولا مكح
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 « نيملسملا ءاملع نيب ىأرلا ىفىالتخالا نيب قرفلاو ع ىأرلا ةءارب نم نيدلا ةءاربو

 فالتخالا هيف زوجي ال ىذلا نيدلا لوصأ ىف نيفلاخلا نم نيدلا ىف فالالا نييو

 نيملسملا نيب فالتخالا نيب قرفلا ملعي ىتحو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف ىأرلاب

 و» ىذلا نيدلا ىف فالخلا نيبو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ىف ىواعدلا ماكحأ ىف

 ةلزنمب اهاهأ لزانلا ىواعدلا ىف فالتخالاو « ىأرلاىف فالتخالا ماكحأ نم جراخ

 .نيمل ملا فالتخا نيب و 2 نيقداص مهرارس ىن اوناكو لو هكح اورهظأ اذإ نيعدتبلا

 ىف مهتقفاوم مزلتو ص نوقناوم قحلل مهف نيقداص اهيف اوناك نإ ىتلا ىواعدلا ىف

 نينئاخ مهرثارس ىف اوناكولو & ىواعدلا ىف مهرمأ نم رهظ ام ىلع رمألا رهاظ

 ةجحلامايق نيب قرفلا ملعي ىتحو « نيدلا لحأ نم هيلع مهعماج نم كلذ ملعي ىتح
 لازنإو نيملسملا ءاملع نم نيدلاو ىأرلا ماكحأ نيبو هلهج مسي ال امل نيربعملا نم

 «نيدبالو ىأرب هريغ ىلإ كلذ ىدعتيال نأو نيدلاو ىأرلا ماكحأ ى هلزانم كلذ

 وهف لوصألا هذه ادع امو س ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ اهنم جرخم ىتلا لوصألا هذهف

 . اهبلع عرف

 ةءاربؤ ص ةطيرشلا ةيالو ىهو 3 لوصأ ةثالث ىلإ لوصألا هذه عجرنو

 مكح ملي الو { رهاظلا مكح ةيالوو ى ةقيقحلا ةءارب و ةقيقحلا ةيالوو ي ةطيرشلا

 اهريسفت اهنأل ى اهاك اهانركذ ىتا لوصألا ملعي ال رم ةثالثلا لوصألا هذه

 ةفرعم هلكاذه لصأو ك اهانعم فرعي و اهملهيال نم اهب ناع ىمسيالو « اهياع ةلئاعو

 . هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

ىريد ىف ةماقتسالا لهأ نم ناكو اهانركذ ىتلا لوصألا هذه ملع نمف
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 ةعيفرلاب ةيالولا هنع ذخؤتو « ةءاربلاو ةيالولا ى ايتفلا ىف ةجح ناك نيلم

 ملعي . ام نيرخآل او نيلوألا نم هرمأ هنع باغ نم ةيالو ىف عفر ايد هبذك ملعيملام

 . نيدلا رمأ ىف هعفر اهف هلل نئاخ هنأ هيلإ عوفرملا

 لصف

 كلذ نم ناكا نيدلا ىف ايتفلا رثاس لف ةءاربلاو ةيالولا رمأ ىف ايتفلا امأو

 ناك نا إو ى كالذ هل اوربع نم ىلع ة ةحح> كلذل نيربعملا عيمجف هلهج عسي ال امم

 نم اوثرب اذإ ءاملعل نم أربي وأ هبكار ىلوتي وأ هبكرب مل ام هلهج عشي امم كلذ

 نيمألا ةقثلا ملاعلا الإ اذه ىف ةححلا نوكي الذ نيدبو آ ىأر مهنع فقي و أ هبكار

 ناع نكي مل ولو ةءاربلاو ةيالولا لوصأ نم « هملع هل رهاظتو هداع هل حص ا

 ةجح ناك امفوصأ نم ءىش ىف ملع هل حص اذإف ء ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمجب
 عيمج نم ةءاربلاو ةيالولا باوبأ نم بابلا كلذو ع لهألا كلذ ىف ايتفلا ىف

 ثدحاو لصأ ىف الإ ملعلا هل حصي مل ولو ، ةءاربلاو ةيالولا لوصأ نم انفصو ام

 هلحص دق ىذلا كلذ ىب ايتفلا م ةحح وهف ن ذلا م د اهقف نيملسملا نم انيمأ ا ناكو

 ةجحلاك ايتفلا ىف ملعلا ىف ةجحلا سيلو ى ةءاربلاو ةيالولا لوصأ .رم ه , ملعلا

 ةءاربلاو ةيالولا ماع نم الإ اهف ةجح نوكي ال ةعيفرلا نأل 2 ةعيفرلا ىف ملعلا ىف
 وهف ملعلا نونف نم نف ىف الصأ ملع نم لكف ملعلاب ايتفلا نأل ك اهلك ايلوصأو

 . هدابعلو هدابع ىو ى .بع ىلع ىلاعت , ةجح ةماقإل ايتفلا ىم هيف ةجح

 قحتسي الو ، ةريثك باوم أو ةريثك نونفو ةريثكل وصأ ةءاربلاو ةيالولاو

ءىش ىف ةجح نوكي الو ي اهعيمج املاع نوكي ىتح ةءاربلاو ةيالوال ملعلا دحأ



 « ةأرما وأ لجرل ةيالولا نيملسلل ءاملع نم نانثا عفر اذإو 2 هب املع ناك نم الإ
 ناسنإلا كلذ ةيالوىف هيلإ اعفرنم ىلع ةجح اناك ةءارملاو ةيالولا رصبي نمماهو

 ةجحلا لهج مسي ال هنآلءةجح هيف نانوكي ام ةلزنمب ملع اذإ كلذ ىف هل رايتخا الو

 نوكي امو ةجحلا موزل ةفرعم وه لهج ولو ح هيلع تماق اذإ اهلهجوأ اهملع نل

 . هحح

 هلوقب ىلوت نمل ةجحو ةزئاج نيملسلل ءاملع نم دحاولا نم ةعيفرلب ةيالولاو
 ةجحلا هيلع تماق اذإف ، ريخ وهو هرذع اهب عطقني هيلع ةجح كلذ نوكي الو
 لهج نأ هل نكي ل و ةححلا هتمزلو 5 ةحح \ز اك نيملسمل َ | ء املع نم نينثالاب

 . ةلا مايقب همزل دق ام عيصي الو اهفل اخ وأ ةححلا

 نه قدصلا ةقيقح ىلع ال قيدصتلا لوبق ىه امنإ دحاولا ةعيفر ةيالولاف

 نيملسملا ءاملع نم نينثالا ىف لوقلا كلذكو ث هتيالو ةعوفرملا الو نيعنارلا نم
 قدص دقتعي الو ادهش امب ادهشي نأ ريغ نم 4 مايقلاو ، ادهشو كلذ اعفر اذإ

 دهشي نأ هل سيلو « ايوق ىف نيقداصلا نم هللا دنع اناك ولو ء كلذك هنأ هاعفر ام

 ء نيدلا ىفديلقتلا زوجي الو ، ايه ديلقتلا نم كلذ نأل ع كلذ دقتعي الو امهقدصب

 دحاولا بيذكت زوجي الو « نينثالا نم ةجحلا ةلزنمب دحاولل قيدصتلا كلذكو

 ناك س هقدص نمل ةحح هأ :اج ال ةنامألا ىلع هقيدصت زوج امإ و ث هقيدصت الو

 ةيالولا كلذكو هليدعتب ءاكحألا ذافنإ ىف ماكحلا نم هقدص نمل ةجح لدعملا

 . دحا ول أ ةعيف ر

نم نينثالاب زوج امنإو دحاولاب زوحت ال ةيالولا نإ لاق ادحأ نأ ملعن الو :.د



_ ٩٣ 

 مزليو ةيالولا ىف ةجح ود لوقف ، دحاولا لوقب ةجحلا ىف فلتخن و 4 نيملسملا ءاملع

 عقوم عقت دحاولا ةعيفرلا ةيالو نألو « ىلاعت هلل ةيالولا ىف قحلا نل « اهيف هقيدصت
 . نيعفارلا لوق ىدعتي الو نيعئارلا لوق لبقي وه امتإ هنأل ء نينثالا نم ةعيفرلا

 اذإ ىلاعتو كرابت هللا نبد ىف ةجح دحاولا ك احلا ناك دق { 1 املا لاق اك

 وه ام ىلع هتنوعمب ةيعرلا ىلع ةجح مكاحلا ناكولو ع ك احلا ةلزنمب لزن دق ناك
 نمم الدعم هلعج نمل ةلادعلا عفر ىف ةجح دحاولا لدعملاو 2 هريغلو هريغ ىلع هيف ةج>

 . نيلسملا ءالع نم ةلادعلا رصبي

 نر ىف ةجح ناكةةءاربلاو ةيالولا ىف ةجحلا ةلزنمب لزن اذإ ملاعلا كلذكو

 ىف رييختلاب لوقو « هلوقىف قحلا قفاو اذإ ايتفلا ىف هريغ ىلع ةجح ناك امك ةيالولا

 هن أ لعي نأ الإ هالوت نم هتيالو لجأل عفارلا ىلوتيو ، دحاولا ةعيفر ىف ةيالولا

 . كلذ لجأل هتيالو نع فوقولا هل زوج الو ، قح ريغب هالوت

 هيلع متت لام ثالذ هل زاج دقن عفارلا ىلوتو هتيالو عوفرملا نع فقو نإو

 هتيالو هيلإ عفرف هتيالو عوفرملا ةيالو نع ملاعلا لأس نإ لوقو . نينثالاب ةجحلا

 ءثلذ ىف رايخلا هل ناكه لأسينأ ريغ نم هتيالو هيلإمفر نإو هيلع ةجح لذ ناك

 ماملا ةيالو كرت هل سيلو « هلأسي مل وأ هنع ماعلا لأس س لذ ىف ريخ وه لوقو
 موقت ال لوقو ث هلأسي مل وأ كلذ نع هلأس ع هالوت نمل هتيالو لجأ نم قحما
 . املاس ل وأ ايهلآس ى ءاملعلا نم نينئالاب الإ ةجحلا

نيملدملا ءاهقف نم هيقف نع دحأ ةيالو عفر اذإ نيل۔ملا نمفيعضلا نإ ء ليقو



 ةجح وه نم نع ةعيفرلاب هتيالوم ةيالولا زوجو ةيالولا ىف ةجح نوكي كلذ نأ

 ةعيفرلا ىف ةجح ناك نمو ءاملعلاالإ ةعيفرلا ىف ةجح نوكب ال ليق دقو ةعيفرلا ىف
 ف ةجح نوكي نمه نع روهشلا . اعلا عفر اذإف ك هربخ نع عفر ل اذإ هسقن نع

 . ةعيفر ريغبو هسفن نع ةعيفرلا ةلزنمب ناكو ةجح كلذ ناك هلثم ملاع نع ةيال ولا

 ماقم كلذ ماق نيملاع ند دحاو لجر ةيالو عفر اذإ ءاملعلا نم دحاولاو

 كلذ ماق دحاولا ةيالو دحاو نع نانثا عفر الو « نينثالا ماقم موقي الو دحاولا

 ءاملعلا نم نينثا نع دحاو ةيالو ءاملعلا نم نانثا عفر اذإ و . دحاولا ةيالو ماقم

 نع ةعيفرلاو ، ةزئاج ةيالولا ىف ةداهشلا نع ةداهشلا ، نينثالا ماقم كلذ ماق

 . ةزئاح ةعيفرلا

 ىفو دحاو هيف لوقلا ذإ « ملاعلا نع عفر اذإ فيعضلا لوق زيمي ىذلاو

 نع دحاولاو ص نينثإلا نع نانمالاو نيفثالا نع دحاولاو { دحاولا نع نينثالا

 بعذم ىلع زئاج كلذف {ةيال ولا ىف ةجحلانع عفري امنإ لصألا ناك اذإ ء دحاولا

 . كلذ زجي نم

 نوكب الف هتيالو تتبث ولو نيهاسلملا نم فيعضلا ةيالوب ةيالولا زوج الو

 نانثالا نكي مل عامجإلا ىف دحاولا ةيالو زج مل اذإف ءاململا الإ ةيالولا ىف ةجح

 ال ام ىلإ لذ قوف ام ىلإ ةعبرألاو ةثالثلاو نانثالاو دحاولاو ع ةيالولا ىف ةجح
 نم كلذب ةيال ولا زوجت الفء ءالعلا نم ةعيفر ريغ ىلع ناكاذإ ةيالولا ىن هل ةياهن
اوعفري نأ الإ ةجحمهتيالو نوكت الو « ةيال ولا ىف ةجح نيملسملا نم فاعضلا



 س ٩٥ ۔

 & ريسفتلا نع اهب ىنتكي ةفص نعو ءاملعلا نم دحاو نع ةجحلا اهتغيفرب موقت ةداهشت

 تزاج ةيالولا فوصوملا اهب بجوتسي ةفصب كلذ لقن ىلع كلذب اودهش اذإ

 دحاولا ماقم موقي كلذف دحاولاو . هب اودهش ايف ةجح اون اكو مهنداهشب ةيال ولا

 اذإ ةءاربلاو ةيالولاب ءاملعلا عم الإ ةجح نوكي الو ةيال ولا عفر ىف ءاملعلا نم

 . ةرال ولا اهس بجل ةفصلا كلت نأ ملاعلا ىرب ةفصب دہہش۔

 هب بجت ام فرعي ال فيعض ىلإ نيملسملا نم نافيعض ةفصلا كلت عفر نإو

 ةي ال ولا رصبينم ىلإ كلذ عفري ىتح هتفرعمب ةفصلاب هال وتينأ هل بج مل ةيال ولا
 ةداهش نوكتف ةيال ولا ه بجت كلذ نأ ىربو كلذ ملع ىلع هفقويف ةءاربلاو

 كات هيلإ عوفرال فيعضلا ىلع ةجح ةفرعملاب ملاعلا ريذفت عم ةفصلاب نيفيعضلا

 . امهم ءاربلا ءاملعلاب الإ نوكت ال ةءاربلاو ةيالولا ىف ةجحلا نأل ى ةفصلا

 هبيذكت زح ل نيملسملا تاقث نم وهو ةفوصوم ةداهش ىلع فيرعضلا درش اذإو

 اهل هريسفتب ىننقسي ىتلا تافوصوملا نم لاق ايف ةجح ناكو ص هلوق ىف كنلا ال و.

 . اهعفرو اهلق ىف هريغ ريسفت نع.

 فيعضلا نم ةيالولاو ء فيعضلا نم ةداهشلا ماكحأ تفلتخا اذه لجأ نف

 هنأل ڵ ةجح ملاعلا نم ةيالولاو ص ةجح تسل هنم ةيالولاو 2 ةجح هنم ةداهشلاف.

 ةيالولا بجوت ةفصب ءاملعلا دهش اذإ و ع اهيلع نومأمو ةءاربلاو ةيالولا ىف ةجح

 اورسفي ىتح ةيالولا ىف ةجح مهتداهش نكست مل ةيالولا بجوم كلذ نإ اولوقي مل»

. ةيالولا بجوت ةفصلا هذه نأل



 نم لاقو ث ةيالولا بجوت ةفص ىلع ءاملعلا وأ ءافعضلا نم نانثا دهش اذإو

 مكح ىق ثالذ تمبمه ةيالولا اهلهأل بجوت ةفصلا هذه نإ ةءارىلاو ةيالولا رصبي

 رسقي مل اذإ هنم ةداهشلا نم بجوأ ملاعلا نم ةيالولا تناكو س ةداهشلاو ةعيفرلا

 تناكو هنم ةيالولا نم ىلوأ ملاعلا اهرسف اذإ فيعضلا نم ةداهشلا تناكو ع كلذ

 ملعأ هللاو ءاملعلا نم هريغ وأ ملاعلا اهرسفي ملام ءاوس فيمضلاو ملاعلا ةداهش

. قيفوتلا هبو



_ ٩٧٢ 

 سداسلا لوقلا

 كلذ حرشو ةيالولاو ةب وتلاب ثدحملل ةداهشلا ىف

 .نوملسملا ناك دقو دلب ىلإ دلب نع باغ لجر ىف هللا همحر )ةيواعم ىبأ نعو

 ةيالولاهنع ذخؤت نمم نيملسملا نم دلبلا كالذلهأ نم لجر مدق نأ ىلإ هنم نوأربي

 ه.ال : لاق ؟ هلوقب نوملسملا هال وتيأ ع هال وتأ انأ ء حلاص لجر انالف نإ : مه لاقف

 اوملع ام لثم ملع دق اضيأ نوكب نأ الإ هيف لجرلا ملع ام ريغ اوملع دق مهنأل

 اوثرب ىذلا هبنذ نوكي نأ الإ هنولوتي مهنإف كلذ نم بات دق هنإ ى مهل لاقف

 دق هنأ اذه عم لدع رخآ موقي ىتح هتءارب ىلع هنإف 2 سانلانيب و هنيب ايف هيلع هنم

 ىلإ هعجريالف مهقوقح سانلل ىدأ دق هنأءةنتلا دحاولا لوق امأوءسانلا قوقح ىدأ
 ةداهش زج ملو مهقوقحب مهل ذخأ اهب هوجاطام مهل هيلع ىنلا سانلا لاومأ نأل ع ةيالولا

 هنيب ايف تاثيسلا لمع ىلع هنم اورب امنإ اوناك نإو مشاوما ضبقب مهيلع دحاو

 الإ لجرلا ةيالوب هالوت مهتالحم لحتني وهو مهنيدب نيملسكل رقي وهو { هللا نيبو

 . ملاظملا نم ناك ام

 هتيالو تعفرف ةيالو هل فرعت مل لجر ةزانج دهش لجر ىف هللا دبع وبأ لاقو

 دنع ةيالو امهلةأرما وأ لجرهالوت اذإ هالوتينأ ىغبني هنإف ةزانجلا ىلع ةالصلا دنع

 : نينئابةيالولا ىف ةجحلا موقت امنإ لوقوسةب وتلاهتمزل كلذ ىلع هلوتي مل نمو«نيلللا

 . هنع هتنا ىضر ةيرجه ٢٦٨ ماع ىوت رايكلا مالعألا دحأ رقصلا نب نازع وه )١(

 ( نيبلاطلا جهنم - ) ٧



 « فوقولاب ليق دقو ، هتيالوب ةيالولا ىف رييختلا ليق دقف دحاولا ةيالوب امأو

 ةيالولا رصبي نم نالجر ةيالولا هيلإ عفري نمو لأسيل فقو اذإ « سأ وهو

 ةي ال ولا ىف ملسملا دبعلاو ،هتيالو هيلإتعفرنم ىلوتي نأ هيلعف فوقولاو ةءاربلاو
 . هل رعغتسر و ك هثايلوأ لزع هتداهش زورح و ‘ رحلا ةلزنم ةءارىلاو.

 لصف

 اذإف اوهرك امم قحلا ىلإ عجر هنإ « لاقف هباحصأ هباتقساف ابنذ باصأ نمو

 مهاطعأو لطابلا كرتو قحلا نم هل ١ هوعد ام مح لبقو نبملسملا لوق ىلإ عجر

 . لاق ام فالخ هنم اوملعي ىح كلذ ىلع هولوتو هنم اولبق هسةن ٠ رم كلذ

 باشتنف مالسإلا ىف اثدح ثدحأ نم : هللا همحر رباج ىنأ نب ىسوم لاقو

 نيملسملا عسو هسفن نم قحلا ىطع أو ، هثدح نم هسفن صالخ ىف ىعسو هبر ىلإ

 فكللاف كلذ ىلع تامو هثدح نم هب ىلتبا امم صاللا نع زجع نإ و « هتعماجم

 ىلع رصملا نم الإ ةءاربلا بجت الو هل رفغتسي الو هنم أربي الو ملسأ هنع

 . ةمرحلا ثادحألا

 ةيالولا رصني ةتث نيملسملا نم لجر كيلإ عفر اذإ : ءاهقفلا ضعب لاقو
 نإ ش ح ةدالو هل نكت و تام نمو « هتيالو ىف ريم تن ف لجر ةيالو ةءاربلاو

 هولوت ، نيملسملا نم موقل تلاق ةءاربلاو ةيالولا رصبت نمم ةيالولا لهأ نم ةأرما

 . اهتيالو هنولوتي مهل ليقف ، هالوتأ ىنإف هل اورفغتسا

هجرخم اثدح ثدحأ مش ء لبق نمةيالولا لهأ رم لجرلا اذه ناك نإو



 ةيالولا لهأ نم ةأرما تلاقف ، تام نأ ىلإ بتي تي ماف ء بيقتسا ح ء ةيال ولا نم

 هتبوت ىلع دهشي ىتح مضولملا اذه ىف اهلوق لبقي الف بات دق هنإ هتوم دعب نم

 قسفلاب نيملدملا نم الجر لجر فذق نإو « نات أرماو لجر وأ نالجر 4 نالدع

 رذعي الف هفذق ىذلا لجرلا كالذ ىلإ رذتعا لو هللا نيب و هنىب امف لصنت و ى باتن

 . هفذق ىذلا لجرلا ىلإ رذتعي ل ىح

 ريغوأ ةم هز أ > ناتقث 5 ةمث هنع كربخأف رمشل ال و ريخم هف رعل ال تنك نمو

 اوناكو فوقولاو ةءاربلاو ةد ال ولا رصبي نمم ناربخلا و ريخلا ناك نان ڵ ةم

 . مهلوقب ىلوتي هنإف ڵ انل ىلو هن أو هنيد ىف ةقث ه ! : مهدحأ لاقو تاقثلا نم

 لاس فقاولاوءفوقولا وأ ةءاربلاو ةيالولا لوبق ىف رييختلا دحاولا لوق نو

 دقو كلذ ىف همزاي امب نادو هتنا" ىلإ بات مث ادمعتم انمؤم لتق نمو . اذه لثم ىف ه ى : . . ,! ١ ان م معتم ان ء -ح . ٢ ه ه

 نإف ث لمعلا حلصأو بات هنأ الإ ةيالو هل نكت مل وأ ةمدقتم ةيالو هل تناك

 . ىلوت فالذ نم همزل ام ىدأ

 لوقو ، ىلوتي م كلذ ىف همزل ام ىدؤي ىتح هنع فقو بات اذإ هنإ لوقو

 تاروحجلا عقاو نهيف لوفلا كلذكو ى همزالي ام ىدؤي نأ لبق تام اذإ ىلوتي ال

 عم هلهأ ىلإ هؤادآ هيف همزلي ام سقنألاو لاومألا ىف لهجلا وأ دمعتلاب تامرحملا

 . مدنلا و هن وتلا

 لانم دحأ نيدي ال امم تالذ ريغ وأ رخلا برش وأ انزلا لجر نم ملع نمو

ليلحتب دحأ نيدي ال هنأل 2 هالوتي هنأ بنذ لك نم هبر رفغتسي مم هليلحتب ةلبةلا



 س ١إ..

 نوكب نأ الإ ص هتيالو ىلإ عجري هنإف هنيعب ءىشب سي ملو هبر رفغتسا اذإف ع كلذ

 ٠ کالذ نم صاخ لق هن ا ملعي ىح مهملظ و ا سانلا لا ومأ نم ش بصع

 لو « ميرحتلا مكح همكحجرخ ام ،بونذلا نم اثيش ىلولا ىنأ اذإ ، لوقو
 نم وأ هبونذ عيمج نم وأ بنذ لك نم بوتي هعمس ىتح كلذ نم هيلو هبتقسي
 ىأ نم هبونذ عيمج ىلع ىلأت ةبوت وأ هلل ةيصعم لك نم وأ هيف هللا ىصع ام لك

 ' هيزجت الغ .لالحتسالا هجو ىلع كلذ نم ىنأ اهو « هتيالو ىلإ عجري هنإف ظافلألا
 ءىش لك نم بوتيو { ترح افرح هنم هك وتلاىلع فيقوتب الإ ةلجلا ىف هنم ةبوتلا

 «ثتالذ ىف الصأ اذه نوكيو هب نيدي امم هيف لخدي ءىش لكنم بوتي نأ الإ هنيعب

 . مكحلا ىف لخدي امم تباث وهف هريغ هيف لخدي ىذلا لصألا نم بات اذإف

 مكح هك هل امرحم وأ هل الحتسم نوكي نأ لمتحم رمأ هنم رهظ نمو

 ةلمج ىلع رارقإلا لهأ نل ، لحتسم هنأ ملعي ىتح هيلعو هل مزلي امف ميرحتلا

 هنيعب مهم دأ نم ملعي ىح هللا لحأ \ل ليلحتلاو هنرا مرح ام :ل ميرحتلا

 لصألا 7 ايلاخ سانلا لاومأ نم ىلولا ذخأ ام امأو ك هريغ ىلإ كلذ نم جورخ

 . هنيعب هنم وأ ةلجلا ىف باتف هب كالهب ىذلا ةقرسلاو بصنلا هجو ىلع هعسي ال امب

 . هتيدأت ىف نظلا هب نسحيو هتيالو ىلإ عجر

 نع فقو و هيف ناخ امم هيلع بجو دق ام ىدؤي ىتح ىلوتي ال هنإ لوقو

 ملعيو كلذ دؤي مل مادام لوقو ي ةيال ولا ىلإ عجر ىدأ اذإف ڵ هغم ةءاربلاو هتيالو

هنم جرخم ىتح ة "بكلا ىلع لصألا كهتا هنآلءةءاربلا لاح ىلع وهف ىدأ دق هنأ



 س ١ ١٠

 رثاسو كلذ ىف همزلي امو كلذ ىلع نمؤي نمم ناك اذإ هنأ ىنبجميو ص هتلمج

 لهج ىف بيرتساو مهتا نإو ى هتيالو ىلإ عجري نأ هللا ىلإ بانو ةبيط هلاوحأ

 ةن ونيدلاو هب فارتعالارهظيو ءادألاىلع فقوم ىتحف ةب وتلاعم ءادألا نم همزايام

 هنم ملعي ىتح هتيالو رع فقو هرمأ بيرتساو كلذ ىف مهنا نإو « هئادأب

 ىلإ هنم ةبوتلا راهظإ دعب هنم ةءاربلا ىلع لجعي الو بجي ام ىلع صلختلا

 . ىلاعت هللا

 هل لجر نم ءىرب لجر عم ةيالو هل لجر نع 4 هللا همحر ةيواعم وبأ لثسو

 : لاق ى هبيتتسي نأ لب هبونذ عيمج نم هلا رفغتسي هعمس : ، هيالو هعم اضيأ

 وهف بتي مل نإو ى هتيالو ىلإ عجر بات نإف « هنم ًأرباف كيلو نم ءىرب اذإ

 ه رق هنأ ءک رب ام هيلو نم ءىرب هلو نأ ىلولا اذ» ماع ١ اذإو ةا ربلا مكح ىلع

 هيلو نم هتءارب :نم هللا ىلإ بات هنأ ىمسي ىتح ةنوتلا هن زجت الف كلذ ىف ىلاعت هلل

 . همساب هتمسي و

 نم اهلك ثادحألا نأل ى هيزجت ةلجلا ىف ةبوتلاف كلذ هنم ملعي ما اذإ امأو

 ةنونيدلا ىلع نوتاي مهنآ ملعي ىتح ميرحتلا مكح ىلع جرخم نيثدحملا عميج

 رهظأ امب فذاقلا نم ةءاربلا ليبس ىلع مكحلا ىف ه هزلي اذه نألو ، لالحتسالاج
 راهظإ الو فذقلاراهظإ هر دبعتي امف هنرد نم سيلف٬فذقلانم رهظأ امب و ء اربلا نم

 امب ىنأ ةءاربلا نم لصألا ىف ناكنإف هنيد مكح ىف هلهج لهج اذه امو ء ةءاربلا
 نمم ءىرب و هتءاربب اقح فأ ناكنإو > ةللا ب بات دقف امرحم هنيد 7 هعسر .ال .

. هيلع اروجحم ناك ىذلا هفذق نم ةلجلا ىف بات دقف لدعلا مكحم هنم ءىزي
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 نيدب هنم أربي هنأ ملعي نأ الإ ةلجلا ىف ةبوتلا دعب هيلع ةءاربلا تيثت الو

 هعفني مل ةلمجلا ىف بات مم كلذ هنم ملع اذإف ء ةد ونيدلاب كلذ لحتسي لالضلا ىلع

 امإ و ك ةلمحلا مكح نه هنرد م فلاخ امت ةلملاىم أرعي ال هنأل٬مكحلا ىم كل د

 هيف امم اذهو ك ةلجلا ىف همي رحتب نيدي امل هاكةرا نم ةلمجلا ىف هتبوت ىف هعفني

 . رهاظلا مكح

 هذصقىف هللا دخع قحلا هيف فلاخ ام عيمج نم ةلجلا ىف ةبوتلاب دصق اذإ امأو

 . ندي مل وأ هب ناد ام عيمج ىف كلذب

 نومدملا هركت ام هنم نوكمو نيملسملا ةيالو ىف لجر ىف جرعألا نايح لاقو
 هنأ ك هلاح اذهو ‘ عيطبو ‘ بيجيف ىعديف عجري مث ىضرلا ىطعيو باتقيف
 نمم و»و لجر ةيال و هنم تذخأ لجرم ى تاق { لقأ اذإ لبقيو ربدأ اذإ ىعدي

 نع هفوقو نع هبقتسا : لاق « لجرلا كلذ ةيالو نع فقوي مث ةي الولا رصبي
 ز

 . كيلو

 اهتفرع ةمرح ىلع هتيلوت مو هن أ ىل ناب دقو هال وتأ تنك ىإ : لاق نإف

 لبقي مل ةرفكم لع هنإ لاق نإو هتيالو نع مجري نأ كلذل : لاق . هنم مويلا

 هيلع نادهشي لدع ىددهاشب ىنآي ىتح ىذاق وهو . لدع ىدهانثب الإ هنم

 . هنم ءىرب رصأ نإو هتيالو ىلإ مجر بات نإف ، باتقسي مث ث رفكلاب

 ةيالولا رصبي نمم اوناك اذإ ةيالولا مهنع ذخؤت دبعلاو ةمألاو ةأرملاو

. هللا هحر ىزاوحلا نب لضفلا نع ىنعملا اذهو : ةءارملاو
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 لمعو نيلما نم ءىرب لجر ىف هللا همحر بوبحم نب دح لاقو

 ملعت و ةربابجلا كرت هنإ 7 .. نيماسلا عم ةيالو هل تناك دقو . ةربابحال

 هلمع نم بات دق هنأ كللد» ام لعل نم نيحللا نم لجر معزف > لدعلا ىلإ ةعجر هنم

 لئاقلا اذس» ناك اذإ « نوملدملا هالوتي و هلوق لبقي هنأ ء نيملدملا نم هتءارب نمو

 . نيملسملل اتا و

 دحاولا لوقب ىلوتي الاف اهريغو قوقح نم سانال . اظم هيلع تناك اذإءلوقو

 هتبوت دحاولا عفر اذإف ، قوقحلا ىدأو بات دق هنأ ى نالدع نانثا دهشي نأ الإ

 قوقحلا باحصأل ارقم ناك نإو 2ملسأ هنعفوقولاف ائيش دؤي ملو ءادألا ةين ىلع

 هثدح نم هسفن ؟ئربي ملو توملا هكردأف هسفن كاكف ىف ىعسي ناكو مهقوقح

 ءفكلا ةلزنمب وهف هسفن كاكف ف ىعسي ناك و نيدادملا ىلإ و هللا ىلإ بات هنأ الإ

 . هل رةفتسي الو هنم ريي الو هنع فكي

 هن ا ةشحوم ثادحأ هن. تءاج مث ث نيملسملا نيدب رقأ نم : عيب رلا لاقو

 « دحاو زوجت ةيالولا نأ انعمس : هللا هحر مشاه لاقو ، بوتي ىتح ىلوتي ال

 « نيملسملا نع ظفح هنأءهئلا همحر 2 ناليغ نب مشاه معزو : لاقو . نينثاب ةءاربلاو

 نروملسملا اههركي ءايشأ هخم تناك مث س نيملسملا ةيالولا ىف ناك اذإ لجرلا نأ

 هنم اوأر اذإو ص نيملسملا نه وهف عجر بتوع اذإو ، باجأ ىعد اذإ هنأ ريغ

 . هنم اوأربي ملو هولوتي ملو هنع اوفك ىغبني ال امو طيلختلا

.< هندتقسي ىح ةءاربلا هنم بجوي ام دحأ ىلع دهشي نأ دحأل سل : ليقو



- ٤ ٠ ١ .7 

 ائيش لوق نأ دد رأ ىإ : لوقي هنإف هنم نيملسملل كلذ رهظي نأ بحأ نإ

 . هف لاق ىذلا نم اورذح و هوبىتتسي نأ مهيلعف ك ىنوبىتقساو ىم ا وعمساق.

 : هنزا همحر( لمعس وأ لاقو

 هنع فكي : لاق « ةءاربلا هيف بجت امب بئاغ لجر ىلع نالجر دهش اذإ و

 يذ هدنع امو نيدهانشلا نيذه ةداهش نم هسفن نع مهدي ام ملعي ىح ىلوتي الو.

 لجر ىلع ادهش نالجرو ص نيلدع نادهاشلا ناك اذإ كلذو « هيلع هب نادهشي

 . نيملسملا نم نيتقث اناك اذإ ىلوتي ال : لاق « ةءاربلا هب بج امب تيم"

 نيدهاش ةداهش هن الوا نع ىمزراوملا اثاد ك هرا همحرا«(إز بوبحم ررح لأسو

 زوجت الو ء كلذ هنملبق هنم هب أربي امو هيلع ىلوتي ام افرع اذإ : لاقف نبدسملا نم

 قسفلاب لو ىلع لو درش نإ و٬نيلسملانم نيدهاش ةداهشب الإ نيملسملا نم ةءاربلا

 . رذع هنأ نومم.ملا هاري رذع وأ رخآ دعاشي ىتأي نأ الإ دهاشلا نم ؟ئر

 لوقي رخآب ءاح نان ك هاوعد ق رظني ىح هنع فقو هريغ ةةبب ىعدا نإ و

 هتداهش لثم دهشي نم هعم نكي مل نإو ث هيلع دوهشملا ىلع ةداهشلا تزاج هلوق لثم
 4_هلع بحيف دحاو وه امم ١ رخآلا دهاشلاو ء هنداهش نع هل وتلاو هنم ةءاربلا لعج

 . لوألا ىلع بج ام لثم.

 هنم لبقت مل لالضلاو قسنلاب ملسملا ىلع دهش اذإ ملسملا نإ : نورخآ لاقو

 . نيسللا لوق نم هلكو ء طقست وه هتداهشو 2 نيدهاش ةداهش الإ

قساف هنأ ڵ لو ىلع لدع ادهاش دهش اذإ : هللا همحر ث ةيواعم وبأ لاقو
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 امهتداهشب هنم ريي هنإف قسفلا هن بحن امع اربخأ الو ايمسي 7 هنم اربو قفانم

 بلطنإن ، كاذ هيلع دوهشملا بلطي نأ الإ قسفلا ےسا هب بجي ام ملع نافلكي الو
 ،ببتقسا هنم ىئرمو ةءاربلا هيلع ه بجت اكيش ايمسنإن.ةيمسقلاب الإ ارذعي مل كلذ

 لبق اهدحأ ءاج نإو ى هنم ةءاربلا ىلع مت رصأ نإو ص هتيالو تعجر بات نإخ

 { نيدهاشلا نم ئرب ةءاربلا هيلع دوهشملا ىلع هنم بجت ائيش فصوو رخآلا

 امهتداهشتقنتاو « هب ءاج اذإن ءاذهب دهشي نيدلسلل نم رخآب ءىجأ انأ : لاق نغ
 تعجر بات نإف ، بيتتسا مث ، هنم "ىرب ةءاربلا هيلع دوهشملا مزلي رمآ ىلع

 . هتيالو

 . هريغ لدع لد»اشي ىأن نأ هيلع و2 مصخ وهف هدحو ءاح اذإ :نورخآ لاقو

 هرومأ ىف هل حصنيو ملسملا بيتقسي نأ ملسلل ىنبنيف ةطرو ىف عقو نمو

 . هتيالو تمجر بات نإف ، رصي وأ بوتيف دوهشلا هب هيلع دهش امب هليو
 . كله رصأ نإو

 { روزب دهش هنأ ، ناتق نالجر هيلع دهش ، دجسم مامإ لجر ىف ليقو

 هنأل ، ةداهشلا هذه فيك نادهاشلا حرشي ىتح هفلخ ةالصلا كرتت نأ ىرن الخ

 ةي الولا لهأ نم نادهاشلا ناك نإو « امهملع ريغ ماعو قحم دهش نوكي نأ نكمي
 . هيلع هب ادهش امم ةب وتلا امهلعخ

 ءايلوألا نم ةءاربلا بجوت ىتلا ثادحألا ىف ةداهشلا زوجت ال : لوقو

. ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم انوكي ل ولو ءايلوألا نم ال 1
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 دهش نإو . ءايلوألا نم ةءاريلاو هيالولا رصبي نمث الإ لبهت ال : لوقو

 . امارح الام زك ا هيلع دوهشملا كل دنأ رخآ دهشو روزب لهش ٨ ا لجرىلع لجر

 طتستال نأ بعتو ء طقسقف ناسحتسالا ىف امأو « هتي الو طتسن الذ سايقلا ىف امأف

 . اذهب هتيالو

 « ةرفكم بكر هنأ لجر ىلع ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم نالدع دهش نإو

 4 اريسفت افلكي ملو ك ةءاربلاو ةالولا رصبي نمم نادهاشلا ناك اذإ هنم أربي هنإف

 ايلوز هيلع دوهشملا ناك ص كلذ انيبي نأ ايل ىغبنيف ةححلا امهنم تبلط نإو

 ةرهشلاب هتيالو ىلع اعمتجم تيملا نوكي نأ الإ 4 اتيم وأ ايح ناك لو ريغ وأ

 تتامو تام دق هنأل « هن رفك اثدح ثدحأ هنأ ، دوهشملا ةداهش هيلع لبقت الف
" _ 

 رفكم ثدحب لجر ىلع ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم لدع ادهاش دهش نإو
 هبكترا نمل ةءاربلا هب بجت امم ناكو هارمسف نإف 2 ثدحلا ارسفي ىتح هنم أربي الف

 .هتي الوىلع وهو هنم أربي مل رفكم ريغ ثدحلا ناك نإو « هنمئربو امهتداهش تلبق

 لجرلا ناكو ث ايهلوق لبقي الف هراهظإ انل لحم ال : الاقف ريسفتلا نع الثس نإو

 اييتقسا هنم اثرب نإف © هنم ةءاربلا ارهظي ام ، امهتيالو ىلع اهو ص هتيالو ىلع

 هامبتتسا اننإ :الاقف ء ريسفتلا نع الئس نإو ،امهتيالو ىلع اناك ابات نإف « كلذ نم

 . رصم ٨4ز ل هنم ى ر ب ة لف

 الثس نيح لجر نم اثرب ةءاربلاو ةيالولا نارصبي ناذللا نالدعلا ناك نإو
امهتءارعب لجرلا نم ؟ىربو كايهوقلبق ركم ثدح ىلع هقم انثرب انإ : الاقف 2 هنع
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 هيلع امهتداهشب تبجوأ امهتءارب نأل ص ةءاربلاو ةنالولا ىف ةجح اناك اذإ

 . لوةلا ضعب ى هنم امهتءارب تبجوأ هيلع امهتداهشو

 الو ناك ةءاربلا لبق ثدحلاب هيلع ادهشي ىتح امهنءارمب هنم أربي ال لوقو

 رفكلاب مهئادحأ ةرهاشلا ثادحألا لهأ نم امهتءارب تناك نإو ى لو ريغ وأ

 لهأ نم امهتءاريب ؛ئربو كلذ امهنم لبق ةرهشلا ىلع ثادحألا لهأ نم ؟ىربف

 { امهموكرل لالحتسالا ىلع ةرهاش امهثاد>أ تناك اذإ اهلهأل ةرفكلا ثادحألا

 ثادحألا كلت لهأنم ةداهشب ةءارملا ارهظي نأ ايفو كلذف ةجح نالدعلا ناكو

 :. كلذ ىلع امهتقراغم رهظي و

 . "ىلو ريغ وأ الو هيلع دوهشملا ناك دحاودهاش ةداهشب ةءاربلا زوجب الو

 تزاج كلذ اومسو ةءاربلا هنم بجو امب لجر ىلع ناتأرماو لجر دهش نإ و

 كلذ ىلع رضحأو ةرفكمي ايلو دحاو فذق نإو . الودع اوناك اذإ مهتداهش

 ع كلذب اومسو ةالولا قحتسي نمم تارغكملا ىف مهتداهشب موقت نمم لدع ةنيب
 كلذ نم هواتتسا مهنأو كلذب هعم اودهش نم عم تارفكلا نم كلذ ناكو

 ةمب ألا نم نوكي نأ الإ هنم رعب و هيملع امهتداهش لبقت ال : ليقف < بقةي ف

 كلذب ةرهشلا مل تضقو مهتيالو تضم نيذلا نيدملا ءاملع نم وأ نيدلا ى

 مهيلع دوهشلا ناك ولو 2 كلذ دعب ةداهش مهيلع لبقت ال هنإف ڵ كلذ ىلع اوتامو

 . ةفذق مهنأل 2 ءاملع مهلك ‘ نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىف

 تنييبوصنملا ةمنألا نم وأ نيروهشلل ءاملعلا نم هيلع دوهشملا ناك نإو

لبقت الو ، ةجح ةنيبلاو 2 ةح> هن آ هت رضحمالإ هيلع ةداهشلا لبقت م امتح ناكو
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 ةجح اهعفد مل و هيلع نيدهاشلا ةداهشب عمس نإف ءةجحلا ةرضحب الإ ةجح ىلع ةحح

 بذي . نإ و هتيالو لإ عجر بات نإف ، كلذ نم ببتقساو هنم ىأرم هل تتبث

 . هنم ء ا ربل ١ ىلع تبث

 لآسي هنإف لالضلاو قسفلاب هيلع دهشو ملسملا نم ئرب اذإ ملسلل نإ : ليقو

 لاز هلوق لثم لوقي رخآب ءاج نإف 2 هنع فقو هريغ ةنيب ىعدا نإف « هرذع نع

 هيلع دهشي نمب تأي مل نإو هيلع دوهشملا ىلع ةداهشلا تضمو هنع فوقولا
 رخآلا دهاشلا هتداهش نع هنم ةنوتلاو ، هنم ةنوتلاو هنم ةءاربلا دمب هتداهشك

 . لوألا ىف انفصو اك هيلع بجو ، دحاو وه امإ

 هريغنيدهاش ةداهش الإ هنم لبقي مل قتسفلاب ملسملا ىلع ملسلل دهش اذإ : لوقو

 وه ام اورسفي ملو انزلاب لجر ىلع لاجر ةعبرأ دهش نإو ث وه هتداهش طتستو

 لبق نم هيلع دوهشملل ناك نإو ءادهشلا ىلع الو هيلع اودهش نم ىلع دح ال هنأ
 . هتيالو ىلع وهف ةيالو

 اورثك وأ اوق ي انيلع انيفلاخم ةداهش زوجت ال : هللا همحر « ديعس وبأ لاقو
 ءامصخ مهنأل فوقو وأ ةا رب هب مهملع بجو مهنيد نم نيملسملا جرخم ام لكف

 عيمج ىف ضعب مهضعب ىلع مهتداهش ةزئاجو ، صخ ةداهش زوج الو ك نيمس

 مهتداهش زوجت مهنم ةقرف لكو ، صاصقلاو قوقحلاو دودحلا ىف ةيراجلا ماكحألا

 . قيفوتلا هبو { ملعأ هللاو 2 ةدحاو ةنايد لهأ مهنأل ضعب مهضعب ىلع
.. 

« « »٭



 عباسل ا لوقلا

 ءرخآلاهمرحو اتيش ايهدحألحأف افلتخا اذإو٬لجر نم ائرب اذإنملاملا ىف

 فيعض نم ملاع وأ ملاع نم فيعض ئرب وا

 2 لجر نم اثرب اذإ امهنإ ايتفلا ىف ةجحلا امهب موقت نيذللا نيملاعلا ىف ليقو
 رفكلاي هيلع ةداهشلاب الإ كالذ ىف ةجح نانوكي الو امهتءاربب هنم أربي ال هنأ

 وهفهنعل وأ هنم "ىر وأ ديز نم ريي هنإ لاق اذإ هيقفلا ظفل نم فذقلاو قسفلاو

 وهف وأ ةءاربلا هيلع بجوأ اذكو اذك لعف نم نأ هيقفلا لوق نم ايتفلاو « فذق

 ٠ ةءارمال ننحتسم وأ راك

 . ةءارملا هيلع بجي نمم وأ ةءارمال قحتسم انالف نإ هيقفلا لؤق نم ىوعدلاو

 اعولخ نوكي افاق اهيف نوكي ىتلا لاحلا ىفو « ةءاربلا هب هيلع بجت العف لعف دق وآ

 عيمج ىلع نيدهاش هب هفذقام ىلع قفأي ىتح هفذق نمم أرمي الو كلذ نم بوتي ىتح

 . ىعدا نمم أرعي الو هلوق لبقي ال ىعدملاو ءءادهش ةعبرأ هيف نإف ء انزلا الإ ثادحألا

 ..ىلع هلوق ىنعم رابتعا جرخم لاح ىف ءاج نإو ص نيدهاشب ىيآي ىتح كللذ هيلع

 دحاو دهاش ةداهشب هنم لبقي هنإ { ليق دقن ةداهشلا ىلإ ىعدن نأ لبق ةداهئلا

 وأ اعم نيدهاشلا نم ةداهشلا نكت مل ام لاح ىلع عدم وه ي ليقو 2 هتداهش عم

. رخآ ادهاش هلكالذ ىلع هراضحإ و ىعدملا ىوعد دعب
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 لصف

 ثتالذ ىن هل رهاظلا ملعلا نم لمحأ ام ىلعو لهلا نم لمتحا ايف نومأملا ملاعلاو

 ص هلضفو هلع هعم حص نم ىلع ةجح ةنايللاو ةمهتلا نم كلذ ىف ؟ئربلا ء ةنامألا

 حص نم ىلع ةجح وهف ةدحاو ةلحم ىف وأ دحاو لجر عم ثالذ حص امإ ناكولو

 هعم حصو نمىلع ةجح نوكي الو هللا نيد نم ماق ايف كشي ث نأ ههسر الو ح هعم

 . هلهج هعسي ايف هملع

 ىف ةجح نوكيف هلح ىذلا هملع ىف هقدصو هدلب ىف ىف ملاعلا ةنامأ رهشت دقو

 نوكي الو ك هللا نيد نم هب ماق اهيف هعسي الو هعم حص نم ىلع هلهج مسي اف ايتفلا

 مل نم ىلع نوكي الو هلضفو هقدصو هملع هعسي اهف هملع هعم حصي مل نم ىلع ةجح

 هيقلف نايعلاي هفرعي و ةرهشلاب هلضفو هملع د _>أ عم حص نإو « كلذ هعم حصي

 . هنيعب هفرعي ىتحَةجح تللد هيلع نكي مل « هنيعب هفرعي ال وهو ك عضاوملا ضعبل

 لصألا ىف وهو س هملع هجو أ نم نيدلا رمأ نم ءىش ةفرعم هعم حص نمو

 دعب الو . لهجلا ىلإ كلذ دعب مجري نأ هل سيلف هيف فلتخم ال ىذلا هللا نيد نم
 . هيلعو هل ةجح ءرملا لعف ے كذلا ىلإ نيقيلا

 لصف

 نيدىف مارح وه ام اهدحأ لحأف ء نيدلا ىف نيلجرلا نيب فالتخالا ناك اذإو
 ماعو ءاملعلا نم نافلتخلا ناك نإف . افلتخاو كلذ ىف اعزانتف ء رخآلا همرحو « هللا

امهشماقتساو ايهاضف هعم حصو ي ةرهش و أ ربخم ءالعلا نم امه أ اهمالمتخاب ماع
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 ايف كشلا هعسي الو ص امهنم قحلا قيدصت هيلعف ايحفالتخا لبق امهنيدت ىف اهملعو

 . كلذ ىف ةححلا وه نأل ، ثال» كالذ ىف كش نإف « هلاخ

 دهاج هينس ابذاك راص دق لطبملا نأل هتجح لوزت هل لطبملا ةفلاخمب سيلو
 نيد ريغتي كلذب لحاجلا لهجل سيلو ءاملعلا نم هملع نم كلذ ملعي ح هثرا نيد ىف

 ٠ اهملع و أ اهلهج نم ىلع ةم اق ه ١ ةح . ةحح هنع هللا ججح لطبتو هنأ"

 تماق دقن ءاملعلا دنع املاع اهب نوكي ىتلا ةلزنملا ملاعلا نم لهاجلا فرع اذإو

 نأ اهب قحتسي ةلزنملا كلت نأ لهاجلا كلذ فرعي مل ولو « ملاع هنأب ةححلا هيلع

 ةجحلا هب موقت الف املاع اهب نوكي ىتلا ةلزنملا هل حصي مل اذإ اهأو . املاع اهب نوكي

 ةلزنمب ناك ولو هتلزنم هيلع ىفخ نم ىلع هلهج عسي ىذلا هللا نيد نم هربع اخ

 نم ىلع هتجح موقت امنإو هللا ايهحر ديز نب رباجو سابع نباو رعو ركب ىبأ

 ى ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نأل « هللا نيد نم هربع ايف كشلا هعسي الو د لاع هن أ لع

 . ءايبنألا مدع دنع هتجحو هؤانمأو ع هللا ند

 اهالعأك ةلزنم اهاندأو ع لزانملا ىف تلضافت ولو اهتفلاخم زوجمال هللا ججحو

 زوجي الو « ةلطبم وأ ةقحم اهسفن ىف حجحلا تناك« ةجحلا مايق ىنعم ىف « ةلزنم

 ءايبنأ مهف اهقح الإ نكمي ال ىتلا ةجحلاف اهلطاب ىفخ ولو ، اهقح رهظ اذإ اهتفلاخم

 زوجت ال « هللا نيد نم هب اوءاج امف مهتجح هتفلب نم ىلع ةجح هؤايلوأو هللا
 . هولاق ايف كشلا الو مهتنلاخح

سانلا ىلع ماكحلا ءالعلا لثمف بذكلاو قدصلا اهيف لمتحي ىتلا ةجحلا امأو
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 مهتفلاخم زوجت ال ماكحألا ىف ةجح مهف ء مهتداهش ماكحألا تتبث نيذلا دوهشلاو

 ءاج نرمو « مهنامز لهأ ىلع ةجح مهف « نيلطبم وأ مهتربرس ىف نيقحم اوناك

 اذه ملع نم عسي الف هلدعو هتنامأو هلضفو هملع ملاعلل دهش اذإ ليقو ى مهدعب نم

 ه هلهج عسي ال امم وأ هلهج عسي امم ناك { هللا نيد نم هوربع ايف كشي نأ هنم

 افيمض وأ املاع هللا نبد ىف هل فلاخلا ناك ءاوسو 2 هفلاخم ل وأ دحأ هفلاخ ءاوسو

 . كله كلذ ىف كش نإف « هلوق ىف كنلا الو هتفلاخم زوجت الف ء الهاج وأ

 هاربع ايف كشلا هعسيف ناملاع هل هربع ولو ، لوقو ص كشلا هعسي ع لوقو

 . ة هل هوربع ايف كشلا هعسي ال مث « ءاملع ةعبرأ اونوكي ىتح نيماع اناكولو هل

 «ةرهشلا مهب موقتو طلغلا مهيلع زوجمال نمم اونوكي ىنح ةعبرأ اوناك ولو 2 لوقو

 كلذ قوف ا ءاملع ةس اوناك اذإف ء ةرشملا ىلإ ةا نم اونوكي نأ وهو

 كلذ ىف كشلا هعسي لوقو . كله كش نإف هللا نيد نم هوربع ايف كشلا عسي

 ,ىف كشلا هعسي ال ذئفيح مث ن هل حضتي و هباوص رصبيو كلذ لدع وه فرعي ىتح

 فوقولا الو هللا نيد نم كلذ هل نيربعملا ةئطخم هل زوجت ال لاح لك ىلعو ، كلذ

 وأ ادحاو هل ربعملا ناك« نيدب الو ىأرب مهنم ةءاربلا الو نيدب الو ىأرب هنع

 هللا نيد نم هوربع ام ناك نإو « مهفلاخ مل وأ هوربع ايف دحأ مهفلاخ « رثك أ

 ءاكرشم وأ { ايبصربعملا ناك تلد هلبقيملنإف كلذ لوبق هيلعف هلهج عني ال ام

 نإف « هب هلوبق هيلعو لذ ىف هيلع موقت ةجحلا نإف ، باتك ىف هآر وأ « اقنانم وأ
. كله هلقي .
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 .نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ءانمألاب الإ ةجح هياع موقت ال : لوقو
 م

 . اليبس

 .لك ىفهلدأو قحلا ةفرعم باط ءافعضلا ىلع نإ : هللا هجر دمح وبأ : لاقو

 ٠ فالتخالا هيف لدجو رصع

 .ىلع نوملسملا عمجيو « هتاف هب رفكي برض نيبرض ىلع ثداوحلا نإ : لاقو

 رخآلا برضلاو ك مل هن وصم كلذ ق ءاملعلل 7 ةماعلا نوكتو ك هنم ةءارملا

 ,ىلعف ڵ اضعب مهضعب ثىلطخم ىتح هكح اوعزانتو هيف قحلا لهأ فلتخا ام وه

 نأ باطيو « هيف اوفلتخا ام مكح نع لأسيو ء كلذ دنع مهع فقد نأ فيعضلا

 و ]س ر ح دع ١ ء ١ ء

 ١ونَما ذلا اهبآ اي » : لوتي هللا نأل ، نيفلتخملا نه هعابتاب هللا هرمأ نم :

 نإ زك نلا 2 )دأ ١ ولأسا » : لاقو . « نيف داصلا عم اوذ كو ر هللا ا و ا

 ٠ ن ولعت 1 ْهشنكا

 لصف

 .مارح ود ام اهدحأ لحف ءافعضلا نم نيدلا ىف نافلتخلا ناك اذإ : ليقو

 داقتعا ىلع ى أ رلاب امهيف هيالولا نإف ى مل اعلنايل واهو ، رخآلا همرحو 2 هللا ند ى

 «ةطيرشلاىفامهنم قا ةيالوو ةطيرشلا امهنم لطبملانمةءارملاو امهنم قحملا ةدالو

 قحلا ناكو ص دحأل نايلو اهو ملاعو فيعض نيب نيدلا ىف فالتخالا ناك نإو

 مخ هنأل عضولل اذه ىف ةج> ملاعلا نوكي الف ، لطبملا وه ل اعلاو ع فيعضلا وه

) ٨ نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 زوج اهاذسه ىف ملاسلا ىلع زوجو ، ىأرلاب هنع فقوب و نيدلاب هتيالو زوجت ال:

 فيعضلا نم ملاعلا ؟ىربو لطبلل ملاعلا نم قحلا فيعضلا ئرب نإف فيمضلا ىلع

 . لطبملا نم امهنم قحلا كلذ امهنم عماسلا ملعي ملو ىحلا نم لاق ام ىلع

 "ىدتبملا نم أربي نأ امهتحمب لهاجللف فيعضلا نم ةءاربلاب أدب ملاعلا ناك نإف

 امنإو ، نيد ةءارب ال ىأر ةءارب هيلو نم ؟ئرب امب هبحاص نم ةءاربلاب امهنم

 ىأرم هالوتي وهو « هفذقو هيلو نم ىر هن ] لجأ نم ىأر ةءارب أربي نأ هل ناك

 هئايلوأ نم ؟ئربتم هنم أرب مث ىأرب هيلو ىلوتي ناك اذإو ، كلذ ثدحأ نيح

 هنم "ئرب ناك نإ هيأرب هنم ؟ئرب هنأ دقتعيو ىأرب هيلو هفذقنم أربي هنإف مهريغ وأ

 ىذلا اذه نم ًاربي هنإف هتيالو ىلع هنم ؟ئربتملا اذه هيلو ناك نإو . قح ريغي

 . ايتفلا ىف ةححلا هيلع مقت هزأل 0 امداق راصو هنم ةءاربلاب أدىو هدنع هفذق

 حصي ل و هيلو هب فذق ايف ةجح هل نوكت ىتح اذه هيلو نم أربي نأ هل نكي ملو

 «هل لو نم "ىربو هل الو فذق دق رهاظلا كحىف ناكو « هتيالو هب لوزي ام هعم

 ةءارب زوج الو ء ىأرب هالوتي ىذلا هيلو نف "ىرب نمم ىأرلاب أربي نأ هل ناكو

 هنم“ىرب ال هنم "ىرب نمم هنم ىرتتملا ىرب ول كل ذركو عضوملا اذهف الإ ىأرلا

 أرعي الو هيل ول رهاظلا كح ىف فذاق هنأل ةءارىلاب أدب نمم أرمي رمألا رهاظ ىف هنإف

 . داقتعالا ىف ىأرلاب رخآلا نم

 نم ىأرلاب ريي هإإف هيف افلتخا ايف ةجح نكي مل اذإ امهنم "ىدتبلا امأو

 هبحاص نم اهدحأ ءىربف نيدلا ىف افلتخا اذإ نافيعضلا كلذك ث ةءاربلاب ءىدتبللا

فذاق هنأل ث ةءاربلاب امهنم ءىدتبللا نم أربي هنإف لطبملا نم امهنم قحملا ملعي ملوب



 فوذقملا هيلو ىلوتي هنأو ايتفلا ىف ةجحلا هب موقت ال هنأل « هيلول رهألا رحاظ ىف
 . نيدلاب ال ىآ رلاب

 لطبلا نم ربيف لدعملا رصبي الو نيدلاب قحما نم أربي نأ هل زوجي الو (

 هيلو ىلوتي امنو نيدب هفذق نمم ىأرب هيلو ىلوتي نأ هل زوجي الو « نيدلاب

 نيدلاب ةيالولا تناكول هنأل « ىلوتملا نم اقح دشأ فذاقلا نوكي الو ، ىأ رب

 . نيدلاب هل ىذاقلا ةءارب تناك

 لصف

 ريغ نم ةتيم ملل لك انالف نأ اوعجأ اورثك وأ اولق 2 ةعاج نأ ول ليقو

 لاقو ، لالح هل كلذ نإو قحم لك آلا نإ مهضعب لاقف اوفلتخا ش { ةرورض

 كح قفاو نم مهنم قحما نأ « هيلع مارح لك آلا كلذ نآو ى لطبم هنإ مهضعب

 لمتحمال لطبملاوءهلطاب لمتحم ال مهنم قحملاوءهيف قحلا فلاخنم لطبلملاوءهيف قحلا

 كح فالخ كلاو « هب دابعلا دبعت ىذلا هلل كح ةفلاخمب دحأ رذعي الهنأل ڵ هقح

 . هكح دودرم هللا

 نوكي ءىش ىف مهنم نانثا فلتخاءاضعب مهضعب ىلوتي رفن ةثالث دمحموبأ لاقو
 امهتءارب ىف قحلا عماسلا ملعي ملو هبحاص نم اهدحأ "ىرب ىتح دحاو ىن هيف قحلا
 ص هبحاص ةئطختب ادتبا امهسأ ملي نإو هيلو نم ةءارىلاب أدتبا ىذلا نم أربي هنأ

 د_حاو ىلع ةجحلا موقت ىح 2 امهنع فوقولا انبجعيو ء امهنيالو ىلع امه « لوقف

. هنيعب امهنم
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 مهب موقت ال نيذلا ءافعضلا نم نافلتخملا ناك نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 امه عماسلا نم مل كلذ ىف افلتخاف هلهج عسي امم ةلأسملاو هلهج مسي اهن ايتفلا ىف ةجحلا

 .عضوم ىف هيلو قذاق نم نيدب ال ىأرم أربي هنإف ء رخآلا نم اهدحأ ءىرب ىتح

 وه "ىربتملا ناك نإف ء نيدب انه اه ةءاربلا زوج الو هسفنب هيف ةجح نوكي ال ام
 كلذب ناك نإو نيدب هنم ”ىربتملا هيلو ىلوتو ىأرم هغم ُىرنن امهنم قحلا

 ىأرب هفذق نمم ىريو ىأرب هالوت نإو ، نيدب اآطبم ىلوت دق هنأل اكلاه

 .ناك نيدب ىذاقلا ثدحملا نم ىريو ىأرب فوذقملا هيلو ىلوت نإ وءاملاس ناك

 هالوت نإو ء املاس ناك ندب وأ ىأرب هنم "ىرب نإو ح ءافعضلا ىف اذهو ًاكلاه

 ىأرلا ةيالو عضوم اذهنأل ، اكلاد نوكب نأ تفخ هيلو نم هتءارب ىلع ندب

 .ناك نيدب افيعض ناك ولو قحلا هيلو ىلوت نإو هنم أرمي ل و ىأرب هالوت نإو

 .فقو وأ ىأرب هقم ىرب نإو . املاس ناك فيمض وه ذإ ىأرب هالوت نإ « املاس

 . اكلاه ناك ندب هنع

 ىلع ةجحلا ود امهنم قحلاف هايتنب ةجحلا موقت نف ناماع اهو افلتخا اذإ امأو

 وه "ىرمتملا ناك نإف ى ايتفلا ىف تماق دق ةجحلا نأل كلذ ريغ عسي الو ك هعماس

 .لوبق مضو۔. وهو ةجح هنأل ىأرب الو نيدب ةءاربلا هنم لحم الف امهنم قحلا

 أربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام همي رحتب اوناد ام لهج سانلا عسي ، نيلسملا

 . هنع ا وغةي وأ هبك ا ر نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم

 فوقولاعسي ال نكلو ك كل ذف لدعلا نيبت ام فوقولا ق مهصعب صحرو

.قحلا هيقفلا نأل ى نيدبالو ىأرم هنم ةءاربلا الو ك نيدب الو ىأرب قحلا . اعلا نع
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 لوبق هيلعف هيلو نم فيعضلا هماع دق ثدحم "ىرب ناك اذإ هتءاربو هايتف ىف ةجح

 نيدب هيلو ىلوتي ال ، نوكي ام لقأو ص هيلو ىلع مكحلا ىف ملاعلا نم ايتفلا

 عضوم اذهو ، نيدب الو ىأرب هغم أربي الو ، نيدب الو ىأرب . اعلا نع فقي الو

 سانلا عسي هنأ مهعامتجا عضومل رصبلا لهأ الإ هرصبي داكي الو؟رظنلا ىف قيض

 اذإ ءاملعلا نم اوأرمي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكرب ملإام هميرحتب اوناد ام لهج

 . هنع اوفقي وأ هبك ار ن اوثرج

 هنم ةءاربلاو « إ دشأو امرج مظعأذ ا وه امهنم لطبا ناك نإو

 ىلع نيلاعلا نم قحلا نع فوقولا زوجي الو ، اعيمج ةقلطم ةعساو نيدلاو ىأ رلاب

 نيدب امهنم قحلا نع فقي ملو ىأرب هالوتو نيدب امهنم لطبملا لوتي ل نإو٬لاح

 . كلذ هعسنف ىأر الو نيدب هنم أربي و ىأر الو.

 ملو اهفالتخا نم عمس دق ام ىلع ضعب نم امهضعب ءىرب اذإ نافيعضلا امأو
 اذإ نيدي امهتيالو الو نيدب امهنم ةءاربلا زوج الف ةءاربلاب امهنم ءىدتبلل ملعي

 نوكت نأ ندحو « امهيف مكحلا لهج دق هنأ الإ امهنم لطبلل ملع دق ناكك

 اهدحأ نأل ىأرلاب امهنم ةءاربلا نسحت الو ىأرلاب فوقولاو ىأرلاب امهتيالو

 ، نيدب هنع فتيالو ، نيدب قحملا نم أربي ال نأ ى هيلع ةجحلاو ، هملع ىف قحم
 نوكيف ث رخآلل اهدحأ نم فذقلا ةحص ىنعم ىلع ىأرلا ةءارب جرخت امنو
 ة.ارب الو عضوملا اذه ىف ىأرلا ةءارب حصت . اهرمأ لكشأ اذإو ؟ هلخ ناب دق

. نيدلا
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 « هيف افلتخا ام لصأ املع دقو ضاب نم امهب ءىرب اذإ ناملاعلا كالذكو

 . مدقت اك كلذ ىف لوقلاف امهنم قحلا لهج هنأ الإ

 عضوم اذهف رخآلا نم أربي امهنم دحاو لك عمسف نايلو هل ناك نم امأو
 هبحاص نم ءىرم امهأف { ملاعو فيعض وأ نيفيعض وأ ، نيلاع اناكءاوس ةموصخ

 اذإ نيدب رخآلا ىلوتيو ، فذقلا ىنعمب نيدب هنم ربيو فذاق وهف رخآلا لبق

 كح ىف هنم أري رخآلاو ةءاربلاب ءىدتبملا وه هنأل هنم هتءارب ىلع اهرمأ باغ

 .عضوم اذهو 2 افيعض وأ املاع ناك رظتنملا وه قحلاو هبحاص نم ءىرب هنأل رهاظلا

 ليق دقف رخآلا لبق هبحاص نم ءىرب امهيأ فرعي مل اذإو ث ايتف عضوم ال ماكحأ

 فوقولاب ليقو « امهنم لطبملا,اعي ىتح هيلع اناك ىذلا لصألا ىلع اعيمج امهتيالوم
 ضب امهضعبل فذقلا اهراهظإ عضوم امهنم ةءاربلاب ليقو ، لاكشإلل امهنع

 . قيفوتلا هبو { ملعأ هللاو ، املوق ىف ةجح هيف امهل سيل امب

« » »
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 نماثلا لوقلا

 ناب راحتملاونببع ادتملاو نبنعالتملاو نبلتاقتملا ةي الو ف

 ثللذ هبشأ امو

 .فقوي هنأ«مهغم فرعي ملو ةعامج عم دجسملا لخدو الجر لتق لجر ىف ليقو
 الف لتاقلا وه هنأ دحاو ىلع مهنم نادهاش دهش نإ ذ 4 مهنم لتاقلا ملعي ىتح مهنع

 لاجر ةثالث دهش نإو « لتاقلا وه امهدحأ نوكي نأ نكمي هنأل نينثا ةداهش زوج
 ربيو ك هلتق نم ناثيرب مهنم نينثا نأ كش ال هنأل { مهسداهش تزاج لودع

 ::لاقو ء الجر لتق هيلو ىأر نمو « لتاقلا وه هنأ ةداهشلا هيلع تحص ىذلا نم
 ءامد نأل ع هنم أرني الو « هلوق هنم لبقي ال هنأ ، ىخأ وأ ىنبا وأ فأ لتاق اذد

 . ةمرحم لصألا ىف سانلا

 4 هرذع ملعي ىتح باتتسي مث هنم أربي هنإف ادمح الجر لجر برض نإو

 .كلذ ركنأو هلتقل ادمعتم الجر لتق هنأ ايه ىلو ىلع نالدع نالجر دهش نإو

 ركذ ىذلا تقولا كلذ ىف اهدنع ناك هن ا نادهشي نيلدع نيدهاش رضحأو لجرلا

 .لتقيو ٠ هيلع ةزئاج نيلوألا ةداهشف 2 لجرلا لتقي مل هنأو ع نالوألا نادهاشلا

 .ىلع مهف ضعب مهضعبل ءايلوأ اوناكنإو ء ةضراعم نيرخآلا ةداهشو ‘ لوتقللب

 .ىلع اتح اهدحأ ىعدا لجرا نايلو ناك نإو س ةيالولا مكح نم هيلع اوناك ام

 .فتوي لوقو « هعم امهتي الو ىلع امهن٬هل فلحف « هني بلطو هنم هركنأف هبحاص

 هلإو بات نإف ء باتقسي لئاقلا نإف هملظ رخآلا ني ، اهدحأ لوقي نأ الإ امهنع
. باتتسي مش هخم أربي لوقو ى هملظ رخآلا نأ حصي مل نإ ةءاربلا هتقحل
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 نينعالتملاك اهسيلو امهنيالو ىلع اهو امهباوص نكمب نييعادتملا نإ « لوقو

 نم « لبق نم هيلع اناك ام ىلع اه لوق « ناعللا دعب امهيف فلتخيف نايعادتملا امأو.

 نوكي نأ نم دبال هنأل امهنع فوقولاب لوقلا رثك ًاو٬فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو

 ىتح رظنلا ىف لس ىدنع لوقلا اذهو ء بذاكلا امهيأ ىردي الو « ابذاكاهدحأ

 3هبحاص نعلي امهنم دحاو لكممسف نايلو هل ناك نم كلذكو ءاهدحأ بذك حصي

 . هلطاب وأ هيف فلتخا ام لدع ملعي ىتح ىلوأ امهنع فوقولا نأ

 قحم هلتق هز أ هتيالوب نحتما دق نم ملعي 1 و الجر لتق اذإ ىلولا ىف فلتخاو

 مكح ىف هرذع اهب لوزي ىتلا قحلا ججح نم ةجح كلذب تماق الو ، لطاب وأ

 هنم أربي هنأ بونذلا رئابك نم اثيش رمألا رهاظ ىف ىأ نم نأ « لوقن ع مالسإلا

 مهدبعتيملو مهنم رهاظلا مكحم هقلخىف هقلخ دبعت هللا نأل٬تالذ ىف هرذع حصي نأالإ

 هعلخ لح رهاظلا مكح ىف لتاقلا اذه مد لح امكسفرثارسلا مكح نم مهنع باغ امي

 هيلع مكحم نأ الإهل زوجي الو « لتقلاب هيلع مكحم مكاحلا نأل ء رداظلا مكحلا ىف

 ،كلذ لجأل هلتقف لتاقلا ىلع ىغب لوتقملا نأنظلا الو كاذف كشلاهعسي الو .لتقلاب

 ىتلاهوجولا نم هجو نم وأ كلذ لجأل هلتقن٬ب قي ملف هباتقساف مالسإلانع دترا وأ

 هيلع ذفني مل ولف ث هلتق اهبف هل زوجي ىتلا قحلا هوجو نم اهلجأ نم هلتق هنأ اهب لتعي

 نأ الإ كلذ هل زجي مل اهريغ وأ هذه نم هب لتعا ام لجأل لتقلاب مكلا ك احلا

 رهاظلاب مكحلا كرتيو نظلاب مكحم الو رذعلا اهيف هل نوكي ةجحب اذه ىتأي

 كرت زوجي ال نظلاب زوج ال امكف رتتسم نظب ارهاظ اقح كرتي نأ هل زوج الو
٠ نظلاب مكحلا
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 تبث ثدحلا لبق ةيالو هل ثدحم ىلع تبث اذإ : هللا قوقح نم قح ةءاربلاف

 اذهو ص لبق نم هتلع ناك ام مكح هل تبثي رذع هل حصي ىنح هثدح كلا هيلع

 . ءامدلا كفس نم انركذ ام لم دابعال قحو هلل قح هيف ثدحلا ناكاذإ

 هتيالو لطبتالو رهاظلا مكح دوقلا همزليو هتيالو ىلع نوكي ىلولا نأ لوقو

 وهو رهاظلا مكحلا ق هرذعد ةجحلا هنع تباغو قحم هلتق نوكي نأ نكم هنأل

 . هللا نيب و هنيب امف لداع هتريرس ىف قح

 . عأ هللاو لصأ لوق لكلو . هلطابو هتح لامتحال هنع فوقولاب لوقو

 . نيملسملل ًبلو لتاقلا ناكاذإ اذهو

 هلا هحر كلام نب تاصلا ةمامإ هعم حص نم نع هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 همزاي ام تاصلا ىلع مهنم ترهظ ةجح الب هتايح ىف هيلع مامإ ميدقت هعم حصو

 رصملا مالعأ نرم تلصلا ىلع نومدقلا ءالؤه ناك نإ : لاق ؟ كلذ ىف

 تلصلا نم رهظ الو ةرهش ايف تلصلا ىلع ترهظ مهنم ةجح الب
 ، فالتخالا عضوم وهف مامإلا اذه ىلع ريكنرهش امم رصملا مالعأ نم الو

 مامإلا نم رهشيو رهظي مل اذإ رمألا رهاظب هل نيدقاعلاو مامإلا للض نم مهنف

 بلقلا ىف ملاعلا دنع كلذ حصيو كشلا مفتريو بيرلا لوزي ىتح هب رفكي ام

 فالتخالا هين زوجي الام ايقيقحامع ةرهشلا كلت بجوتو « نايعلا ةحصك

رابخألا رتاوت ةرهشلا ىف ةحصلاو ، لاحلا نم لاحب بالقنالا هيلع لخدي الو
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 وكانتلا رثك ولو « اهيف ةجحلا مهب موةت نيذلا اهلهأ نم رك انت ريغ نم اهرهاظتو

 . اهيف نيقيلا راكنإ و ىواعدلا ليهس ىلع اهلهأ ريغ نم فالتخالاو

 غلب اذإف ء ةرهشلا ملع غلبم كلذف كاذ مع ن بايترا ريغب ملعلا تبث اذإف

 نع فعضو ثدحلا كالذب ةءاربلا هنم بج دحأ نم رفكم ثدحم ةرهش فيعضلا

 ملاس وهف كلذ لجأل فتوف ةرهشلا ثاتب ة۔اربلا هيلع بجت ال نأ ةفاخم هنم ةءاربلا

 فوقو وأءىأرلا فوقو مضومف نيد فوقو كلذ هفوقو قفاويل اذإ هللا ءاش نإ

 . قيفوتلا هىو { ملعأ هللاو ، نيدلا فوقو عضوم ىف ىأرا

» » »
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 عساتلا لوقلا

 كلذ هبشأ امو ، لاملاو ةالولاو ةاضقلاو ةمألا ةيالو ىف

 هتي الو تبجو قحلا ةوعد لهأ نم هن رادلا ىف رهش اذإ مامإلا نإ : ليقو

 . ةرب رس ىواعدلا ةءارب تناك اذ لجألو « هروج رهظي ىتح

 . نيلدعب الإ ىلوتي ال هنأ مامإ رصملا ىف رهظ اذإ : ورع نب "ىلع لاقو

 نف ، مهتءاربو ةمألا ةيالو لهج مسي ال : هللا همحر ، حور نب دمحم لاقو

 { هتيالو تجو هتريس تنسحو نيملسملا نيدل لمعلاو لوقلا ىف ةقفاوملا هخم ترهظ

 » نوملدملا هنم "ىرب هتريرس ىف روجلا هنم رهظ وأ نيملا فالخ هنم رهظ نمو
 فارطأ ىف ناك نم الإ هتريس نم اونياع ا هولوتي وأ هنم اوأربي نأ ش دب الو

 ةءاربو ةطيرشلا ةيالوم ةنونيدلا هيف دقتعي هنإف مامإلا ةريس دهشي ملو ، ىحاونلا

 . هتعاط ىف لوخد رمأب نحتمي ل ام كل ةءارب الو كحلا ةي الو ال س ةطيرشلا

 لاعتسا هيف زوج ال ايف مامإلا هلمعتساو ص رفك دحأ نم رهتشا اذإ امأو

 . هيونت هنم رهاظت نأ لبق هل ةيالو نم مامإلا بحص وأ ك ةي الولاو ةقثلا ريغ

 ةفصلا هذه ىلع ؟د>أ ىلوتف ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم مامإلا ناك اذإف

 مهنأل ف هتم الو ىلع اضيأ مامإلا ةيالو زوجنو ك مامإلا هالوت نم ةدالو زوج هنأ

 ةيالولا لهأ لاعتسا الإ هيف زوجيال ايف مهل هلاعتسا كلذكو « مهنيد ىلع نون ومأم

. نيمهملا ضعب لوق ىف ثلذ زئاجو « مهتيالو هتيالول بجوم
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 فوقولاو مامإلا ةيالول بجوم مل هلامعتساو مم هتيالو نأ لوقلا ضعب ىو

 مهر.أ لكشأ مهلمعتساو مامإلا مهالوم ال هنأل ، مهل مامإلا ةيالو عضوم مهنع

 . مهرفك نم مهب وت لعي الإ معي الوو مهلايعتسا مامالل روح ال هز

 مهنم أربي و مهل هلايعتساو مه هتيالو ىلع مامإلا ىلوتي هنأ لوقلا ضعب ىنو

 .هنم هجورح حصي ىح هملع ناك ىذلا هكح دحأ لكسل تشو مهنب وت حصب ىح

 ىلع مهو « هلاح ىلع مامإلاف ىلولا ريغ لاعتسا هيف زوج امف مهلمعتسا اذإ امأو

 ء نيهجو ىلع ءايلوألا ريذل مامإلا لايعتسا نأل ، ثالذ ىف فالةخا الو { مهلاح

 .مهمدحنم ةبوتلا دعب الإ هيف مملايعتسا زوج الف تانامألا ىف الاعتسا هنم ناكامف

 هيف رضي الف نيملسملا نم هريغ مئاقلاو هرينل هلمه ىف انبت لماعلا ناك اذإ امأو

 نم الإ لمعتسي ال هنأ نومأم مامإلاو اهدعب وأ مهت وت لبق نيثدحملا لامتسا
 مهلمعتسا اذإ و . لوقلا ضعب ىلع كلذ ىعدا نإ لوبقم هلوقو « هلاعتسا هل زوج

 اهيلع مهنمتثا ىتلا مهنانامأ اونوخب ملو لدصلاب مهتيالو ىف اوماقو مهالوو مامإلا

 ، نروقحم مم ايف مهيلع ليبس الف نيلطبم اهيف نون وكي ةجح مهيلع مقت ملو مامإلا

 ، مهلابعتسإ نم ةبوتلا مامإلا ىلعو ي مهل ةبوتلا لبق مهلمعتسا نم ىلع ليهسلا امنإو

 ةب وتلا مهيلع اعإو ى مامالل مهتعاطو قحلاب مهمايق دعب مهيلع ةبوت الف مه امأو
 . مهدح لجأل

 مامإلا نإ : ليقو ڵ همد لحم ىتح هنم ةءاربلا زوج ال مامإلا نإ : ليقو

 ا۔متيالو بجتال :لوقي ضعبو ع كلذب ايهف بجت ةيالولانأ ايضاق وأ ايلاو ىلو اذإ
۔ حالصلا نم ةيالولا ماكحأ هب تبث ام امهنم ملعي ىتح
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 مهلادع ىلع راصمألا ىلع مامإلا ةالو نإ : هلا ٨ ر 4 بوبحم ن لمر لاقو

 مكلا نأل.ةيالو تبثأو ةمرح مظعأ ةمنألاوءمهتلادع هب طقست اثدح اوثدحب ىتح
 كلذ نمو ث مهيلع ماوقلاو سانلا ىلع ءانمألا مهو ك مهريغ ىف كحلا ريغ ةمألا ىف

 ث م هريغ مامإلا نو ٩ ىتح ء هيلع دحلا غ ن ا دحأل سنل . و دودحلا ةي امالا نأ

 اوفاخو ث ةرتتسم ةرفكم ًائادحأ مامإلا نم نوملسملا فرع اذإ : ليقو

 اونلكي لوار هنم اوثربوءاوهلعو اوفرع ام اورتس فالتخالا مقو اهورهش نإ

 هناوعأ نم نيحلاصلا اولوتو 2 هلهج مهعسو ام ملع مهلعك نيملسملا نم ملعي مل نم

 نيتعكر مهعم اولص اذإ إو٬مهتنوعمىلإ اوعراسي و اوملع ام لثم مهنم اوملعي . اذإ

 نم زصم ىف ناك اذإو ، ةرمصمملا راصمألا ريغ ىف اوناك اذإ ًاتبرأ اهوداعأ

 . فالتخا روجلا ةمنأ فلخ ةالصلا ىنف ، ةرصمملا راصمألا

 اذإ كلذو ث هتالو نولوتيو ةممألا ضعب ن٠ نوأربي نوملدملا ناك دقو

 ثكالذب هتلزنم مامإلا اولزنأ نيملسملا نم صاوخلا الإ هملعي ال ةدح مامإلا ثدحأ

 . مهملعك هنم اولعي اذإ هناوعأ اولوتو ثدحلا

 'هنإ نيماسلا ةمنأ نم مامإل لاق لجر نع « هللا هحر « رثؤملا وبأ لثسو
 هريقكستل هنم أربي لجرلا اذه : لاف ث نيملسملا لوق هيف ىلوق نأ الإ رفك دق

 لدع ىدهاش ةداهشب هن هرغك ىذلا رمألا هيلع حضوي ىتح ى نيملا :

 ، اهل نوكمتنملا اهب رفكي ىتلا رئابكلا نه هنومسي رمأ ىف هيلع نيملسملا ن

كريفكَملانم هيف هلاق ىذلا هلوقنم هللا رقغتتي و © نيململامامإ ريقكتنع عجري و آ
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 هابص هانج دق ناك قح هنم بلط اذإ ىلاولاو . هقلزنم ىلإ عجر كلذ لعف اذإف

 ىلوتي ال هأ هب عنتماف سانلا لاومأ نم ءىش وأ جرف بوكر وأ سفن لتق نم

 . جورفلاو ءامدلا نم نوهأ هنإف لاملا الإ ةمالس هنع فوقولاو

 لصف

 مالسإ راد رادلاو ةمامإلا مامالل دقع اذإ : هلزا همحر ميهاربإ وبأ خيشلا لاق

 ةقث هنأ ، لدعأادحاش دهشي ىتح ىلوتي الف ةنتف راد تن اك نإ و « هتيالو تبجو .

 . هتيالو تبجو كلذب ادهش اذإف « ةمام الز قحتسم

 ةحص ىلع عامجإلا ةحص دحأل دجن مل : هللا همحر ىويسبلا نسحلا وبأ لاقو

 ,لهأ نيب عزانتلا عقو هتيالو ىلع الو « كلام نب تلصلا دمب نامع ىف دحأ ةمامإ

 عامجإب هتمامإ ةحصو هتيالو ىلع آدحأ دجن ملو ك ت نب نازع ةمامإ ىف رادلا

 ىلع نيعمتجم رادلا لهأ دجم ملو 2 هتمامإ ىفو هيف نيفلتخم مهازذدجو نكلو « هيلع

 هتدقع تناكو ث هيلع قافتالاب نيملسللا مالعإب هتقفص ةحص الو هل نيدقاملا ةيالو

 لخد مثءهميدقت لبق ةيعرلا نم الجر ناكهنأ ء رادلا لهأ نم عامجإلاو ء ةلكشم

 . ىتح لدع مامإب سيل هنأ ء مدقتملا رمألا ىلع عامجإلاب انعم وهف لكشملا رمألا ىف

 . نودملا همدقلدع مامإ هنأ عامجإلا مقي

 نالجر لصألا ىف اه هللا دبع نب ىراوحلاو ء ىراوحلا نب لضفلا كلذكو

 قفتتملوءامهدقع ىف ايهتمامإ ةحص ىلع رادلا لهأ قفتي ملو2ىنافتالاب سانلا رئاس نم
 كلذف هلوخدل هم"دق نم ةيالوالو ث هتيالوالو هللا دبع نب ىراوحلا ةمامإ ىلع

كلذ ىلع اعيمج اوكفس دقو « هل دوقعملا كحم قحل ةدساف ةمامإ ىف لخد نم نأل



١٢٧ _ 

 اسل امهنأ لصألا ق عامجإلاو ء نيقيرفلا دحأل داشرإ ةحص ريغ _ ٠ رم امال

 سيلف « كلذ ىلع نيملسملا عامجإب امهتمامإ حصت ىتح لصألا ىف امهف ء لدع ىمامإي

 . عامجإلاب لطبملا نم قحما انل حصي ىتح لكسشللا رمألا ىف لوخدلا انيلع

 ص ةجح انيلع هل مقت مل نمم اهريغ ىفو امهيف هب اوناد ايف نيملسملا لوق انلوقو

 هتدقع ةحص ىلع قافتالا انل حصيملو هتيالوالو مامإ ةمامإ دقتعن نأ انيلع سيلوس

 هتريس الو هيلع ىضارتلا ىل= عامجإلا \ز ذجو ال و&ةيالولا لهأ نم نيملسملا مالعأب

 مامإلاب اضرلاو 2 قافتالاب هل ح

 لدعلاب هتريس تحص اذإ ةجحلا بجوي هب ىضارتلا ىلع نيملسملا عامجإب

 . ةمعرلا ق

 ىلعو هيلع عمتجملا تلصلا دعب نام ىن ةمامإلاب نيملسملا عيمج ىف انلوق اذهو

 اسةلاو هتمامإب عسيلا نم اضرلاو هرصع ىف لدعلاب

 نيملسملا رم هعم دهشتسا نمو ك مامإلا هللا دبع نب ديعس الإ هتمامإ ةحص

 ةحص ىلع نيهمتجم انتوعد لهأ نم رادلا لهأ اندجو انإف ، نيعمجأ مهيلع هللا ةمحرب
 مهنيب فالخ الو هتيالوو بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا ةمامإ

 اهل نيثدحملاو اهلهأل ةرفكملا ثادحألا لهأ عيمج ىف انيب دق « عاجإلاب كلذ تبثغ

 لهأ نرم نيملسملا نيد اهب نادو . لط دحم نيدل ةفلاخلا قرفلا لهأ ميمجو

 . ةنالتع دمحم ةمأ نم ةماقتسالا

 ك قيدصلا ركب وبأ مهنم ا ك رهظ نب> ركس 1 ركنأ او 'لدبي لو ريغ نش

 ك .رمسا ن راحو ك ىرافنلا رذ و أو & دوعسم ن هلزا ديعو (/ باطخلا 7 رمعو

لمهأ هباحصأو ء ىسارلا بهو نب هللا دبعو ث رهظ نيح ركذملا ركنأ نمح



 س - ١٢٨

 ملسم ةذيبع وي أو ڵ هعم نمو ديز نب رباجو ث مهعم دهشقسا نمو ص ناورهلا

 هعم دهشتسا نمو ث ريدج نب سادرملاو ؟ ضابإ نب هللا دبعو ث ةميرك ىبأ نبا
 ىحم ن هللا دبع مهدعب ,زمو ك قحلا حضوأو قحلا ىلإ اعدو ركنملا ركنأ نع

 مهعم دهشةسا نمو ، نيصحلا نب ىلع رحلا وبأو ، فوع نب راتخملاو ء قحلا بلاط

 ىدنلجلاو ع ليحرلا نب بوبحمو ، بيبح نب عيبرلا مهدعب نمو ث نيملسملا نم

 « رباجىبأنبىسوم و « دبز نب فلخو«نيمل۔ملا نم هعم دهشتسا نمو « دوعسم نبا

 دمحم و ص ىلع نب ىسومو « ناليغ نب مشاهو ، رينلا نب رينمو ى رذنملا نب ريشب و

 نرم هرصع ىف مهلثم. ناك نرمو ث رقصلا نب نازعو ، بوبحم نبا

 . همسا رك ذي مل

 هللا همحر الام نب تلصلا ىلإ دوعسم نب ىدنلجلا نم ةمألا نم نايعب ماوقلاو

 نم مهنيدب ناد نمم مهدعب ناك نهو س مهلوق انلوقو 4 مهنيد اننيد 4 نيعمجأ مهيلع

 ىأو ۔هاربإ ىأو ناطحق ىنأو كبوبحم نى دمحم نب ريشبكهل»أىلع ركنملا ركنأ

 نسملا فأ نع ىذلا ىضقنا ةكرب نب دمحم نب هلزادبعو ‘ هلزادبع نب ديعسو ى كلام

 . نيعمجأ هللا مهحرو هلا همحر ىويسبلا دمحم ن ىلع

 تركذ اذإ ةمئألا نأ ع راثآلا تءاج دقو: هللا هحر ىراولا ىأ ةريس نمو

 ل»أ نع فوقو الو ء ةجح دعب ة:اربوأ ء ةحص ىلع ةيالو امإ : الإ اهاهج عسي

 . مرفكي ثدحم اهنم مهجورخ نيبتسي ىتح ةيالولا

 اهنم مهجورخ نيبتسي ىتح مهنم ةءاربلا نع فقويالو ةوادعلا لهأ كلذكو

مامإلا نم ثدح ناكاذإ فوقولا ىف صخر ضعبو 2 قحلا ىلإ عوجر وآ « ةب وتب
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 <ىلوتملا ىلوتي نأ هنع فقاولا ىلعف ص هالوت نم هالوتو فقاو هنع فقوف ةهبش هيف

 نم هنم أربي نم ىلوتي نأ هيلع ناك نودملا هنم هب أربي اهدح ثدحأ نإو

 نم كلذ ملع نم لكف ةءاربلاو ةيالولا ىف هيف فلتخمب ثدح ناك نإ و ع نيملسملا

 مهوكلذ ضعب مهضعب ىلع نوفلتخلا ركتي الو ء فالتخالا مكح هيلع ىرج مامإلا
 ثدحلاب ملعي ل نمو ع فالتخالا مكحب ىذلا ثدحلا كلذ نأ اودع اذإ نوماس

 . مامإلا نم هعم ةءارىلاب رهجي م

 لصف

 .نم لك نسحلا لاقف ةءاربلاو ةيالولا ىف رمع نب نسحلاو رقعج وهأ فلتخاو

 . ةي ال ولا ف وهف ايلاو مامإلا ىلو اذإو { ةرال ولا ق وهف ءارشلا هسفن ىلع عطق

 7 ناليغنبمشاه ىلإ اعزانتنفءاريخ هنم تيلع نم ال !ىلوأ ال رفعج و أ لاقو

 الإ ىلوتأ ال انأ : مشاه لاق مث س نسح نكس ىتح انسح مشاه ناعأف « هللا همحر

 .تيشخ : لاق ؟ نسحلا تنعأ رأ كلمحام هل انلق ح لاق ث اريخ هيف تملع نم

 . ةشحولا بجوي ببس لك نوبنتج و ةقرفلا نورذحن او 5 فيك رظن اف ث ةقرفلا

 ةيالو ايف تناك نيلجر ىف راج فأ نب ىسومو ةيطع نب بيبش فلتخاو

 ىتح لتاقلا نم أربأ : ىسوم لاقف ع هبحاص لتق اهدحأ نأ انيقي هغلبف لجر دنع

 هلتق هنأ هدعأ ىتح هياع اناك ام ىلع ىدنع اه : بيبش لاقو 2 قحم هلتق هنأ ملعأ

 نم مكناوخإ ىأر اذه لاقو ، ىسوم بيبشمبات مث ، ةقرف امهنيب عقوف لاق « املظ

 . ًاتيمج هللا مهحر ىسوم لوقب لوقأ انأو : مشاه لاق ك قارعلا لهأ

 « « ٣

) ٩ _ نيبلاطلا جهنم / ١ (
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 رثاعلا لوقلا

 ندلا رومأ نع لأسيالو أربي الو ىلوتي ال نميف

 كرتو قدصلاو عرولا هنم فرعي لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 نيحلسملا ىلوتي « هل ليق اذإو « مهنم ربي الو نيملا ىلوتي هنأ فرعي الو مراحملا
 فرعي ناكاذإ نيملسملا نم اذهف مهفلاخ نمم أربأو نيملسملا ىلوتأ « معن : لاق
 نيمسالا ةوعد تناك اذإ كلذو قوقحلا ىف هتداهش زوجو ةنسحلا قالخألا هنم

 . رلبلا کالذ ىف ةفورعم مهتلحم و ةرهاظ

 نيماسلا ثدح اذإ نم { عبرأ هل تبجو عبرأ هنم فرع نم ليق دقو

 اذاف مهفلخ مهدعو اذإو > مهل فو مهدهاع اذإو > مهرب هونمتنا اذإ و ك مهقدص.

 تزاجو هتبيغ تمرحو هتبحم تبجوو هتيالو تبجو عبرألا هذه هنم فرع

 . هتد اهش

 هوبأو وه نامح لهأ نم لجر نع لجو زع هللا همحر ىلع نب ىسوم لئسو

 الإ فالخ مهنم رهظي الو مهيأر باوصو مهكحو مهنيدب نيملسملل نورقي هدجو.
 . نيملسملا عماجم فرعي ال هنا

 ءافعض نم وهو ص مهلوق ىلوقو « نيملنملا نيد ىنيد لاق اذإ ىاملا امأ : لاق

 هنم فرعر اذإ كلذ ىلع ىلوتي و ى لذ هنم لبهي . نهملسملا نم وهف « نيمململا

. مهي الو ىف وهو نوملسملا هركي ام.



_ ١٣١ _ 

 نيملعملا نيد ىنيد لاق لثس اذإ و ء نيملسملل فالخلاب فرعي لجر ناكنإو

 ىح نيملسملا هب بيعي بيع هئم رهظي مل ولو كلذ هنم لبقي ال ، مهلوف ىلوفو

 نيملسملل فالا لهأ هفلاخي ىذلا نيملسملا ىأرو نيدلاو مالسإلا هل بسنيو ىعدي

 نم هيف ناكامم"ىربو نيماسمال باجتساو هلبقو كلذ هيلإ بسن اذإف ء مهنيد ىف

 نم جرخ ال م هولوتو مهنم راصو ع كلذ نوملسملا هنم ل.ة نيملسملل فالالا

 . هنم ةبوتلا نم منت و هثدحم ثدحم الإ هتيالو

 فرعو مهلضةب نادو نيماسلا عم لخد . نم هللا همحر هللا دبع وأ لاقو

 بسني مل ولو تاذ ريغ هيلع سيلف هيصاعم بنتجاو هب هللا هرمأ امب ماقو مهقح

 ١ نم دحأ كلذ همل ١ سانل .

 ةءاربلاو ةيالولا ضرف هللا نأ ملعي ال لجر نع هللا هجر ةيواعم وب أ لثسو

 ىلوتي ناك اذإ اكلاه هرت مل 2 تام ىتح دحأ نم أربي . و ادحأ لوتي ملو

 ةيالولا ماعي مل اذإف : هل ليق « ىلو نم أربي ملو اودع لوتي ملو ةلجلا ىف نينمؤملا
 دق ناك اذإ : لاق ؟ تام ىتح لزي ملف ةللا ىف نيملسملا لوق هلوق ناكو ءةوادعلاو
 نيملسملاةيالو كرتف ضرف كلذ نأ ملعي . دحأنم كلذ عمس وأ ةءاربلاو ةيالولا ملع

 لوتي مظ مهئادحأب مهفرعي وهو مهنم أربي ماف نيرفاكلا ةوادع كرتو مهلوتي ملغ

 : اكلاه هرأ مل مهنيد ىنيدو نيملسملا لوق ىلوق : لاق نإو ، رذعي مل أربي ملو
 ىلوتأ الو ةلبقلا لحأ عيمج نع فقاو انأو لطبملا نم قحلا فرعأ مل لاق نإ و

 ىلع ناكو رفكلا لهأ نم "ىربو هللا ىلإ سانلا رهأو \دحأ نم أربأ الو ادحأ
نم أربي ملو ى هرغك ىلع رفاك لوتي مل اذإ كلذ هعسو ع تام نأ ىلإ اذه هلو
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 هلوقو ، نيملسملا ىأرل ابلاط هللا نيد ىف همزلي ال لاؤدلاب انئاد ناكو ء نمؤم

 مالسإلا نيد ىلع مهآر اذإ مهتيالو هيلعف نوملسملا امأو ، مهيأر هيأرو مهلوق
 . هالوتي نأ هيلعو مهنع فتي نآ هعسي

 ةنج للذ ناكو كللذ هعسو « مهنيد ىنيدو نيملسملا لوق ىلوق : لاق نإو

 نيديو ةءاربلاو ةيالولا ملعي لبق نم ناك نإو ص رومألا عيمج نم لكشأ امف

 مهكح نع اولةتند ١ ذإ مهحع فقي نأ هل سلف > ءادعأو ءايلوأ هلو امهضرنفب

 .. لهجلا ىلإ ملعلا نع عجري نأ الو

 : كودع ىودعو « كيتلو ىلو 9 كنم انأ :. نيملسملل لجر لاق نإو

 هللا هالوت نم ىلوت نهو 2 مهنم وهف اهلهج سانلا عسي ال ىتلا ةلجلا مهاطعأ نإف

 .لئاسلا ناكو ةيفاك ةفرعم هعم سيلو نيزخآلاو نيلوألا نم نوسملاو هلوسرو

 قحلا ةوعد لهأ نم نيملسملا ىلوتو ءافعضلا نم افيعض اذه ناك نإف ، ابلاط

 « قحلا لهأ نم ةماقتسالا لهأل نيفلاخلا نم ةلجلا ىف "ىرب و مهريغ نود مهفرعؤ

 لضفلا بلطل ثكالذ رهشي امنإو ث كالذ رهنشي مل ولو ث ملاس وهف الئاس ابلاط ناكو

 ناك نإ و ، ةوخإ نومهلملاو هقح هل اوبجويف هوفرعيلو قحلا لهأ ةفرهمل ة.ايزلاو

 نريقحلا فرعي نأ هيلع ىذلاف ، ةلجلا ىف ربيو ىلوتي امنإو ى عيجلا نع هموقو

 . مهيف كشلا هعسي الو

 « ةلجلا ىف هللا ءادعأ نم أرمي و ڵ ةلجلا ىف نيملسملا ىلوتي نأ هلف فيعضلا امأو

. هنامز ملاع ىلوتيو
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 لصف

 ڵ هنم انثرب ةيطع نب بيبش نم ءىرب نم نإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق
 & ةيالو هل تناك نإ هتيالو ىلع وهف هالوت نمو « هنم انرب هالوتي نم ىرب نمو

 كاسمإلا عسي مل لالضلا ةمنأ نم هنم ةءاربلا ىلع نودملا عمجأ دق نم ىلوت نمو

 . هالو نم ةلزنم وهو & هنع

 امه لاؤسلاب نادو ةلجلا ىف ةءاربلاو ةدالولا دقتعا نم لضفلا نب ةدجن لاقو

 ك نونسلا تلاط نأىلإ توقلا بلطب لاؤسلا بلط نع لوغشم وهو كلذف همزلي.

 ، لاؤسلا ىوني ناك اذإ املاس نوكي هنأ لاؤسلا بلط ىف جورملا ىوني وهو

 . ةلجا ىف ةءاربلاو ةيالولا دقتعا دقو.

 زيزعلادبعنب رممل ايلاو ناك الجر نأ « هللا امهمحر شاه نع رفعج وبآ لاقو

 نم لجر هللاقف ى هتيالو لجرلا رهظأف تام دق زيزعلا دبع نب رمه نأ هغلبذ ىكزإب:

 ، اذكو اذك هلاح نم ناك هنإ : لجرلا لاقف ع هنولوتي ال نيملدملا نإ : نيلسملا

 نيلسملا لوق هيف ىلوق لق ع قارعلالهأ نم لجر هل لاقف ڵةنسحلا هقالخأ نم ركذو

 . قارعلا هنم ءىربل اهلاق هنأ الول ك ريشب لاقخ

 ىلوق : لجر لاقف ص ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ : هللا دبع وبأ لاقو

 هنم اوثرب نمم أربأو هول وت نمو نيماسلا ىلوتأ ى مهنيد ىنيدو « نيملسملا لوق

 . ماع مهوتلا الو نيملسملا ىف كذثلا عسي الو ، كلذ هنم لبق

 اذإ ىلوتو ءىرب دقف مهنيد ىنيدو نيملسملا لوق ىلوق لاق نم : ريشي لاقو

. هنم اورت نمم ةءارىلاو هول وت نم ةيالو ىلع مهالوم
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 لجر نع هلأس نيح هللا مهمحر رتحم هيخأ ىلإ بوبحم نب دمحم بتك ليقو

 ءىرب نمم أربأو ، نوملسملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتأ انأ : لاق انباحصأ نم
 ةداهش لبقب نأ هيلعو ، اذب ىفتكب ال هنإ : لاق ء نوملسملاو هلوسرو هللا هنم

 كشلا الو مهبيذكست هل سيلو ، هنم اوئرب نم ةءارب ىلع اوعمتجا اذإ نيمملدملا

 نإو ص ةءاربلا قحتسا هنم اوثرب نمم ادحأ ىلوت نإو ث مهلع مهوتلا الو مهف

 . هنم اوثرب نمم ءىرب و ، هول وت نم ىلوتو ص نيملسملل لسو فقو

 © لاض كاشلاو ث هنم لبقي ثالذف ث هنيعب هنم اورب نع لأسي هنإ 2 لاقو

 ربيىتح - ملسمل نإ ليقو « نيملسملا ةعامج ىأر ملعي ىح هنم لوبةم لئاسلاو

 . قيفوتلا هبو ملعا هليا و مهودع ىلوتي وأ نيملسملا نم

ع :ه ج
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 رشع ىداحلا لوقلا

 اثدح ثدحأ مش رهاظلا ك هتيالو تبثت نميف

 ةءارعلاو ةيالولا رمأ نم كلذ ىناعم نايبو

 ةءاربلا اهب قحتسي ةيصعم هنم لع من ڵ دحأل ةيالو ناسنإلا مزل اذإ ليقو

 ملعي ملو ، ثدحلا كحلهج نإ نإو كلذ ىف كحلا فرع اذإ نيدي هنم أربي نأ هيلعف

 , قحتسي ةيصعم اهنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع هنإ «لوقي ضعبف ،ةيصعم وأ ةعاط هنأ

 هعسي الو هريغ لعف لهج هعسي ال هنأل 7 ملاس ىلوتملاو تالاه لعافلا نأو « ةءاربلا

 . هسفن لمف لهج

 « لوقو « هلمف لهج هعسي الو كلاه وهف لذ ىلع هالوت نإ « لوقي ضعب و

 نم ةجحلا اهب موقت امإو لقعلا نم ةجحلا اهب موقتال امم ةيصعملا كلت تناك نإ

 ةيصعم وأ ةعاط اهنأ وهملعي ملف {ةءاربلا اهب قحتسي ةيصعم هيلو هنمرلع اذإف عامسلا

 .هالوتنإف ، ىأر ةيالوو ةءارب ةطيرش داقتعا ريغب نيدب هتيالو تابثإ هلزوج الف

 .سانلا عسي : لاق هن أ هللا همحر ديز نب رباج نع هيلع عمتجلا رثألا نأل كلاه وهف

 ذإ ءاملعلا نم اوأربي وأ هبكار اول وتي وأ هوبكر ي مل ام همي رحتب اوناد ام لهج

 _ ام همع رحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ هريغ نع دج وي دقو 0 هبك ار نم اوثرب

 ىأرب هبكار نم اورب اذإ ءاملعلا نم اوأربي وأ نيدب هبكار اولوتي وأ هوبكرري

 ى نيدب مهنع اوفتي وأ نيدب هبك ار نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم اوأربي وأ نيدب وأ

.نيدب ةيصعم الو ةعاط اهنأ ملعي ملف اهلهج ىتلا ةيصعملل بكارلا هيلؤ ىلوت اذإو
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 دقو ے لذ ىف مكحلا ملع نم دغع هنم ةءاربلا هنيد ىف هللا بجوأ نم ىلوت دق

 ىتلا ةيصعملا بوكر هلزوجيال امكو « اهكترا ىتلا ةيصعملا تمرح امه تيالو مرح

 « هتيالو هللا مرح اذإ اهكار ةيالو هل زوجي ال كلذكهلا اهمرح وأ هيلو اهكر

 ريغ وأ ةيالو وأ لعف وأ لوقب هلبج وأ هملع هيلع هللا مرح ام بكر نمل رذع الو

 لعفب هلابك ار نكي مل اذإ هريغ لعفب دحأ كلهي ال ليق امإو ع هللا مرح امم كلذ

 كله امإ و « هنم لعف هتيال وف هالوت اذإ امأوءهل زوجي افوقو افقاو ناكولو « هنم

 ثدحلا كلذ ناك نإ « ىأرب هال وت اذإ امأو ى ملعأ هللاو هريغ لعفب ال اذه هلعفي

 كلذ ناك نإ هالوت وأ « هل ىلو وهف ةيالولا نم هجرخ هبكترا ىذلا ىأرلا ىف

 هنأ ىلع هيلع ناك ام ىلع هتيالو تتبث اذإ ةيالولا نم هل جرخم ريغ هبكترا ىذلا

 . هنيعي هيف طرشلا اذه طرتشاو ةءارملا هيف همزلي امع ىتأ دق ناك نإ هنم رميب

 هيلع ام ىلع هال وت اذإ كلذكو ،ةزئاج ةفصلا هذه ىلع هتيل و نأ ، ليق دقن

 اك هنأل زئاج ى انعم وهف ايصاع ناك اذا هنيعب ةطيرشلا ىف هنم ةءارب داقتعا ىلع

 ةيال ولا نم هيلع ناك د كرتي نأ همزلي ال كلذك هنيعب هنم أربي نأ همزالي ال

 ىلا ةيالولانم هجرخم اهدح اثدحم ناك نإ ةطيرشلا ةءارب هيف طرتشا اذإ هنيعب هل

 دق هنأ ملعي ىح ةيال ولا نم هيلع ناك ام ىلع هال وت نإ كل ذكو « هل تيثت دق

 ل ولو قلا ريغ ثدحم وأ صاع لك نم ًاربي هنأ هداقتعا ىف وه ذإ ك 'هنم جرخ

 هنم كلذ نإ لقي مل ءهتيالو تيثتىتح ةلجلا ىف كلذ دقتعا اذإ ءهنيعب ائيش هيف دقتعي

 هل تحص دق هنأل ڵ نيدلا لوصأ نم لصأب قلعت دق هنأل نيدلا لصأ نم جورخ

طرتشا وأ ايصاع ناك نإ هنيعب هنم ةءاربلا طرتشاو اعطقلوتي مل ام ةنسلاب ةنال ولا



 هيف فلكي ال عساو هللا نيد نأل 0 ملاس وهف ىلاعت هر نيصاملا عيمج نم ةءاربلا

 ف مهلع هبجوأ دق اضرف هل اوكرتي وأ ايهن هل اوبكرب مل ام نوقيطي ام قوف هدابع

 عمجأ اذه ىلع ص مهلع تماق اذإ اهف اوكني وأ ةجح اودري وأ تقوم تقو

 . نوملسملا

 ةطيرش ريغ نم ةءاربلا اهب قحتسي ىلا ةيصعملا هنم ملع ىذلا هيلو ىلوت ناو

 ىلع هالوت نإو ء كلذ هلزوج ال و كلاه هنإ ليق دقف ىأر ةيالوال و هنم ةءاربلا

 كلتل بك ارلا ناك ص كلذ هعسي هنإ ليق دقف ايصاع ناك نإ هنم ةءاربلا ةطيرش

 طرتشا ولو هيلع ناك ام ىلع هتيالو تبثينأ هل سيلو س امرحموأ الحتسم ةيصعملا

 هنم ملعي مل اذا هنم ةءاربلا وأ هيف كش نإ هتيالو كرت الإ هعسي الو كهنم ةءاربلا

 كلذ ناك نإ ىأ رب هال وتي نأ ههسيو ، هيف كشلا هعسي لوقو ، هبكر ام مكح

 . ةيالولا نم هجرخ مل ثدحلا

 كلتل بك ارلا ناك اذإ هنم ”ىرم وهف ة:اربلا ىلإ اهنم هجرخأ دق ناك نإو

 ناك اذإ امأو ، ةمرحلا ثادحألا ىف كلذ نإ لوقو . امرحم وأ الحتسم ةيصعملا

 فوقو هنع فوقولا وأ هغ. ةءاربلا الإ هل سبلو كلذ هل سلف الحتسم امهل بكارلا

 . نيد فوقو ال ىأر

 هيل و لهجو ةءاربلا اهب قحتسا ةيصعم هيلو بكرو ىلو هل لجر ناك نإو

 ىأر ةيالو نم ثالذ عم هثدحم داقتعا ريغب ةمدقتملا هتيالو تبنت الف اهيف مكحلا

 ىتلا ةلاحلا ىلع هالوتي وأ ،ةمدقتملا هتيالو نم هل اجرخم كالذ هثدح نكي مل نإ ،هلا

لهأو هتيالو نم اهب ماس ىلا هنيعب هنم ةطيرشلا ةءارب هيف دقتعي و ي اهيلع ناك
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 ۔ نيثدحملاو نيصاملا ةلمج نم ةطيرذشلا ةءارب هتيالو عم دقتعي وآ هب ناد ام

 تب الو هيلعف ةداهشوأ ةرهش وأ ةريح وأ ةعيفرب دحأ ةيالو تبجو نرإو

 ء

 . كلذب هنم ةءاربلا هيلع بجت هنأ معي ل و هتمرح

 ابكترم ناك نإ ةءاربلا ةطيرش ريغب نيدب هالوتي نأ هل سيل هنإ : ليق دقن

 هتيالو هل زوجت الو : نيدلاب ةيالولادض نيدلاب ةءارملا نأل هيلع هلل مرح امل

 ةن وةيدلا ىلع ةيالو كرتي نأ همزلي الو ڵةطي رش ريغب اعطق نيدب هعم ة-اربلاو نيدب

 .كلذ نأ ماعي ال وهو هيلع موقت ةحضاو ةجح ريغب ةنيبلا ةحضاولا ةرحلا هتمزل دق

 هنع .اهليزيف ةيصعم الو ةيال ولا ىف اناميإ هديزنف ةعاط هنم هعمس وأ هنم هأر ىذلا

 اهكرت هيلع بجو ةيصعم الو ةعاط هنأ ملعي مل ايش هيلو نم ىأر الك ناكولو
 نراكاو « ةعاط اهنأ ملعي مل اذإ تاعاطلا ليع ىلع هتيالو كرتي نأ هيلع ناك

 الع نوكتي وأ هرمأ هنع بيغي ىتح الإ هيلو ةيالو ىلع تبثي نأ هل زوجي ال

 هذلا وهو 0 نيدبعتملا نم هرا ندب طيحم نأ دحأ عيطتني نلو { هللا نىد عيمج

 نيح دمب ًاتيح كلذ نم ملعي نأ ءاش امب الإ هب مهدبعتي نأ هملع نونكم ىف قبس

 الوق لوقي هعمس وأ هآر مث ، "ىلو ةدالو هيلع تبث اذإ نكلو 2 تقو دعب تقوو
 هتيالو هل حابمو هتي الو ىلع وهف ةيصعم الو ةعاط كالذنأ ملعي مذ ‘ داع لمعي و

 « نيدلا ىت هنم ىأرب كلذ بكر نإف ء ةءاربلا هب قحتسي ام بكري ىتح هل زئاجو

 همزلت ملو ًامطق نيدلاب هتيالو تابثإ هل زجي مل هملعي مل نإف ى لذ ىف مكحلا ملع نإ
.نيدلاب فوقولا نأل ص نيدلاب هنع فوقولا هل زجي ملو 2 ًامطق نيدلاب هغم ةءاربلا
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 نيدب هنعفقو هرمأ ىنخو ةيصعم الو ةعاط هنم ملعي ملو هرمأ لهج نم ىف وه امنإ
 . هللا ءادعأ عي ةوادعلاو هللا ءايلوأ ميجل ةدالو داقتعا ىلع

 نىالابهفوقونأل 2 نيدلاب هنعفوقولا زوجب الف نيدلاب هتيالو تتبث نم امأو

 هب هللا هدبعت ام كرتو لهجلا ىلإ ملعلا نع عوجر نيدلاب هتي الو هيلع تتيث نمع

 ةدالو ىلإ رهاظلا ةيالو نم هن هللا هدبعت ام كرت هنألو ء هيل و نم ةعقاولا ةيصعملا ىف

 هتيالو ىلع هلو نوكي نأ امإ ص لوقعلا ماكحأ ىف هل "دنال هنألو ص ةطيرشلا

 هنع هفوقوف ةاربلا ىلإ اهنم جرخ دق نوكي نأ امإو ث ًاطخ نيدب هنع هفوقوف

 ثدحلا اذه ىف ةءاربلاو ةنالولا نم هللا همزلأ ام كرت هل زوجب الو ، أطخ نيدب

 . ثالذ كرتب فوقولا ىلع ةماقإلا ىلإ عوجرلاو

 نعمتجي الو ، دادضأ نيدلاب ةيالولاو 2 نيدلاب ةءاربلاو ، نيدلاب فوقولاف

 فوقو الو نيدلا ةءارب هيف تبثت مل نيدلا ةيالو هيف تتبث نف ، عضوم ىف اعيمج
 { نيدلا ةيالو الو ، نيدلا فوقو هيف تبثي مل نيدلا ةءارب هيف تتبث نمو نيدلا

 ةيالو نع عجري مل ةحضاولا ةجحلاب هيالولا هيف ت.زلو نيدلا ةيالو هيف تتبث ن.و

 لاح ىف لخدي وأ ع ةحضاولا ةجحلاب هنم ةءاربلا ىلإ الإ ةحضاولا ةجحلاب ىلوت نم

 ماكحأ لهج قيرط نم ثكالذل هتيالو كرتيف ، لكشلاو ةهبشلاو ةمهتلاو بيرلا

 قحتسا ةيصعم هنم ملع م ك دحأ دنع ةدالو هل تناك نمو ى اداتأ ىتلا ثادحألا

 هل زوجي الف & كلذ ىف مكحلا وه ملي ملو ى اهلهج عسي امم ةيصعملو ةءاربلا اهب

 ىلع هالوتيف ث هتيالو باوص هل نيبي ىتح ىأرب هنع فقيو نيدب هنع فقي نأ

 داقتعا ىلع هالوتي نأ هل زوجيو . هنم ربيف هرقك هل نيبي وأ هيلع ناك ام

. كلذ هبشأ ام وأ ًايصاع وأ اثدحم ناك نإ هنه ةطي رشلا ةءارب
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 ص ةيالولا نم هل جرخم ريغ كلذ ناك نإ ىأرب هالوتي نأ هل زوجي كلذكو

 ، ىأرلا فوقو وأ ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو الإ عضوملا اذهف هل زوجي الو

 ص ثالذب هنم اري وهف ةيالولا دضل ابكترم ناك هنأ ىلع ىأرب هالوت اذإ امأف

 نإف ةيالولا دض ىأ ناك نإ هنم أربي هنأ ىلع رهاظلاب هتيالو ىلع تهث نإ امأو

 دقتعيو هالوتي نأ الإ كلذ هل زجحب مل ىأر الو ةطيرش داقتعا ريغب نيدب هالوت
 امنإو ، ثداحلا د.هتلا عم اذه ةلمج ىف مهف هلخديو : نيصاعلا عيمج نم ةءاربلا

 فقي وأ هنم ةءاربلا ةطيرش ىلع هالوتي وأ ىأرب هالوتي نأ عضوملا اذه ىف زوجي

 . نيدب الو ىأرب هنع

 ناكسف ، ىأرلا ةيالو عسه لاؤسلا فوقوب اضيأ عضوملا اذه ىف ليق دقو

 ثدحلا ةيالوتابثإنع ىأرلا فوقوو ‘ثدجملا ةيالونم مدقت ام ىأرلا ةيالو

 تسرل ىأرلا ةيالو نكل « نيدب تناك نأ دعب ىأرب هال وتد نأ هل زاج امإو

 ةيالو امإو ،هيف لخادو نيدلا بورض نم برض ىأرلا امنإو نيدلا ةيالو دضب

 ىف فوقولاو نيدلا ةيالو نم اجراخ نكي مل نإو : نيدلا ةيالول تابثإ ىأرلا

 مزلي ل نف لاؤس فوقو ى لاؤسلا هيف مزل امو «ىأر فوقو ىعسي فوقو اذه

 لاقىناو لاؤسىفوقو ىمس لاؤسلا هيلع نإ لاق ىذلاو ىأر «فوقو هامس الاؤس
 بحأ ناك ى أرب هالوت ولو ث هيلو بكترا ام كح لبج اذإ لاؤدلا هيلع نإ

 ىلإ ةجحلاب ةيال ولا كح هنعلوحتي و ك هيلو رمأ نم ةهشلا ىلع نوكي الثل «انيل 1

 . لاؤسلل هنم داقتعا ريغب كلذ ىلع موقتو ةجحلاب ةيالو ريغ

نمتجن ال دادضأ نيدلا فوقوو نردلا . اربو نيدلا ةد ال و نإ : ليق دقو
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 ،فوقو ىن امإو ةءارب ىن امإو ةيالو ىف امإ دحاو ىف الإ آدبأ زوجمال نيدلا نأل

 ك لح او صخش ق نيد ة الوو > نيد فو__ و نوكيف ‘ دب أ كللذ عمتجم ال

 ىف نيد ةيال والو نيد ةءارب ال و : دحاو صخش ىف نيد ةءاربو نيد فوقو الو

 . ةقيقحلا مكح الو رهاظلا مكح ىف دحاو صخش .

 ،نيد ةءاربو نيدب فرعيال نمنع فقي كلذ زوجي دقف ةطيرشلامكحىف امأو

 «لل اودع ناك نإ ةءاربلاو هلل ايلو ناك نإ ةيالولا ىف هعم هنع فتاولا نكيلو

 نإو هللا ةوادعو هللا ةيالو ىفو دحاولاح ىف عمجال هنأ هداقتعا ىف هيلع نأ عم

 هلل اًودع وآ هلل ايلو نوكي نأ نم دبال هن أ نيدبعتملا نم هرظن هيلع عفو نم لك

 : رهاظلا ح ىفالو ةطيرشلا ىف هلل اودع هلل ايلو هتطيرش ىف نوكي نأ زوج الو

 رهاظلا ىف هيلو نوكسي نأ هعم زوجي دق نكلو « هللا دنع ةقيقحلا كح ىف الو
 . هللا دنع ةقيقحلا مكح ىفو ةطيرشلا ىف هلل اودع

 مكح ىفو هتطيرش ىف هنل و رهاظلا مكح ىف هنم أربي ىذلا نوكي نأ زوجو

 ةوادعلا ىلإ ةقيقحلا ىف ىلولا لوحتي الو ةطيرسلا مكحلا ىف هل الو هللا دنع ةقيقحلا

 . رهاظلا مكح ىفالو ةطيرملا ىف الو ةقيقحلا ىف

 الو ةطيرملا الو ةقيقحلا ةيالو ىلإ لوحتي ال ةقيقحلا ىف ودعلا تالذكو
 اك كلذب هل دهشي نأ الإ زج هلل ةعاط ةقيقحلا ودع نم حص نإو 4 ر»اظلا مكح

 رمأيو هيلو نم اهبحم اك ودع نم ةعاطلا بحمو اهاتأ ىتلا ةيصعملاب هيلع دهشي اك

 ڵ ةعاطلا هغم ضغبي الو هللا ةعاط ىف عيطم ءىلطخ الو «هيلو اهس رمأي اك هودع اه

تحص ولو ، قحلاب هيلعماق نم ىلع ةجح وهو ي ةجحلا نم هب ءاجام هيلع دري الو
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 نأ الإ كلذ هعم حص نم ىلع هتوادع تمرح دق ديعسلاو 2 ةمتيقحلا ىف هتاودع

 الو هلل هضغبيو هثدح نم ًأرم_يو هثدحم هياع دهشي نإف ةيصعم ثدح هنم نوكي

 . هب ىصرد

 هنم ملعي الام هالوتي نأ هلف رهاظلا كح ىف دحأ ىلع ىلو ةيالو تتبث اذإو

 ملعي ال ام بكتري هآر ولو ةيالولا نم هجرخت ةيصمم

 ىتح هتيالو ىلع هنأ ىراوحلا ىبأ نعف . ةءاربلا اهب قحتسي ةيصعم بكرا

 ناك نإل هنم هتءاربل ةطيرثلا داقتعاب الإ هتيالو زوجت ال لوقو ك ةيصعم اهنأ ملعي

 نإو 2 ةيصعم الو هعاط هنأ

 عيمج نم ةءارملا هذه هثدح دعي هتيالو دنع دقتعي و اثدح وأ الاض وأ ايصاع

 نم هل جرخ ريغ اذه هثدخ ناك نإ ىأرب هالوتي نأ هل لوقو . نيلاضلاو نيصاملا

 . ةيالولا

 هللا ملعي ،هلل اودع اولوت دق اوناك ولو رهاظلا ةيالو سانلا ملسي امنإ ليق دقو

 ءادعأ ةيالو مهل زاج هللا ءادعأ عيمج نم ةطيرشلا ةءارب مهداقتعاب هلل ودع هنأ

 مه زاج ةطيرشلا ىف هللا ءايلوأ ةيالو مداقتعابو « هلل ءادعأ مهنأ اوملعي ىتح هللا

 تزاج ام ةطيرشلا هذه الولو « هللا ءايلوأ مهنأ اوملعي ىتح هللا ءايلوأ نم ةءارملا

هلل ودع هنأ ملعي ىتح دحأ نم ةءاربلا تزاج الو ث هلي ىلو هنأ ملعي ىتح دحأ ةيالو



١٤٣ 

 رشع ٢ الا ل و ةلا

 ىأرلاب ةءاربلا ىف

 سيل ىذلا فيعضلا ىف الإ ىأرلاب ةءاربلا زوج ال هللا همحر حور نب دمحم لاق

 :ت دح نيد كنيد نأ ىلعو لاؤسلا داقتعا ىلع كيلو نم "ىرب اذإ هيقف

 ىأرب اذه ىف هيقن نم أربت الو نيدب فيعضلا اذه نم أربت نأ كل لحم الوب

 . رظن ةلأسملا هذه ىنو « ايتفلا ىف ةجح هيقفلا نأل « نيدب الوب

 ىأرلا ةيالو هالوتي نأ هعسو هلمجو مرحم بوكر هيلو نم ملع نم : ليقو

 نم ه نادام لصأ ضغفتنيف ‘ نيد فوقو هيلو نع فقي نأ هيلع روجح هنأل

 هيلع تناك ام ىلع هتيالو تابثإ امأو ء ةنيب ريغب ةهبشلا ىلع نيدلاب هيلو ةنالو

 ةءاربلا هيف همزاي امي ىلأ ناك نإ ةطيرشلا ىف هنم أربي هنأ هداتتعا ىف وه ذإ

 ةجحلا هيلع مقت مل ام ةحضاو هيف ةلعلا تناك نإو 2 هيلع عمتجم كلذ نأ ملعأ الو

 . هكح ةفرعم لهج عسي ال امم ثدحلا نوكي وأ ع هكحو ثدحلا ةفرعم ا

 هيف اهدقتعي ةطيرش ريغ ىلع ىلولا اهيلع ناك ىتلا ةلالا ىلع نيدلا ةيالوو

 صاع لكو ودع لك نم ءىر لصألا ىف وه ذإ هتيالو تبثأو هالوت اذإ هنيعي

 نأ كلذ ىف هيلع نإلوقيو ء ائيش هنيعب هيف دقتعي نأ ريغ نم هتطيرش ىف ثدحو

 . تناك ىتلا ةلاخلا ىلع تناك ىتا هتيالو هل تبثت الو ىأر هالوتي

 هنيعب ةطي رشلا ىف هقه هتءارب داقتعا يلع هياع ناكام ىبع ثدحلا ىلوت نإو

نأ همزلي الف هنيعب هنم أربي نأ همزلي ال اك هنأل . عساو انعم وهف .ايصاع ناك نإ



 _ ١٤٤

 هالوت نإف ، ةطيرشلا ةءارب هيف طرتشا اذإ هنيعب هل ةيال ولا نم هيلع ناكام كرتي

 هلد ىف ةقيقحلاب ةيال ولا نم جرخ دق هنأ ماعي ىح هل ةيالولا نم هيلع ناكام ىلع

 « ثدحمو صاع لك نم أربي هنأ ةطيرشلا لصأ ىف هداقتعا ىف وه ذإ همكح ةفرعمو

 ةيالولا هل تبثت ىتح ةلجلا ىف كلذ دقتعا اذإ ةلجلا ىف الإ هنيعب هيف دقتعي رلو

 . كلذ ىف هداقتعا ةحص ىلع نمؤملاو ةنيلاب الإ ةيالولا هنع لوزت الو ةنيبلاب

 ديز نب رباجو ءاهيف فالتخا ال ىأرلا ةيالو نأ نومعزت فيك لئاق لاق نإف

 هبك ار اولوتي وأ هوبكري مل ام همب رحتب اوناد ام لهج سانلا عسي : لوقي هللا همحر

 م مهع اوهةي وأ هبكار نه او رب اذإ ءاحللا نم اوأرمي وأ

 نم هل ناكام تابثإ ىلع صاخ ةيويندلا ةيالو ىف كلذك هنإ : معن : هل انلق

 هثدل_ح نكي مل نإ هه ىأر ةيالو نم.كلذ مم هثدحب داقتعا رينب ةمدقتملا ةيالولا

 دقتعي و اهيلع ناك ىتلا ةلاحلاىلع هالوتي وأ اهيلع ناكلا هتيالونم هل اجرخ كلذ

 نم هيف دقتعي وأ هب ناد ام لصأ ىف هتيالو نم اهيف ملسي ىنا ةطيرشلا ةءارب هيف

 نأ لوقعلا ىف همزلي الو ، نيثدحملاو نيصاعلا ةلمج ىف ةطيرشلا ةءارب هل هتيالو .

 هديرب وآ ةيالولا نم كلذ هجرخم ام ملعي ال وهو ةجح ريغ ىلع نيدلاب هتيالو كرتي

 كرتي نأ همزلي فيكف : اهف اع [نابثإ هداز ةعاط ناك نإ هنأل . اهف اتابثإ

 دق هتيالو نأ . اهي نأ الإ هيف اهدقتعي ةجحالو ةلع رينب ةنونيدلا ىلع هتيالو

 . ةحضاولا ةجحلاب تتبث اك ةحضاولا ةجحلاب تلاز

هنأ فرعي ال ائيش هيلو نم ىأر الك ن وكي نأ كلوق ىلع همزليأ : هل لاقيو



_ ٥ ٤ ١ 

 هيلع تبجوأ دق هل ليق ث معن لاق نإف . هتيالو كرتي نأ ةيصعم الو ةعاط

 ه ةعاط هنأ وه ملع ام الإ تاعاطلاب ملعلا ىلع هيلو ةيالو كرتي نأ هل تقلطأو

 نيع ةفرط هل ىلو هتيالو ىلع تبثي نأ هل زوجي ال هنأ معز دقف ء معف لاق نإف

 . مالسإلا ماكحأ عيمج املاع نوكبو هرمأ هنع بيغي ال نأ الإ

 نأ سانلا مزلأو باتكلاو ةنسلا فلاخي امو باوصلا دضب ىف أ(معن لاق نإ

 اولوتي ال نأو ، مهمايلوأ ةيالو اوكرتي ال نأو ، هللا نيد نم معلا عيمج اوملعي
 ء

 ١ اذح ١ ند عيمج ملعي ن ] دل ١ ك هنز 7 ١ نم ١ لاحل ٠

 وأ لاعفألا نم هنم ىأر ام لك ىف هيلو ىق دقتعي نأ كعم هيلعف 2 لاق نإف

 .ىق امأ : هل انلق . ىأرلا هنالو ةيصعم مأ 2 ةعاط ىأ معي ال ىتا لاوقألا نم عمس

 نيثدحلا عيمج نم ةءاريلاب عيجلا ىف ةطيرشلا داقتعال هيل و ةيالو هل حابمهنإف مزاللا

 ؟دحأ ىلوتي نأ هل زاج ام ثالذ الولو ع ةطيرشلا كرتب الإ س نإو . نيصاعلاو

 « هتداعس تحص نم الإ ادحأ ىلوتي نأ هل زاج امو « ر+اظلا كح ىف ةالولا قحتسي

 نما ةطي رشلا ةءارب داقمتاب نيملاظلا ةيالو نم. ةكلملا نم سانلا ملي امإ نكلو

 .ىف كالذ همزلي مل ام ىزج س ىناعملا هذه دحأو « ثدحم وأ هلي صاع وأ هلل ودع لك

 قحتسا نم ةيالو هلزاج هللا ءادعأ عيمج نم ةءاربلا هداقتعابف ، تافصلا نم هريغ

 قحتسي نم ةءاربلا هل زاج هللا ءايلوأ يجل هتيالو ىفو « رهاظلا مكح ىف ةيالول
 قلطأ رهاظلا مكح هيلو ىلوت اذإف ، هنع اهليزي ام ملعي ىتح رهاظلا مكح ىف ةءاربلا

 نيدي نكي ملو ىأر اذإف 2 ةيالولا نم هجرخي ام هنم ملعي ملام لاح لك ىلع هتيالو هل

) ١٠ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ىلع هالوتي امك رفكلا ىلع هالوتي الل ر+اظلا ماكحأ نم مكحن ه مكحم نأ هل

 ارفكم ناكو ثدحلا مكح ملعب فقو نإف . رفكلاىلع هنم ريي اك 2 نامإلا

 .هنم ءىرب

 لصف

 ةءاربلا هيلع بجوي ام هنم ملع مث ، نيدلاب دحأ ةيالو هيلع تبجو نمو
 لهج نإو . هتيالو هيلع تمرحو نيدلاب هنم أربي نأ هيلعف مكلا لع نإف نيدلاب

 عيمج نم ةطيرشلا ة:ارب دقتعيو ىأرب هالوتي نأ الإ هتيالو هل زج مل هيف مكحلا
 هيلع قضي مل اذه لعف اذإف { ثداحلا دبعتلا اذه مم مهتلمج ىف هلخدي و نيصاعلا

 هل زئاجو هتيالوب ملاس وهف ةءاربلا هيلع بجوم ام هيلو نم ملعي ل اذإو كلذ

 . هتيالو

 اهب هللا هرذع دق ىتلا ةطيرمشلا ةءاربب لطاب وأ وه قحأ ملعي ام هنم ىأر ولو

 باوص عيضي وأ هبكار ىلوتي وأ أطخ بكري ل ام أطخلاو باوصلا عيمج ماع نع

 و هنيعب اذه ىف رهاظلا مكح ىف هللا نيد ىف هيلع بجو نأ الف ء اعيضم ىلوتي وأ

 نأ هللا هفلكي ملو كلذب هللا هدبعت ام لاح ىف اهدحي نأالإ ةطيرشلا مكح هعفني

 ملع ريغب هلرا هدبعت ام دض ىلإ دصقي

 لثك نيد فوقو هالوتي ناك ىذلا ثدحملا اذه نع فقو نإف ء ثدحلا ثدح

 ةفرعم نم هيلع ةجحلا هب موقتو هيلإ هلص وي

 نم ة- اربل اب هيد هللا هدةعتي اثدح مهعم ملعي نذلا سانلا " نع فقاو وه ام

 ىلإ نيدب ةجحم هتيالو نع لقتني نأ لوقنملا مكح ىف الو لوقنملا ىف زج مل هثدح

انعم حص امإو ى عضوملا اذه ىف نيدلاب فوقولل ىنعم الو ع ةجح ريغب نيدب فوقو
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 ىلع ىلوتي وأ ، ىأرلا ةيالو نم انفصو ام ىلع ىأر هيلو ىلوتي نآعضولملا اذه ىق

 نيصاملا عيمج نم ةطيرشلا ةءارب ىلع وأ ايصاع ناكن إ هنيعب هنم ةءاربلا ةطيرش

 باوص هل نيبةب ىتح نيدب ال ىأرب هنع فقي وأ « كلذ هبشأ ام وأ نيلطبملا وأ

 هيلع مكحو هنم أرميف هرفك هل نيبي وأ هيلع ناك ام ىلع هالوتيف ، ةجحلاب هتيالو

 بجي ام هنم ملعي مل نم ىف الإ نوكي ال نيدلاب فوقولا نأل٬لدملا نم هللا هارأ امي
 عيمج ىف وهف لبق نم هتيالوب نحتمي ل نميف الإ حصت ةءاربلا وأ ةيالولا هب هلا
 عيجب ةيالولا داقتعا ىلع نيد فوقو فقوءارش الو اريخ مهنم ملعي ال نيذلا نيملاعلا

 ح

 ةءارب الو ةدالو هنيعب دحأ ىف همزلت الو ى هللا ءادعأ عيمج نم ة:اربلاو هلرا ءايلوأ

 نع عجري مل ةحضاولا ةجحلاب هالوت اذإف ، ةحضاولا ةجحلاب كلذ هعم حصي ىتح

 نيدلاب ةءاربلا نيب هيف وهف الإو ةحضاو ةجحم الإ هغم ةءاربلا ىلإ هالوت نم ةيالو

 ةجحلاماكحأ هنع لوزت نأ الإ نيدب فوقو ثالذ عم نوكي الو ء نيدلاب ةيالولاو

 نم ال ع كلذب هتيالو كرتيف لاكشالاو ةهمشلاو ةمهنلاو بيرلا لاح ىف لخديو

 اذهو « هل ىلوتملا ماع ةلقل هلعف لهج الو اهاتأ ىتلا ثادحألا ماكحأ لهج قيرط

 . اهف لوقلاو :ثادحألا لهج ماكحأ نش جراخ

 ثادحأ نم ىفأ ام مكح لبج اذإ لاؤسلا هيلو ى هيلع نإ : اولاق انهاه نمو

 ةيالولا مكح نع لوحيو هيلو رمأ نم ةهبش ىلع نوكيل ىأرب هالوتي الو

 ءكلذ نع لاؤسلل هنم داقتعا رينب كلذ ىلع ےقيو ةجحلا هتيالومكح ريغ ىلإ ةجحلاب

 ، با وصلا ريغب مكح دق ناك عضوملا اذه ىف نيد فوقو كلذ نع فقو ول هنأل

اذه ىف نإ ع لوقأو « ىأرلا فوقو مضوم اذه «نيدلا فوقو عضوم سيل اذهو
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 ةيالونم مدقتام ىأرلا ةيالو ناكو ، ىأرلا ةيالو عم لاؤسلا فوقو اضيأ عضولل

 عضوملا اذهف نيدلا فوقو زجي ملو«نيدلا ةيالو تابثإ نع ىأرلا فوقوو«ثدحلا
 ملع كرتو ةجح الو ملع ريغب هيلو ةيالو نم هللا هديعت ام كرت هنأل

 هل زوج الف،هلهحن هلك ثكالذ كرتب فوقولا ىلإ إ مجرو. هيلو نم عقاولا ثدملا ى

 هيل ونع هفوقوف٤هتيالوىلع هيلو نوكي نأنم لوقعلا ماكحأ اىف هل .دبال هنأل ، كلذ

 همزلأ ام كرتي الف 2 ةوادعلا ىلإ ةيالولا نم هجرخ ام ىآ دق هيلو نوكي وأ طخ

 .ىلع فوقولا ىلع ثدحملا اذه ىف ةوادعلاو ةيالولا ىف هل دبعتلل هداقتعا نم هللا

 .فوقولا ىلا مجرو كلذ نم ه.زل ام كرت اذإ هأل ك هاك كلذ كرت ىلع وأ ةماقا

 ه هللا هدبعت ام كرتو لهجلا ىلإ . ملعلا لاح نع عجر دقف هك كلذ كرت ىلع م اتأ و

 « ةءارب الو ةيالوب هيف هللا هدبعتي 1 ن هريغك اذه سيلو « رداظلا ةيالو نم

 هلا ا ه لبهت ام

 .نيدلاب فوقولا ىلإ ةجح رينب ىلولا ةيالو كرت نأل ع نيدلا فوقو هيف هل زوجيف

 نم رهاظلا ليعت مكح نم هايإ هللا همزلأ ام كرتو ح لهجلا ىلإ ملعلا لاح نع عوجر

 . ةطيرشلا ةيالو ىلإ ةيالولا

 زوج ال دادضأ نهو نيدلاب ةيالولاو نيدلاب ةءاربلاك نيدلاب فوقولاو

 .نيدلا فوقو عضوم ىف نيدلاب ىلوتي الو نيدلا فوقو عضوم ىف نيدلاب أربي نأ

 ۔ ًانالتخاهيف ملعنال امم اذهو نيدلا ةيالو الو نيدلا ةءارب مضومىف نيدلاب فقي الو

 هب ناد ام وه نيدلاي ةءازبلاو ةيالولا ىنعم نإ : هللا همحر ، دمحم وأ أ لاقو

 هيأرب الجر لجر ىلوتي نأ وه ىأرلاب ةءاربلاو ةيالولاو ڵ ةلجلا ىف لجرلا

 . قيفوتلا هبو 0 ماع هللاو ء هتيالوب ىطخ وهو هنم ةءارىلاو هنيد لصأ ف

`+٭ :: ٣
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 رشع فل ١ ه ١ 9 وقل ا

 هنع فقوو هك ار نم أرب ىنلا ثردملا ق

 نوكي نأ الإ هتيالو تطقس دعولا فلخو بذكلاب فرعي ناك نم ليقو

 نذإ الو مالس رينب هنم مرحم ىذ ريغ ىلع لخد نمو « اهب رذعي ةجح كلذ ىف هل
 . هل ةيالو الف عجري مل نإف ، کالذ نم باتقسي هنإ

 عضاوم ىف لخد نموم هل ةيالو الف الإو بات نإف سانلا نيب ةميغلا لمح نمو

 هرصب ضغي مل نمو « نوملدملا هركي امع ىهني هنإف هل حبصنو ىرخأ دعب ةرم ةمهتلا

 . بي نإ ، هل ةيالو الف هيلع هللا مرح امع

 م .- نأ بحم ىذلا زامغلاو ك هر ر رفغتسي و عنص امسثبف هاشفأف ١ً سه همل ١ رسأ نمو

٠ 

 تنأو "رسب كوخأ كيلإ رسأ اذإ٤لاق هنأ ريشب نع ةبقع نب حاضولا ىورو

 كيلع مدقت نإ و مثا تنأف هترهظأف هيف كيلع مدنتي لو هراهظإ بحم ال هنأ ملعت

 . قفانم وهف هترهظاح

 ايح اريط وأ ةتيم حرط وأ رارطضا نيح ريغ ىف اسجن ؟ام برش نم ليقو

 اذه هب غلبي مل ههني ملف ةتيم لك أي ادحأ ىأر وأ ، هلك أيل رونس وأ بلك ىإ

: . هرفك ىلإ هلك
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 لصف

 .نعل نإ : لاق ؟ هنم أربي لد هسفن نعل نتف هللا هح ر ديعس ف ا نع دجوي

 .. باتق س 7 < هنم أربيو رآلا رداظ ىف ةريبك ىأ دقف هل هلمتح رذع الب هسفن

 ىن:حعي الاد نيميب افلاح نوكي نأ لهة>او 2 هسفن نعل نه رثك أ هنم رهظي نإو

 .ةباتقتسا الو نظلا هب نحنو ء جرخلاو قحلا هيف هل لتحم ام ىلع هنم أربي نأ

 . هيلع

 .نعللا قحتسي ال ن.و باودلا نمل نه نأ © هللا همحر ديز نب راج نعو
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 اذه نع { هللا همحر ، حور نب دمح هللا دبع ابأ تل أس تنك دقو : لاق
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 كلذف نكممو ء لجا بر هنآ ىنعملاو ءنوعلم لجلا ى ةاروتلا ىف دجود : لاق

 دالبلانعل نإ كالذكو ،نوعلملا وه ةبادلا بحاص نوكي نأ ةهبشلاي ةءاربلا فرص

 .ء هسقن رابلا نعل ىلإ دصقي هنأ هنم ملعب نأ الإ { اهبف نيملاظلا اهلهأ دير وهو

 . هتجح رظنتو باتقسي نأ لبق هنيحم هنم أربي اذهف ك اهسفن ةبادلا نعل وأ

 ةءاربلا هتمزل همأ وأ ةيالولا ىف هوبأ ىصلا ناك نإف نايبصلا نعاي نم امأو

 .لوقف ث ةيالولا ىف ىصلا ىدلاو دحأ نكي نإو « ىلو نم ؟ئرم هنأل هنيح نم

 . هنع فوقولاب لوقو « هنم أربي

 لصف

 رثابكلاب رقأ دق هنأل ، هنيح نم هنمىرب ةقرسلا وأ انزلاو لتقلاب رقأ نمو
 فرتعا وهامو ى هغم ةبوتلا راهظإ عم ه رارقإ رقأ نوكي نأ الإ ، بونزلا نم

 لتقب رقأ اذإ امأو . هل بنذ ال نك بنذلا نم بئاتلا نإف هبر ىلإ بئات هبنذب

 .ملعي ىتح هنم أربي نأ هل سيلف الإو هنيح نم هنم أربي هف « قح ريغب املظ سفن

 . لتقي هأر نمل هرارقإ كلذك ك قح ريغب هلتق هنأ

 رقأ نإ كلذك ، قح ريغب هلتق هنأ ملعي ىتح هنم أربي نأ هل سيل : لوقو

 اذإ امأف ء همتش وأ حقلاريذب 7 وأ اناسنا إ حبق و أ ك ةنايرعىحو ةمرحل إ رظف هن ]

 .تسل ةمرلا كلت نأ ماعب هنأ هنم هنم ماع نإف ث ةنايرع ىهو ةمرح ىلإ رظن هنأ رقأ

 ه هللا همحر ، بوبحم نب دمحم نعف . اهلإ رظنلا ىلإ دمعت هنإ : لاقو ، هتجوز

 7 هللادبعو أ كالذ رسفف .« هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل » : ط ىنلا نع عفري

. دمعلا ىلع كالذ ناك اذإ هنإ : لاقن ى هللا هحر
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 هنم كلذ نوكي الذ أطخ رظانلا رظني دقف كلذ ىلع دمعت هن أ رقي اذإ امأو

 ةفئاخ :1 » : لجو زع هللا لوق اورسف ، هيلع دمعتي ل اذإ ةريبك الو ةريغص

 رظنلا رظنلا عابتإ وه نيعألا ةنث :اغأ : اولاقف . « روشلا ىفخت مو نيف أ

 . ةمرحلا ىلع دممتلا ىلعا

 ىلو ريغ حبق نإو ‘ هنم:أرعي هنإف الو حبق نإف ڵاناسن 1 حبق هن أ رقأ اذإ امأو

 ءىطو هن ] رقي نميف { هللا همحر ، ىراولا فأ نع دوجولأل امأو . هنم أرىي .

 ناك بات نإف .2 ةيالو'هل تناك اذإ باتتدي هنأ كلذل ادمعتم ضيحلا ىف هتأرما

 ةءاربلاب هيلع لجعي الو نيسللا عم ةيالو هل نكت مل بةي مل نإو هتيالو ىلع

 ادحأ نأ ملعن ال انأ الإ ، “‘)؟دع ضيحلا ىف ءطولا ىف نيدلنملا فالبتخا لجألا

 للح ضعبو « كلذ مرح اضعب نأ الإ ضيحلا ىف ءاسنلا ءطو لحأ نيلسملا نم

 ادمعتم ضيحلا ىف ءطو ىزلا اذه نع فوقولا مقو كلذ لجأ نف ى مرحم ملوم

 . بةي 7

 لصق

 هيلع ناك ام ىلع هيلو مم هتلزنف ، زئانجلا ىلع ىلصأ ال ىلؤلا لاق اذإو

 نع طقس ضعبلا هب ماق اذإو ةي افكلا ىلع ضرذ اذه نأل « لوقلااذه لبق

 نع كل ول سبو ىلاعت هتنا لا عامجإلاب مارح ضيحلا ىق ءطولا نإف هلاقام هجو ىل رهظي مل )١(

 و ىف عطولا نأ ىق نيملسملا نب فالخ الو ةرآلا ضيحلا ىق ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه ل ضيحلا

 له روهتملا لسألا نم اذجأ مرحت ال وأ اهجوز ىلعمرحت له ةآرملا ىف فالخلا امنإو مارح ضيحلا
 ةللاىغر ىلالا انخيش طسب دقو مرحتالن لذي ال وأ ةأرملا مرحتنهنعىهنملا داف ىلع لدي ىهنلا
 ٠ ( قةحملا ) اذه ىف لوقلا هنع
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 ةلزنم طاطحنا الو ةءارب الو ابنذ ريغلا لعفب هضرف هنغ طقسي ام كرت همزلي الو

 ضرف ةيافكلا ىلع سيل لوقي وأ زئانجلا ىلع ةالصلا موزل ضرف دحجي مل ام

 لحيف ، ةضيرف تيللا ىلع ةالصلا سبل : لوقيف ةزانج هرضح وأ ةزانجلا ةالص

 بةي ملا نإ كلذب كلهيو ةعيرشلا ضئارف نم اضرف دحج هنأل ، اذه هلوقب هعلخ

 . نيملسملا لوق ىلإ عجريو

 هن أ ملعي ىح هتيالو ىلع هيلوف اراهن ناضمر رهش ىف لك أي هيلو ىأر نمو

 كىسافلاو ضيرملاو رفاسلا زئاج راهن ناضمر رهش ىف لك ألا أل هلكأ ىف دمعتم

 ةأرملا ن أو هم وصل سان هز ; ا ا لاقو راهن ناضمر رهش ق عماجي نإ اذكو

 ترهط دق هتحوز دحوو مويلا فالذ هرس ن .,م مدق رفاسم 7 هن ا و ا > هتجوز

 ىلع وهو { نظلا ه نسحم هناف ا ضيحلا نم تلسغ دقو اهضيح نم مويلا كلل

 . كلذ ريغ هنم ملعي ىتح هتيالو

 ريغ اسأ ملعي ىتح اهنم أر ال ةالصلا تكرت نيململا نم ةأرما ىأر نمه |

 ملال ىف نظلا نسح هيف لمتحا افو ايه زئاج ةالصلا كرت نأل ص ءاسفن الو ضاخ

 . هب نظلا نسح ىلع لومحم وهخ

 هتا ةسأ هنالو ىعم هلو ةالصلا ق تنق نم : هللا همحرا«إڵ بوبحم درح لاقو

 . هالوتأ ال ملعأ هللا : لاق ؟ هنم ًأربتفأ : هل ليق « هلوت أ الإ و بات نإف كالذ نم

 لثم ني۔كل فالخ هنم رهظ مث ةيالو هل نمم ةوعدلا لهأ نم ناك نمو

ةالص ىف دجلا مم ةروسلا ةءارق وأ ع هيجوتلا لبق مارحإلا وأ ، نيفحلا ىلع حنملا
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 ةالص هثوضوب ىلصو ةلمقلا مد سم وأ « نيمآ هتالص ىف لاق وأ ء رصعلا وأ رهظلا

 . هيف فالتخا ةوعدلا لهأ ءاهو نيب سل امم اذ» هابشأ وأ ةضر رف

 .نيملنملا لوق ىلإ عجرو بات نإف ڵبيتقسا هلعفنم هيلع ىلوت وأ اذه لعف نف

 .هتيالو لحم الو هنم مه الو مهنم سيلف نيملسملا لوقنم جرخو ىب أ نإو ع هنملبق

 « نيملسملا لعف نم سيل اذهف اهوجس الو هتالص عوكر متي ال ناك نمو

 . ةالصلا قح نم همزلي ام فرعيو ثكالذ ىف هل حصنيو

 .لوقي وأ ث ةعامج ىف ةمجلا ىلصأ ال لاق نم : هللا همحر ي ةيواعم وبأ لاقو

 كرت دقف ، هلعفو هب نادو لدع مامإ رضحمب اذه لاق اذإف ، "ىلع اهضرفي مل هللا نإ

 ىلع در نمو > هلوق ) :نم ( هثزا لوسر ىلع در ذو ك هل هنالو الو ضرفلا

 . كله دقو لجو زة هللا ىلع در دقف ( :نلع ( هللا لوسر

 ةمامإلا ذخأ لدد مامإ اهيف ناك اذإف ك ةعمج نامع ىف سيل لوقي ىذلا ام أو

 لثم وهف ةمامإلا نم هجرخ اثدح هنيد ىف ثدحم لو 0 نيملسملا ءال= ةروشم نع

 .لوقلا اذهب لاقو ص ةربابجلا ىديأ ىف ناح تناك اذإ امأو ص لوألا ىف ركذ ام

 . هتيالو ىلع وهو ةلزنم كرتي مل نإ هب نادو

 ,قحلا ةفلاخم ناد دقف نامح نم راحص ى امأ : هللا همحر ، ديعس وبأ لاقو

 ء لدعلا لهأو روجلا لهأ عم اهيف لاحلك ىلع ةتباث اهمإ :ليق دق هنأل كلذب كلهو

 .مامإلا عم الإ مزلت الف فوجلا ىف امأو ، كلد دتف راحصىف زوجت ال اهنأب ناد نإف

. لدعلا
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 رهظلا نأ ىتقيو ڵ ةهجلا هيف نوكت دلب ىف ةعجلا موي ىف ةعامج ىلص نمو

 ريغ نم وأ ةيالولا لهأ نم وهو ةمجلا هيف مزات ىذلا دلبلا ىف ةعامج ىلصت نأ زئاج

 ءنيل وآلانم لذنلالهأ هبلعىضم امو ءاهتفلا فلاخم ال نأ رهؤي اذهنأ ةيالولا لهأ

 هتيالو كرت ىلع مدت أ الو « فيعض زجاع وهف كلذ ىف ىدامت نإ و هنم لبق لبق نإ

 . لاحلا سيسخ هنكل و ت كالذ لق ةيالو هلتناكنإ

 رحنلا الو راطفلا ةالص ىلصي ال هنإز لاق نميف ع هللا همحر ، ىراوحلا ىبأ نعو

 ةعكر الإ رسلاو رضحلا ىف رتولا ىلصي الو ص ةعامج ىلصي الو ح ةزانجلا ىلع الو

 نيتمكرلا عكري الو ، ءىش برغملا دعب الو ى ةرجاهلا ةالص دعب عكري الو ، ةدحاو

 ص رصملا ةداص دمبو سمنلا عولط لبق ىلصأ لاقو ، رجفلا ةضيرف لبق نيتللا

 ،باوصلاىلع مهو ان أ لاقف ،كالذ نولعفيال نيملسملا نإ ، هل اولاقو هناوخإ هحصنو

 ةعامج ىف ةضيرفلا ةالص كرتو زئانجلا ةالصو نيديعلا ةالص كرتب ناد اذإ : لاق

 ةعامجلا ةالص نإ : ليق دتو ڵ نندلا كرتب ناد دق هنأل ڵ هنم أربيو هل ةيالو الف

 ، رصملا ةالص دعب ةلفان ىلص نم كلذكو ص رفك دتف ةضيرفلا كرت اذإ و ةضيرف

 رهظلا ىنهكر كرت نم امأ . ملظ ىنلا هنع ىهن امب لمعو ةنسلا فلاخ دقن

 نم للض نإو ص ثالذب هتيالو كرتت مل رجفلا ةنسو برغملا ةضيرف دعب نيتعكرلاو

 رضلا ىف ةزئاج ةعكر رتولا ةالص امأو ح هنم أرب و هتيالو تكرت ننسلا هذه ىلص

 . ةداع كلذ ذختي ال نأ رمؤي نكلو ث رغدلاو

١ 
1 . 

 كهللاهمحر بوبحم نب ربحلا هيخأ ىلإ ص هتنا همحر ، بوبحم نب دمحم باوج ىفو ٠

رفاسملا نإ : نوململا هل لاق لجر نع ناسارخ لهأ نم انباحصأ هنع لأس امم
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 لج حسرف ىلإ جرخ هنإ مث غ كلذ لبقف 0 نيخسرفلا ادع اذإ ةالصلا رصق هل

 هل رذع ال اذهف ‘ لالا كالت ىلع تامو ‘ نوماس هل لاق ام ىسل و ةالصلا رصقي

 . اندنع هل ةيالو ال

 كةثجرملالوقب هيف ذخآ ةالصلا رصقىف الإ ،نيهلدملا ىأر ىيأر لجر لاق نإو

 لوق نم جراخ اذه نأ 2 اهيلايلب مايأ ةثالث رفسلا نكي مل ام ةالصلا رصقي ال هنإ
 . هتدالو لح الو ص هنم م الو مهنم وه سلف مهلوق نم جرخ نمو 4 نيادملا

 ةساجنلا لسغو 'ىذضوتم وهو تاساحنلا نرم ءىش هندب باصأ نم امأو

 هيلع نمأ الو هبوكر دمب هلهجن رذعي ال هنأ ء هنم الهج ىلصو ءوضولا درب ملو
 . كالملا

 . هنم ةءاربلا ىلع مدقتأ الو هتيالو كرتأ : لاقف دايز وبأ امأو

 نم مهو « مهل ةجاح بلط ىف اوجرخ ةثالث ىف « هللا هحز « رثؤملا ىبأ نعو .

 فلخ اوغلاب و مهزلب نارنم اوجرخأ اهلف هللا دبعو دحأو دمح مهو ث ةدحاو ةيرق

 عارذ فلأ نيثالث فلخ اون .17 دمحأو هرا دبع مأ و ء دحح رصق نيخسرفلا

 نيعبرأ سأر ىلع اوناك ىتح 7 هللا دبع 7 "[ؤ دمحأو دمحم رصق مهميرق نارم نم

 دح ايل لاقف ، دحأ هللادبع ىلوتو هنلا دب : دمحأ ىلوتف { اعيمج او رصق عارذ فلأ

 ث ليق دت سيلأ : لاقف « معن : الاقف ؟ نيخسرف سأر ىلع رصقلا نأ نانيدت اتنأ

 : ايه لاق ڵ كلذ ليق دق ىلب : الاق ع ؟ عارذ فلأ نورشعو ةعبرأ نيخسرفلا نإ

 نومتي مهانيأر ثيح انممتأو نورصقي انخايشأ انكردأ : الاق ؟اذه امتلعف هف
_-
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 نوفلتخت الو نيخسرف ىلع رصنلاب نونيدت مكنإ : مهل لاقن ، مهالوتن نحنو
 . كتيرق نارمع ىف

 زواج نم ىلع رعقلا بوجو ىف نيملسملا نيب فالتخا ال هن ء مهيف باوجلاف

 متأ نفف { عارذ فلأ نورشعو ةعبرأ ناخسرفلاو ص هداب نارمح نم نيخسرفلا

 كلذف نيملسملا ةقراقمب ناد نمو ءةالصلل ةداعإ هيلعف نيخسرقفلا ةزواجع دعب ةالصلا

 نوروكذملا ةثالثلا ءالؤد امأو ، مالسإلا نم جرخو ثلذ ىف أطخلاب هيلع مكح

 عارذ لل ] نيرشعو ةعر 5 ىلع ةالصلا رصق نم باوصب اوفرتعي نأ مه ىغبنيه

 خياشملا ىأرب اوجتحا نإف ، كلذ ىف اوحصن اولعفي مل نإف ، هلوق ىلإ اوعجريو

 . مهيالو ىلع مهف نيلسملا نيدن مهنم رارقإلا مم

 ضعب هنم ناك مث نيملسملا عم ةيالو هل تناك نم : هللا هحر « ريشب لاقو

 ملسأ هنع فوقولا نإف « ةءارب هنم بجت نأ ريغ نم نوملسملا هركي ام

 . كلذ لثم « هللا مهمحر « بوبحم نب دح لاقو

 ج رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دمب ةلفان ىلصي ناك الجر نإ : ليقو

 نإ : هل لاقف ص ةالصلا ىلع ىنبذعي ال هلل نإ : لاقف ص كللذ نع ءاهقفلا ضعب هاهنف

 . ةنسلا فالخ ىلع لاق وأ ع ةنسلا كرت ىلع كيذعي هللا

 حصن و ئ ةماقالاو ناذألا عمسي وهو 0 رذع رعع نم ةعاجلا ةالص ككرت نمو

. كرتت هتيالو نأ ع لبقي ن كلذ ىف
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 لصف

 حابم كلذ نأل ى هتيالو ىلع وهف لو و+و ريزغ خ وأ ةتيم 1 ] نمو

 ركسملاو ةتيملا لك أ نمو ى جرخلا نم هل نكمأام نظلا هب نسحب لولاو ، رطضملل

 ادمعتم بذك نمو « هنم أربي هنأ «رارطضا ريغ نم رحلا برشو ريزغلاو مدلاو

 لام فلت هبذك ىف ناك نإو « رارصإلا ىلع هنم "ىرب الإ و ء بات نإف باتقسي

 هنم" ىرب روزب دهش و أ انز بكر وأ انصح فذق نمو ، باتتسي 7 هنم ريي هنإف

 .مراحلابكر وآ ملظوأ نزولاىف سخ وأ ليكلاىف ففط نم كلذكو «باتقسي مش

 هكحف ةناهكلا وأ رحسلا ىعدا وأ ةقدنزلا ىف لخد وأ مالسإلا نع دترا نمو

 ةئرشملاو ةردقلا هل نإ : لاقو ةيردقلا نيد ىلإ مجر نمو ص بوتي ىتح ةءاربلا

 اوكرت نإو ةنجلا ىف نيدحوملا نإ : لاقو « ةئجرملا نيد ىلإ عجر وأ « ةدارإلاو

 ءابس لحتساو ةرجلا لحتناو ةقرازألا نيد ىلإ وأ ع مراحملا اوبكرو ضئارفلا

 ةمألا نإ : لاقو ، ةضفارلا نيد ىعدا وأ ، كرشلاب مهامسو مهلاومأو ةلبقلا لهأ

 رمعو قيدصلا ركب ايأ طخو ى هخسنو نآرقلا ليدبت مهل ء مهيلع صوصنلل م

 .نمو ث هل ةقرافملاو هنم ةءاربلا مزلت اذه لك قف _ امهنع هللا ىضر _ باطخلا نا /

 ةريرس هنم ىرب ةريرس اذه هرمأ ناك نإو ةينالع هنم ىأرب ةينالع هيلع علطا

 نمو ص هملعك هيف ملع مهنم دحأ نوكي نأ الإ هثايلوأ دنع هنم ةءارملا رهاظت الو

 لاق نم مد لحتسي و ةينالع هفلاخ نم ءىلطخ و ةينالع هب نيدي آرهاش هثدح ناك

 هنم ماع نم لك ىلعو « ةبجاو هتقرافمو ةينالع هنم أرمي و هثدح رهظي اذهف هلوق ريغب

م وهت ىح هنع فوقولا هل عساو لوقو ك همف كلا ملعي ولو هنم أرمي نأ كل .



_ ١٥٩ 

 ىلع هثدح ناك نإو ث مهلوق در مهل سيل نيذلا نيملسملا ةعامج نم ةجحلا هيلع

 ىتح كلذ هعسو هيف مكحلا ملعي ل اذإ ثدحلاب هلع دعب فقاو هنع فقوف ميرحتلا

 ملع دق هرأل مكحلا ىف هيلاع بجي ام ةفرعم نع لاؤدلا هيلعو ى ةجحلا هيلع موقت

 هياعن ةءاربل قحتسم كالذ بكار نأ هملتأو نيملنملا نم اهقف ىتفتسا نإف ثدحلاب

 . مكحلا ىف ةءارملا

 هيلع موقت ىتح كالذ عسي :لوقو هثدح لهج مسي الو هنم أرميي لحتسملا امأو

 . ةحلا

 ملوتي لو اهلهأل ةرفكلا نيدلا ىف ةمألا نيب ةرهاشلا ثادحألا ىف كش نمو

 ىذلا كشلا وه اذهو 2 كلذ هعسي الف مهالوتنم لوتيملو مهنم "ىرب نم لوتي مل

 ءاضيأ كلذ زوجيالف "ىرب نمم "ىريو ىلوت نم ىلوت نإو ع نيملدملا دنع زوج ال

 زوجنالو«قحم نع فوقو عيجلا نع فوقولا نأل ةثجرلملاو ةيوشلا لوق اذه نأل

 فوقوو لطلا ةيالو زوج الوءالطبم ىلوت دق عيمجال ىلوتملاو؛قحم نع فوقولا .

 ىلع نيلسملا ةيالوإ نئاد لاؤس فوقو اهيف مكسحلا ملعي ملو ثادحألاب ملع نم

 ثادحألا كلت ملعي ل نمو ى اهاحأل ةرفكلا ثاد___حألا كالت:ىف هن اوناد ام

 موقت ىتح هب عمسي ملو هلعي مل ام ماع فلكي الو بيذلا ملع هيلع سياف اهب عمس الو

 هللسع هعم حصي وأ هيلع هب مكحيف ؟رفكم اثدح ثدحملا نم ملعيف هيلع ةجحلا ه

 نيفلكلا نم هلعيال نمنعلجرلا فوقو وهف نيدلا فوقو امأوءتالذ ىلع هالوتيخ

هلاح ملعي ال نمم سانلا عيمج نع فوقولا وهو ةجحلا هيلع موقت ىتح رش الو ريخم



- ١٦. 

 نم ةءاربلاو ملسم لك ةيالوب هلب ةنونيدلا عم لطجال علخو قحملا ةيالو داقتعا ىلع

 . رذاكل ك

 ريزعتلاب هقحأ اهف نيملسم اوناكو ةلفس اي ةعاجل وأ لفس اي : لجرل لاق نمو

 قالخألا وذ وه ةلفسلا نأ سانلا دنعو« هرا ىصع نم ةلفسلا نأل { مامإلا ىري اك

 كلذ نم بتي مل نإف ىلول كالذ لاق نم باتتسيو ى ردقلا ةلزانلا لاعفألاو ةيندلا

 . هتيالو كرتب هتحأ اه

 اهنأ قلاط هتأرماف ةلفس ناكن إ لاق اذإ : هللا هحر بوبحم نى دمحم لاق دقو

 . ىلولا ريغ ىنفتوو قلطت ال

 رذق اي : ىلو ريغ و أ ىلو ك ماسم لجرل لاق نميف هللا 4>رث ديعس و أ لاقو

 هلوق نم باتتسيو هخسوو هرذق رهظي نأ الإ اسمال ش اذه نأ . حسو ا وأ

 .ناك هرذع اهب نيبي ةجح رهظأ نإو ، كلذ ىلع هلوأ مل بتي مل نإف « اذه

 . هتيالو ىلع

 نم خسوو رذق هل ىلوقب تيون ىإ : هل لاق نإف : دمحم نب مكلا هل لاق

 هل رذع الف قئالخلا خسو هنإ لاق نإ و « هل رذع كلذف 2 هندب ىف وأ هبايث ىف ةص

 . كلذك نوكي ال نمؤملا نأل ء كلذب

 وهو تداللحملا نم كلذ لصأو اسجن ءام برش وأ اسجن اماعط لك أ نمو

 رارصإلا دعبالإ هنم أرييال :لوقو ،هنم ةءاربلا بجب :لوقف ء كلذىلإ رطض. ريغ

. هنم ةبوتلا نع ءابإلاو
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 لصف

 .ىلو دنع لاق نمو ى هنم "ىرب نوملسملا هيلع ىذلا قحلاب ىضرأ ال : لاق نمو

 هيلو ىلع نأ ، ىلولا كلذب ديري نالف نم هللا مقتنا وأ ىنملظي نأ ديري نالف 2 ه

 الوق لوقي هيلو ىأر نمو . هنم "ىرب الإو بات نإف اذه هلوق نم هبيتتي نأ
 ىلع هيلو ن : لاق . باوص وأ أطخ وأ مارح وأ لالح هنأ هفرعي ال المع لمعي وأ

 .كلذ هلف ىف مكحب الو زوجي ال ام لعن هنأ ملعي ىتح نظلا هب ءىسي الو هتيالو

 . ءىس

 .هثدح هل غلبي ام فرعي اثدح هيلو نم ئ أر نم { هللا همحر رثؤملا وأ لاقو

 .لعف نم نعل وأ ، هبكرم رفكي ثدحلا اذد نأ « نيملسملا ءاهقف نم هيقف هربخأف

 .هربخأ نإف ، كلذ ىف ةجحلا ؟نع هيقفلا لأسي اذه نإف ڵ هنم "ىرب و لعفلا كلذ

 نأ هل سيل و ى هنم لبقي نأ هيلعف كلذ بكار نم ةءاربلا تبجوأ ىتلا ڵ ةجحلاب

 ةجحلا دري نأ هل سيلو « هنم لبقي نأ لدعلا نم سيل رمأب هربخأ نإو ةجحلا دري
 .هالوتوه نإف « هتيالو نع فك الطاب هرمأ نأكو لدملا نم سيل رمأب هربخأ نإو
 . هايإ هتيالو كله ىعدا امب هرفكو هنم لطابلا لوق روهظ ده مل: وأ لهج

 .ى كلد ىعدا امب هرقكو هنم لطابلا لوق رذع عطقت ىتلا. ةجحلا هيلع ماقأ نإو

 . هماع هيلع يحم امم اذ»و

 هنع هاه هفرعي ال اجارش برشي هيلو ىأر « رملا فرعي ال لجر ىف لاقو
 .دقو برش ىذلا نع براشلا ىأر ىذلا اذه فقوف ء لالح بارش اذه نإ :لاقف

) ١١ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ع رجلا فرعي ال فقاولا اذه نأ ريغ ى رمخ ودو هل رشي هآر ىذلا بارشلا لحتسا

 ملعلا ىلع ةفرعملا لوبقب الإ هيلع لدتسي امم سيل اذهو ةلوهجم رجا نيع نإ : لاقو

 نأ الإ اهنيع ةفرع: ةجحلا هيلع مقت ملو اهتمرح ةفرعمب ةجحلا هيلع تماق دقو « اهب

 وهف امل برالا نع فقوف رجلا نيع فقاولا اذه فرعي مل اذإو ء اهلصأ ىف اهفرعي

 رذعي الو ، هتمرح فرعي ام لحتسا نمع فوقولا هعسي الو 0 هللا ءاش نإ ملاس.

 . همرح هللا نأ ملعي ام هلالحتسال هرفك ةلاهج

 ةريبك بكترا هنأ لجر نم ملعي نميف فلتخا : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 ص ىلو ريغ وأ ايلو ناك هنع لاؤسلا هيلع لوقن كلذ ىف كحلا وه فرعي ملو"

 ناك ايلو ناكنإ : لوقو ىلو ريغ وأ ايلو ناك ك هيلع لاؤس ال : لوقو۔

 . ىلولا ريغ ىف هيلع لاؤس الو لاؤسلا هيلع

 ةضي رذ ةءاربلاو ةيالولا نإ : نولملا لاق دقو س هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 هتلاهجم رذميال هنإف ث هتلاهجم ارفاك ىلوتيو ملسم نم أربي مل ام اهلهج نم روذمعمو .

 نولوتي امو نولمعي ام سانلا ىريو ةءاربلا الو ةيالولا رصبي مل نف . لاه وهو.

 أربي الو ىلوتي نأ هل سيل اذهف همارحو كلذ لالحو هلظابو كلذ قح ملعي ال وهو.
 ىتأيهتيأرف ةمدقتم ةتباث هتي الو تناك نف ث ةفلاخلاو نيسملل ةقفاوملا فرعي ىتح

 لاق دق هنأ ملم ىتح هتيالو ىلع اذهف ك فرعيالو ث رصبي ال ام لوقيو لعفيو

 هتيلوت نإف ى هتيالول هلعفب لهجلا عسيو هلعف نم ةريبك بكتري وأ هل لح ال ام
 . هلعقي نأ هلعفب لمعلا عسي الو هتيالو ىلع وهف كلذ ىلع.

هتيالو'يلع وهف { ىه ام ىردت الو « ةباد لك ي كيل و ىر نأ لثم كلذو



_ ١٦٣ 

 اريزنخ ةبادلا تناك نإو ص ىهام فرعت ىتح ةبادلا كلت لك آ كل لحم الو

 ىح اهلك أ ىل لحم الو اهلك آ ىلوتأ نيململا ضعب لاق دقو ، كلاه اهل لك آلاخ

 ء ابر هنأ ملعت ىتح هتيالو ىلع وهف ابرلا لك أي هتيأر نم تالذكو « ىد ام ملعأ
 تنأف ابرلا تقناوف وه ام ملعت ال تنأو هتلكأ نإف ع كلذ لك أت نأ كعس الو

 . كلاه

 ملعي ال وهو ىحلا فلاخ دق مكح مكحم هأر نم مامإلا كلذكو

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع اذهو ، قحلا فلاخ دق هنأ ملعي ىتح كلذ ىلع هال وتي

 هنإف هتفلاخم

 كل ذكو ‘ هلعف لهج هعس الو كلاه وهف كلذ ىلع هالوت نإ : نورخآ لاقو

 . ةنادلا لكآو انرلا لكآ

 هريغ لعف لهج هل عساو هنأل ملاس ىلوتملاو هلعفب كلاه لعافلا نإ لوقأو

 . هسفن لعف لهج هعسي الو

 ك هفرعي ال ابارش لجر ىلإ عفد لجر نع ك هلي ا همحر كل ام و ا لئس ليقو

 نأل ،كلهي ال هنأ ء رجلا قفاوف ء لالحبارش هنإ ، هل لاقف هفع الدع الجر لأسخ

 ١ . ةحح لدعلا لوق

 ةجحب سيل دحاولا لجرلا نإو ص كلهي هنإ ىراوحلا نب لضفلا لاقو

 . كلذ ىف

ك اهنع لأسف > اه_رعي ملف حبذت هي اد لحو نم : هلرا همحر( رن ؤملا وب ] لاقو
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 هكلهي ال هنأ ك ؟ريزنخ تناك اهنأ هل نيبت مأ ث اهنم لك أن ةرقب اهنإ 2 هل ليقف
 .مهنأل كلذ ىف ةجح مهلك ةلبقلا لهأو ك ملسم كلذب هربخأ هنأل.ةجح اهلك أ هنأل

 . ريزغلا ميرحتب نونيدي

 .نيعلا ةمتاق ىهو ، رجلا برشي هيلو نباع لجر ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نيدب ال ىأرب هال وتي لوقوامطق هال وتي نأ هل سيلف اهيف مكلا لهجو اهلهجو
 ةنياحصأ لوق نم وهو ةطي رشلا ةءارب هيف دقتعيو هيلع ناك ام ىلع هالوتي لوقو
 . قيفوتلا 4 و ملعأ هللاو برغملا لهأ نم

« ج »
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 رشع عير لوقل
 هتءارب و ءايلوالا نم اري. نم ةر ألو ف

 نم أربي نأ هبحاص نم أربي اهدحأ عمسف نايلو لجرل ناك اذإ : لبقو
 امهنم ءىدتبملا ملعي ل نإو ص بوتي نأ الإ هبحاص نم ةءاربلاب امهنم ءىدتبللا

 ىلإ اعجر هللا ىلإ اباتو ةءاربلا نع اعجر نإف ث اميتقسيو امهنع فقو ةءاربلاب

 ٠ امهشيالو كرت ارمصأ نإو امهتيالو.

 ءىسي الو هتيالو ىلع هيلوف ةيال و هع. هل سيل لجر نم أربي هيلو عمس نإو

 . ءىشب هنم ءىرب ىذلا لجرلا ىلع مكحم الو نظلا هب

 رخآلا هيلو هنم ءىرب ىذلا لجرلا كلذ هتيالو رهظأف رخآ ىلو ءاج نإو

 اذإ ءىشب لجرل هتيالو ىف مكحم ال و نظلا هب ءىسي الو ًاضي أ هتيال و ىلع هيل وغ

 ىذلا نكي ملو ةرفكلا ثادحألا لهأ نم نكمي ملو «سانلا ماوع نم لجرلا ناك

 امهضعب نم ةءاربلاب هيف ارهاظت نإو2 امهتيالو ىلع امهف لجرلا اذهل ايلو هيف افلتخا

 : هناتتسا 7 امهنم ةءاربل اب ءىدتبملا نم وه ءىرب و هبحاص نم. اهدحأ اريف ضعبي٠

 ىردي ال نينعالتملا ةلزنمب اراص اذإ امهباتقساو امهنعفقو امهنم ءىدتبلملا ملم نإ و

 امهضعب نم ةءاربلا ىلع اماق ارصأ نإو هيلع اناك امىلإ اعجر ابات نإف ء امهنم ملاظلا
 .امهتيال و تكرت ضعب

 نم ةءاربلا حاب أ دقف لجرلا كلذ ىلوتي ال نم دنع لجر نملو ءىرب نإو

. ةب وتلا هيلعو لجرلا كلذ ىلوتي نم دنع هسقخ



_ ١٦٦ 

 كدح راحص نم زازب دنع ادعاق ناك لجرل لاق دودوم ان أ نأ ىور اك

 لقلا اذه عم الإ دعقت )١©  7زربف هاعدف لزنملا ايتأ ىتح هرثأ ىلع ىضمو ىضم

 هالوتأ انأو تلق دق ام لجرلا ثالذ ىف تلق دق كنإ : هل لاقف . دودوم وبأ هل &

 .ىلع لجر قرم ةءاربلا رهظي نأ دحأل سيلف ء هللا رفغتسأ انأن: دودوموب أ لاقن

 .! نم دنع رفكم ثدحىلع ةءارهلا هنم رهظأ نإ و . هالوتي نم دنع رفكم ثدح

 هنم رهظي نأ هل سيل امنإو : ثالذ هل زئاج هنم ةءاربلا رهظأ نم ملك هرفو هثدح

 الإو بات نإف ء كلذ نم هل ىلوتملا بيتقسيو هملمك هئدحم لهي ال مل نم دنع ةءاربلا

 ثادحألا لدأ كلذكو . رفكلا ثدحلا بكارل هتيالو ىلع اضيأ هنم ءىرب

 . مهالوت نم دنع مهنم ةءاربلا رهظأ نمل زئاج نيدلا ىف ةرهانلا

 .تلقف « كلو ىل ايلو ناك لجر ىلو ىف لوقت ام : هللا همحر رثؤملا ىبأل ليقو
 .ةنسلا تأطخأ دق لاق ؟ ىدحو ىكداهش وأ ىكءاريب هنم تنأ تثربف قساف هنإ

 . كلذ ىف

 .ىلو ىف لوقي هتعمسو هالوتآ لجر ىف لوقت ام هللا همحر رقصلا نب نازعل ليقو

 ىنونذ عيمج نم هللا رفغتسأ انأ « لوقي كلذ دعب نم هتعمس مش ، هنم ربي هنأ رخآ

 نإف ع هبتقسا 7 هنم أ رماف كيلو نم ءىرس نإف : لاق ؟ هتيالو ىلإ عجرتأ . ابلك

 .ىتح ةلجلا ىف ةبوتلا هزج لو هتءارب ىلع وهف بتي مل نإو « هتيالو ىلإ عجر بان

 وه كلذ نأ ىريو هنم ةءاربلاب نئاد هنأل كيلو نم هتءارب نم بئات هنأ ىمسي

 شلقألا ةدام ىف سوماقلا حراش لاقو ىبرعب سيل هنإ لاقو برعلا نال ىف هركذ )١(
 .دارملا ادحاو ءىش ىلع تبثي ال وأ ائيش كلع ال ىذلاو بعالملا هب نونعيو ىبرب سيل شالقلاو
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 « لوقي هتمسو ، كلذ وحمو رجلا برشو انزلا كيلو نم تملع اذإ امأو ، قحلا

 هب نيدي ال اذه نأل « هبتقسي ل ولو هتيالو ىلإ عجر بنذ لك نم هللا رفغتسأ انأ

 ( نإو هبونذ عبمج نه هبر رفغتسا ، لاق اذإف ك لالح هنأ مالسإلا لهأ نم دحأ

 هدي ىف سانلا لاومأ نه ءىش نوكينأ الإ هتيالو ىلإ عجرد هناف هنيعب اثىش مسي
 . . ٤

 .. هدر دف هنا ملعي ىتحو

 ءىرتتملاو همادق لجرل ىلو نم ءىرب لجر نع هللا همحر كديس وبأ لثسو

 : لات ؟ كلذب افذاق نوكي له « لجرلا كلذل ىلو هنأ هنم أربتملا نأ ملعي ال

 دق نوكي نأ لمتحاو ص لجرلا كلذل ىلو هنأ ملعي ل اذإ كلذب افذاق نوكي ال

 ركني نإو هيلع ركنأ كلذ هيلع ركني نأ ردق نإ نكل و ، قحب هنم ءىرب

 . قحلا نم رخا ةءارب لمتحا اذإ هيلع كلذ قضي مل هيلع

 لمهأ ىلع هتيالو تبجو نمم هيلو اذه نم ىرس دق ىذلا اذ» ناك اذإ و

 رادلا لهآ دنعو رادلاىف ةءاربلا راهظإ هيلع ؟روجحم ناك"ىربتملا كلذ ماعب رادلا

 . ةءاربلا ىنعم نم كلذ هدنع رهظأ نم لك دنع ىذقلا سا هقحلي هلعل و

 "ىلع له هت وص تفرعو ىلو نم رمي رادج ءارو نم هتعمس نم نع هتل أسو

 صخشلا نياعت ىتح هنم أربت ال : لاق ؟ صخشلا كلذ نباعأ ىتح مأ هنم أربأ نأ

 زوجيو « ال : لاق ؟ ةنانثمطالا ىف هنم أربأ نأ ىل زوجيف هل تلق ى مكلا ف

 هتعمس اذإ كلذكو .قح رينب هنم"ىرب هنأ بلغ اذإ كلذ وه ناك نإ ةطيرشلا ىف

 . قيفوتلا هبو 3 عأ هللاو ، كلذك وهف هب ركي ءىشب ملكتي

»٭« = ٧ ,
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 رشع سماخلا لوقلا

 ىصاعملا لهأ ةيالوو نيماسملا لافطأو محلافطأو نيكرشملا ةيالوىغ

 هللا ةنعل سيلبإ و

 ىلع توعو نمؤي هنآ هللا لع ىذلا كرشملا نع ، هلا همحر « ةيواعم و ] لئس

 هنألهبضخ ىفو « هلل ودع وه : مهمضعب لاقن٬كلذ ىف نوفلتخم انباحصأ نأ س ةيالولا

 . اهلع هلتق هنرا رمأ . الامعأ لحت

 ناكسوهتيالو لهأ نم هللا ملعف هز أل هقلخ موي هلل ىلو وه لب نورخآ لاقو

 . ادبأ لوحتي ال هللا ملعو هتنج

 ص لوحتي ال هللا ملع نأل ىداعي ال ودعو ىلاوي ال ىلو هنإ نورخآ لاقو

 . رةكلا لع توم نأ هجوتن هرا نم ديع ولا نأل ‘ هللا ملع اك نوكيسو

 هللا نم مهل تقبس نيذلا ىف »زراوخ لهأ نم انباحصأ نع رثأ ىفو
 هللا فلأل « ةبوتلاب كلذ مهنع عفري مهمأ كرشلا ىلع نوميقم مويلا مهو ةداعسلا

 مهقلخ دعب و مهقلخ نأ لبق هيلإ نوريصي اممو مهسم نوكي امو هقلخ اللاع لز

 نييبنلاو ةكالملا قلخو.ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ءىش هنع بزعي ال « مهئانف دعبو

 ةيالو ف اوناكءالؤمف .اوتام هيلعو هيلع اوآشنو ناميإلا ىلع اودلو نيذلا نينمؤملاو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف مهنع ةيالولا كلت عطقنت ملو مهقلخ نأ لبق هللا

 ديزي ويأ مهنم نورو,ثم نويضابا ءاملع اهنمو ريبك ددع مزراوخ ىف ةيضابإلا ناك )١(
 ٠ ىمزراوخلا
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 هللا ملع ىق هل قبس ىذلا كرشلا هللا ىلوتي له هللا همخر ةديبع وأ لئسو

 . ناممإلا ىلإ كرنشلا نم هنلا هجرخم ىتح « ال : لاق ؟ ةداعسلا

 لصف

 غلب اذإف ، هيبأل عبت ةيالولا ىف وهف حلصأو كرشال هوبأ ملسأ اذإ لفطلاو

 لوتي هنالو هل نكت نإو ىلوت هبالو هل تناك نإف ع كلذ هنع لاز ريغصلا

 هنع فقو داسف الو حالص هنم رهظي 1 نإف ، غولبلا دنع هنع فقوي و هيب أ ةيالوب

 . ادع وأ ايلو نونكي ث هرمأ نيبقي ىتح

 و هيلع هلا ىلض ىبلا نع مهيف ىور دتت هكرنش نم هوبأ ملسي مل نم امأو
 ةنم ىبلا جوز ةجيدخ ن أ رخآ ربخ ىو . ةنجلا لهألمدخ م : ربخىفف ،ناثيدح

 : لاق هريغ نم اهذالوأ نع هتلأسو . ةنجلا ىق مه : لاقف هنم اهدالوأ نع هتلأس

 ٠ ر انل ١ ق م .

 لوق مهيف انلوقو . هللا ىلإ مهرمأو نيربخلا فالتخال فوقولا انيأر نحنو

 لهج انعسيو مهمحر ءاش نو مهبتع ءاش نإف . مهف كلا لوم هللاو نيملسملا

 . ةلبقلا لهأ قفانم لافطأ ىف كااذكو « هملع انعم حصي ىتح هنع فؤقولاو ثكالذ

 َنيذلأو »:ىلاعت هللا لاق ام ةيالول ملو مهنابآب قحت . نيمل للا لافطأ امأو

 مهلمع نم مهن هنت أ امو . م 2 ذ مج انحل أ ناميب 2 رذ م تحتاواونمآ

 نيقفانملا لافطأ الو نيكرشاا لافطأ .ىف لزغي لو مهيف ليزنتلا اذهف « ءىش نم

. مهنع نؤكلسملا فقو كلذكو « ليزنت
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 عم مهف مهنم رافصلا امأ لاقن نيمهملا دالوأ نع هللا هحر بوبحم لئسو

 لوقب لوقي نم الإ هيبأب قحلي ملو مهنم ربك نرمو « اندنع نوملسم مهو مهاتآ
 ملسملا دلو . ةوعد نيسللا دالوأ ىلع سيل لوقب ناكو 3 مهاأ لمعيو نيملسملا

 . مهنيد نيملسملا ىلع دربو { هيصاعم كهنني وأ هللا مراحم بكتري ملام . ملسم

 نيملسملا دالوأف ةرداظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ : لوقي زرحم نب ديعس ناكو

 . نحتمع ل و ىلوت ربح هنم رهظ نم ‘ ن ونحتمع ; . ال

 فقو مهيبأ نم نيملسملا دالوأ ىلع عقي ال لوقي ىراوحلا نب لضفلا ناكو

 امإ و ء هيبأ عم ةدالولا ىلع وهف مامتلا ىلع ىضمو ههركي ارمأ مهنم ري مل نإ غلب اذإ

 . هرجح ىف أشن هدلوو 2 هنع بئاغ هنأل هريغ دلو ىلع فوقولا مقي

 . هتيالو ىلع وهف هلقع بهذ مث ةيالو هل تناك اذإ نونجلاو

 محرتي ( راغصلا نيملسملا دالوأو ٤ موصي و ىلصي ناك نإ و ىلوتي ال مجعألاو

 . ةيالولا ىف هدحو بألا ناك نإ كلذكو :اوتام اذإ نول وتيو مهلع

 همأ تنز اك اذإ ىص ق ىلع فأ ىلإ رةعج وب أو انأ 1 : دايز وب أ لاقو

 ىح لوقو . هريغ ما باتكلا ىلع وأ ارقف ٠ هياع محرتي نأ ةدالوأ ا ف

 . الف مألا امأو ى ةيالولا ىف بألا نوكي

 لصف

 هيلؤ مم ادح ثدحم لجر ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم هنع لثس امم : ليقو

لاق ؟ نيملسملا لأسي ىتح هنع فقي نأ هل زوجي له ؛ لطاب مأ وه قحأ ىردي ال
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 . ىوفول ا هب بجوتسي ثدح هنآ ملعي ح ةيالول ا م و>

 نم وهو « هللا هنعل سيلبإ ىلوتي هلإ لئاق لاق نإ « هللاهمحر ديعس ىأ نعو

 وهأ هيلع هالوت هجو ىأ نم سيلبإل ةيالولا هنم فرع ىذلا ملعي لو ةيالولا لهأ

 مكحم هيالولا هل تبجو نم لكف ؟ال مأ كلذ هنم فرع نم دنع هتيالو ىلع

 هالوت هنأ ملاب لو هتيالو هيلع تبجو نم عم ةقيلخلا نم ادحأ ىلوت مث رهاظلا

 ةيالولا نأل ، هتيالو ىلع وهف هتيالو ىن هب لطبي امب ةجحلا هيبع عقت ملو لطاب

 مهاوعد ىف نولطبم مهنأ ملعي ىح مهتيالو ىلع ىواعدلا لهأو ، ىواعدلا مكح نم

 . مهيواعد لاطبإ ىف مهيلع ةجحلا هب موقت ام

 مالسإلا ىف هل موقت ةجح ريذب هرفك ىلع هللا هنعل سيلبإ ىلوت نم نإ :لوقنو
 هنم ملع مث رهاظلا مكح ىف هتيالو تبجو نم امأو ى هنم ةءاربلا بيجم و رفاك هنإف

 ةءاربلا بج ملو هتيالو لزت مل هالوت هجو ىأب ملعي الو هللا هغعل سدلبإ ىلوتي هنأ

 هتيالو ىف هرذع هب عطقني ام. ةجحلا هيلع موت وأ قح رينب هالوت هنأ ملعي ىتح هنم

 هللا قلخ ذنم ةيالو هل نكت مل هنأل ، سيلبإ ةدالو عست ال هنإ لاق نإو . سيلبإ

 هنعل سيابإ نإ ، لوقن انإف ع هرفك عم الإ سيلبإ همسا حصي ملو مالسلا هيلع مدآ
 هتمزل ةيالو هيلع تبجو نمو « ةيوسلاب هللا مكح ى اميج اهالك الع مدآو هللا

 ،هتوادع هيلع نوكي و هتيالو هنت ليزي امب ةجل اموقت ىح هتوادع هيلع تمرحو

 هعنشقتسي اذهو « ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ةفرعملا ليلق الإ اذه لثم ىف ضراعي الو

 قثاقدلاهذه لثمب ءافعضلا ةضراعم رثكي نأ دحأل ىغبني الوءسانلا نم فعضلا لهأ

. ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم
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 دابعلا ملع ىف هتيالو تمرح هللا ملع ى ةيالو هل بجن مل نم سيل هنإ : لوقنو

 هتيالو تمرح دابعلا ضعب ماع ىف هتيالو بم نم لك سيلو س رهاظلا مكح ف

 . دابعلا عمج ىلع رهاظلا مكح ف

 لك الو « دابعلا لك نع تلاز دابعلا ضعب ىلع هتيالو تبجو نم لك سيلو

 تبجو نم لكالو « دابعلا دنع هتوادع تبجو هللا دنع هتوادع تبجو نم

 ىلع هتيالو تبجو الو . دابعلا لك دنع هتوادع تمرح دابلا ضعب دنع هتيالو

 : ىواعدلا ماكحأ ىلع اهلك ةجراخ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ امنإ و ث دابعلا لك

 . لالحلل ميرحتلا الو ء لالحتسالا الو عدبلا ماكحأ ىلعأل

 هنيعب سانلا نم دحأ نم ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ميج ىف دابملا فاكي الو

 ة-اربلاو ةيالولا ماكحأ ىف سانلا نم لكو ى ادحاو ىرجم نورجن الو ادحاو امكح

 ىلع ةجح دحأ ماع سيلو . هريغ ملع همزلي ال صوصخ هنيعب ةقيلخلا نم دحاو ىف

 :: ةقيلخلا نم دسحأ ىفرةءاربلاو ةيال ولا ماكحأ نم ملع نم لك ىلع امإو « هريغ

 تبجو نم ةيالو مكح هصخ نملوقيو 2 هيلعو كلذ ىف ةجحلا هل تماف امو ص هتيعب

 نم هللا هصخ ام عميمضتب لاد ناك هقلخ ةماع ملع ىف ىلاعت هلا ملع ىف هتوادع

 نم وه اندنع « هللا هنعل سيلبإ و 2 هتيالوم هدبعت ام مكح ىف اذه ‘ هودع ةيالو

 مكح هصخ نمو « ءاوس هللا نيد مكح ىف ةقيلخلا لكو ك ىلاعتو كرابت هللا ةقيلخ

 عييضتب اكسلاه ناك هقلخ ةماع ملع ىنو هللا ملع ىف هتيالو تبجو نمم ةءاربلا

. هتدالو نم هماع هنبا ب >وأ ام
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 سانلا ناملع نيذللا تورامو توراه نيكملا ى { هللا همحر ديعسو أ لئسو

 مهيلع ةكئالملا لاق ؟ امهيف هجولا فيك مأ امهنم أربي ال مأ امهنم أربي رحسلا

 هلل اًةودَع ناك نم » : ىلاصت هللا لاق امك ث هتعاطو هللا ةيالو ىف مالسلا
 ص 7 2 م م ,س ص ٥ , ۔س , كم و ۔ ١ ۔ .

 نش . « نيرفاكلل ودءع هللا نإف لاك مو ليربجو هلسرو هتكئالمو

 . هلا ىداع دتف هللا ةكالم ىداع

 امنإ« رخلا سانلا نوملس » : ىلاعت هللا لوق ىف هللا هحر نسحلا ون أ لاقو

 نآل اَمو تورامو تو"رام نيكلملا لع رحسلا لزنأ امو نيطايشلا كل وأ

 & لح ١ نه الف اذكو اذك رحسلا نالوقي اناكامنإلو ڵ ؟دحأ اه ناملعي ام ىأ ث دحأ

 . ةكتن ةف كلذ لعفت الف ىأ « رفكت

 دت دمح هيبن ةنسو هللا باتك ىف اولاق ام لدع نيلسملا ىلع در نم ليقو

 ٣ اهب وأ ةيصمم لع ىف اثدح ثدحأ نمو ى هل رذع ال ملاظ رفاك وهف لهج وأ هنم

 سيلو لدعلا لهأ دنع ةءاربلا 4ہلع تبجوأ ىلا ةلزنملا ثرت دتو ةضورفم ةعاط ء) رع

 مادقإ مهيلع فالخلا الو قحلا نم ءاملعلا هب ناد ام در نيملسملا ءافعض نم لهج نمل

 اورفكو اولض اولعف نإف اولوت نمم ةءاربلا ىلع الو هنم اوثرب نم ةيالو ىلع مهيلع

 . قيفوتلا هنو ملعأ هللاو ،مهل ةيالولاو هب اوناد ام لدعب مهل لسلا مهيلع نكلو

ج :«» +٭٣٭
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 رم ذع شد اسل ا ل و ةل |

 فذنقلاب ةءارملا ىفو كلذ هبشأ امو سانلا لاومأب ةءاربلا ىف

 نأ هيلع نأ مهعذإ ريغب اهلخديو سافلا لزانم رظني الجر ىأر نم ليقو

 "ىرب مله هنم اربج سانلا لزانم لخد نإ و . هنم "ىر الإو بات نإف ى هبيتقسي

 ةنيبلاهيلعو ص هلوق لبةي الف ال ام هل ذخأ وأ دحأ ىلع هل اح ىلو ىعدا نإ و « هنم

 هنم ريي هز أ هل ىلو دنع ىنماظ هنإ لاق نإو . امهتيالو ىلع اهو « امهنيب ماكحألاو

 لبقت الف ادحاو ادهاش هيلع رضحأ نإو ث لاق ام ةحصب ةنيب مقي وأ هبيتقسي م

 . ىلولا ىلع دحاولا ةداهش

 لوقي لجرلاو ىوث اذه لاقو ث لجر دنع نم ابوث ذخأ هيلو ىأر نمو

 بوثلا درب نأ ىلولا لجرلل لاقي و بوثلا هددىف ىذلا لجرلا لوق لوقل اف 2 ىوث

 كهديب ذخأب نأ هل سنلو ء ىعدا ام حصي ىتحملاظ وهف عقتما نإف ى هذ ىف ىذلا ىلع

 . هنم ىر الإ و باتو بوللا د ر نإف ك باتقتسي و

 ءىشب هيف عدي ملو ي هيلإ لجرلا هلسف ى وف اذه لاقف لجر بوث ذخأ نإو

 بوثلا ناعزانتي نايلو اناك نإو . هتيالو ىلع بوقثلاب ذخآلا ىلولاف هركنأ الو

 امهنيب ماكحألاو امهيلع ةنيبلاف ىوث لوقي امهنم دحاو لكو ًاعيمج امهيديأ ىف وحو

 "ىري هبحاص نم امهنم دحاو "ىرب نإو ص امهنم ملاظلا حصي ىح ايلاح ىلع اهو

 اءمنم ىدتبملا ملعي مل نإو . هنم أربي ة:اربلاب ”ىدتبملاو ملس ه نم ىر هنأل هنم

تكرت الا و ابا نإف { كلذ نم ناباتةسي و امهنع فقو مولظملا نم ملاظلاالو ةءاربلاب ا
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 هيلو ىأر نإو . وه هغ. ىرب هبحاص ىلع امهنم ىدنعتلل ملع نإو 2 امهتيالو

 . نظلا هب نسحو هتيالو ىلع وهف كلذ هل حابأ هنإ : لاقو هريغ لام نم لك أي

 ٥ ذنع نم لك أ الو هنم هذخأد الو هربع لام نم ذخأ ام تش هيلو هاطعأ نإ ء

 . فالذ ق ةحابإلا هعم حصت ىح

 «هل هنأ ے هيعديو لاملا بر نم ةرضحم رخآ هلىلول الام عيبب هيلو ىأر نإو
 - ركنأ 1 ، كلذ هسلجم ىف هيلع ريغي لو ڵ هعاب ىح هاريو هعمسي لاملا برو

 نكمي هنأل ث امهتيالو ىلع اهو 2 هيلع تيث دقو « لبقي ال هراكنإ نأ ع لذ

 ىلع امهف « ركنأف لوألا ىسن دقو ع هوجولا نم هجوب عئابلا ىلإ لاز لاملا نأ

 لاملا بر ةرضحم هل هنأ عدي ملو هعاب نإو 2 ىدعتلل ملسي ىح نظلا نسح

 ىتح رييغتلا هلف ڵ هسفنل عئابلا هعدي مل هفأل هرييغت لبق دعب نم ريغ مش ي ريغي ملوم

 كنلا امهب ءاسي الو ةيالولا ىف اهو « هعيب ىف هل هل ةلاكولا وأ هل لاملا ةلازإ حصي

 & ضقتنم لعف ناك وأ ك ىسن 7 هن»ر وأ هلام عيب ىف هلكو نوكي نأ نكمب هن أل

 اهدحأ ءىطخي مل ام امهنم ىدعتللا ملعي ىتح ةيالولا ىلع امهف ء زوجي عئابلا لعفو

 . ضعب نم امهضمد أربي وأ . رخآلا

 نالغل لاملا اذه نأ ،هثرو هدي ىف لام ىف امهيل و ىلع نايلو نالدع دهش نإ و

 > هملع ادش ن٥ لخنع هعم امهشالو ىلع ناد»اشلاو ‘ امهتداهش ب هل مكح لج ر

 هيلع ةحمح امهنإف رخآ لجرل وأ مازح اهنأ هلام ىف اهلسف هدي ىف ةلخت ىلع ادهش نإ »

لعب ةاخنلا لك أو ايل وق لبقي نإو ك ٥٨م امه الو ىلع اهو { اياك ] هل لح ال



 « ةلخنلا كرتو بات نإف ، کالذ نم باتقسيو هلوق لبقي الف امهنم ةجحلا مايق

 . ةجح امهنأل هنم "ىري الإو

 هدنع وهو امهنيب ك احلا قرفو ك احلا عم هتجوز قلط هنأ هياع ادهش نإو

 ادهش امهنأ ماع اذإو 2 امهتداهشب قالطلاب هياع مكحن كاملا نإف اهقلطي مل هنآ

 «اهالوتي الو امهقةرافيو ةري رسلاىف امهنم لبةيالو نطابلا ىف هتجوز ىهف روز هيلع

 . اهالوتي نم دنع امهتقرافم راهظإ هل لحن الو هتجوز قلطي ل هد ل

 هيلإ لوزي دقو هدي نم هلاوز نكمب لاملا نأ ع ةجوزلاو لالا نيب قرقلاو

 . نظلا امهم ءاس الو ملع ىلع نادهشي و

 دنع امهنع كالذ لبةي الو 2 هل وقو هناسل نم مقيو هدي ىف اهقالط امإ ةجوزلاو

 . مكحلا هيملع تيث ولو 2 هسفن

 هن ] ملعي ىح هنع فتذوي هنإو باتتسي نأ لبق تامو امارح الام لكأ نمو

 . هماع رصأ

 نالفل هياع نأ نالدع نالجر هيلع دهش ةيالولا لهأ نم لجر ناك نإو
 هنإف ، اذكو اذكهل ه.اع ، بلاطلا لاقو ع ءىش لع سي : ىلولا لاقو انيد

 « هتيالو ىلع ىلولاو نيدلا نم هياع كنا دهاشلا فرعي مل اذإ ءىشب هل مكحم ال

 ءىش ل هن أ ك ود ام ىردب ال ةلخ ق ابصن اذ_ه نالفل هع نأ هماع ادهش نإو

 . .ى ءىشب و» رةه و افورعم تش ايه امهنأل هت.الو ىلع وهو هيلع

 .ىرد لجر نع ك هثزا همح ر حور ن درح تل " كهلرا 4٨ ر دعس ن ررح لاقو

,نكيم هعاتم لمحم هآر ولو : هل لاق . ال لاق ؟ هغم أربي له لجرل اتيب بقني هيلو



 .نوكي نأ نكمي هنأل قح رينب كلذ لعفي هنأ ملعيىتح معن : لاق ؟ هنم أربي نأ هل

 . هلهأ ىأرب كلذ ىتأ

 لصف

 .لو هب ىصوأ دقو نيد هيلعو تام لجر نت 4 هللا.همحر ح هللا دبع وت أ لئسو

 دق لاق . ؟ نيملسملا دنع ةدالو هل ناك نإ هنع فقوم وأ رذع هل له ءافو فلخ

 .لزي ملو فارسإ ريغ نم داصتتاب هلايعو هسفن هب توقي نيدلا نادتسا اذإ : ليق

 وجرنو ةتباث هتيالونأ توملا هكردأ ىتح هيلع ام ءاضقل ةبسكلابلطف داهتجا ىف

 . هنع وفعيو هنيد هنع هللا ىضةي نأ

 املف اثيش لجر نم بصتغا لجر ى 4 هار إ نب ملسم نع دايز وبأ ظفحو

 ١دوهش كلذب دهشأو قحلا هيلإ عفدو نيململا نم لجر ىلإ ىصوأ توملا هرضح
 هتبوت كلت نأ ، لجرلا ىلإ قحلا ىصولا عفدي ذ لجرلا تام من ، نيملسملا نم

 ( . هالولا ىف ودو

 اك وه معن : لاقف هللا همحر ناليغ ن ثا» اذهم تربخأو : دابز وب أ لاق

 . نيملسملا لامعأب لمهي ناك اذإ كلذو ع دايز و آ لاق

 .لجرلا اهعابف ڵ نيملسملل اهنإ : هل لاقو ةعلس لجر ىلإ مفد لجر ىن ليقو

 « اهب صوب لو كلهو نيللا نم وهو اهنع ننتسم وهو اهلك أو هيلإ ةعوذدللا

 .جل ام كالذ هل زاج مهيديأ ىف تناك ىتلا نيملسملا لاومأ نم ةعلسلا كلت تناك نإف

( نيبلاطلا جهنم - ) ٦١٢
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 تناك نإو ، ةقدصلا لهأ نم وه نوكب نأ الإ تاقدصلا نم ةعلسلا كلت نكم

 ءارقفلل كلذ امإف ڵ صالخلا ةهجنم نيسالل اهب ىصوأ ىتلا اياصولا نم ةعلسلا هذه

 ىتح هتيالو كرتت الو هل زجي مل اينغ ناك نإ و هل زاج اريقف ناك نإف ى نيملسملا نم.

 لكشأ نإو ك هنم ءىرب هؤطخ نان نإو هنم لبق جرحم هل ناك نإف ص هل وق عمسي

 . هل وق فرعي ام هت وم لور هنم ءىرب « إ و ةب وتلا نم معنتما نإ هنع فقو هرمأ

 لصف

 ىفأي وأ بوتي نأ الإ هنم ءىرب ان زلاب نيدحوللا نم ادحأ لولا فذت نإو

 لهآ نم ناك اذإع ىلو ريغ وأ ايلو فوذقملا ناك‘ هلوق ةحص ىلع ءادهش ةعبرأب

 « فذاقلا نم ءىرب ةيالولا لهأ نم دبعلا ناكو انزلاب ادبع فذق نإو ص ديحوتلا

 نم اناك اذإ ةيالولا لهأ نم انوكي ل ولو : لوقو ث تالذ ىق دبعلا ةلزنمب ةمألاو

 ىلعةءاربلا بحم وءكولملل فذاق ىلع بجحي ال دحلا نأ الإ 4 لا ىلاب ةالصلا لدأ

. قيفوتلا هبو « ملع أ هللاو . انزلاب لهلا كولمملا فذاق



_ ١٧٩ 

 رشع عباسلا لوقلا

 اهراهظإ و اهباكتراو ج وره ىلإ رظنلاب ةءاربلا ىف

 هل وق لبق ىتمأ وأ ىتجوز هذه : لاقف ةأرما عماجي الجر ىأر نم : ليقو

 حصي ىتح نيهلا كالمو حيوزتلاب حاكنلا حابأ دق هللا نأل ، نظلا هب ءاسي الو

 نع فقوي هنإف هيلع نورمي سانلاو ص لسفي رهنلا لخدو هبايث ىلأ نمو . انزلا

 من هنم ءىرب رهنلا لخدو ، سانلا ةرضحم هبايث ىتلأ نو ، باتقسي مم ، هتيالو
 . هرمأ ىف ةهش قبي مل سانلا ةرضحم ادمعتم كلذ لعف اذإ اذه نأل « باتقسي

 ىلع وهف ايلو ناك ن إف٬فلحو ركنأف قالطلا اهجوز ىلع ةأرما تعدا نإو

 بجاولا اهمنموأ الام اهل ذخأ هنأ هيلعتعدا نإ وءنظلا هب ءاسي الو هيلع ناك ام

 . كلذ حصي نأ الإ ةيالولا ىف وهو ث اهلوق لبةي الف اهيلإ ءاسأ وأ

 ىه هيلع تعداو اهقلط هنأ ملعي لو اهلزتعا م جوز عم ةأرما تناك نإ و

 لجرلاو ةأرملا نإف٬لجرب تجوزتو ةدعلا ءاضقنا تعدا و كلذ وه ريني ملو قالطلا

 اهقلطأ مل ىنإ : لاقو ع ركنأ نإو . لوألا جوزلا ركقي مل ام ةيالولا ىف املاح ىلع

 اهعمسي وهو هترضح لوألا نم قالطلا تعدا ةأرملا تناك نإف ڵ امهنيب ماكحألاف

 حصو تجوزتو ةدملا تضقنا ىتح كلذ ىلع اهكرتو هركنأ الو كلذ ريغي ملو

 لقت ملو قالطلاب وه رقي مل نإو ، هل ىوعد الف ىعدي اذه دعب نم ءاج م ڵ اذه

 ركنأو تجوزتو عمسي ملو هترضح ريغب هيلع تعدا اممإ و اهقلط هنإ هترضح ىج

خألا جوزلاو ك امهنيب ماكحألاو ، لوألا وه جوزلاف ى اهلوق لبةي لو قالطلا وح
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 هيلع امرحم بكر دقف ، لوألانم اهقالط معي ملو « اهجوزتف اجوز اهل ملعي ناك نإ
 ةأرملا لزععا . لعب نه مكحلا همامع حص ح ملعي ل نإو ) باتةسي ح ةءاربلا هماعو

 . اطلا نم باتو

 قالخأ نم سل اذهف هيلإ نورظني مهو سانلا مادق هنر وع فشك نمو

 . نسملا

 .ىلع كلذو ى هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل : لاق ةلط ىبنلا نع ىؤر دقو

 كلذك دملا

 ةيالو هلو ضيحلا ىف ةأرما ؛ىطو هنأ رةي ,رميف هللا همحر ىراوحلا ف أ نعو

 ‘۔ نيماسملا عم ٢: هالو هل نكت الإ و س كالذ نم بات نإف باتقدي هن ] نيلسملا عم

 ملعي هنأ الإ ضيحلا ىف ءط ولاف اوفلتخا دق نيملسملا نأل ةءاربلاب هيلع لجعي الو

 «مرح ملو لحبمل مهضعب و 2©_ارح هنأ مهلوق رثك أو ك هلحأ نيملسملا نم آدحأ نأ

 ( . هنع فوقولا مقو تالانه ن

 .هللا لوسر نأ ىور امل هنم "ىرب بقةي لو ادمعتم ربدلا ف "ىطو نم امأ و

 . بتي ملو اهربد ىف هتأرما ىطو نم ىلع هلا بضغ دتشا : لاق والع

 .ناكلاه امهف هريغ اجوز جوزت نأ لبق اهعجار مث اال هتأرما قلط نمو

 . اندنع ايل ةيالو الو

 ءطولاميرحت ىلع انؤاملع قفتاو ٤ ٩ ص ىف اهنالطب و ةلجلا هذه در ى اقيلعت لوقلا تبس )١(
 ةريره ىآ نع هحامنياو ىناسنلاو ىذمرتلاو دحأىورو رثاكلا نم رجحنيا هدعو ةأرملا رد

 ,ملسو هيلع هتنا ىلص دمحم ىلع هتنا لزنأ امب رغك هقدصف انهاك وأ اهربد ىف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم

 . ملسو هيالع هتنا ىلص دمحم ىلع هتنا لزنلا امم ءىرم ةلاق هن ١ الإ دواد يأ ىف اذكو
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 ةالصلاتقو تانو ةراهط ريغل ( ىلصو طئانلاو لوبلا نم ءاجنقسالا كرت نمو

 . هل ةنالو الو كلاه وه

 دنع حالصلا امهنم رهظي مش ةأرماب ىنزب لجرلا ى هللا همحر دايز وبأ لاقو

 . اهريغ اهال وي ال و هبحاص اهدحأ ىلوتي ال هز ا ضع امهضعب

 اهدحأ ىلوتي : لاق ةرزع نب ىلع نأ انفلب : هللا همحر زرحم نيديعس لاقو
 . هلل هحر بوبحم نب دمحمو نىناسارخلا لاق ثكالذكو « هبحاص

 ءهنم ىه ام ىرديال ةأرما حكتي الجر ىأر نميف هللا همحر ةي واعم 1 نعو

 اهنأ ماع ايه ىنارلا ناك نو . امارح اهحكتي هنأ ملعي ىتح هتيالو ىلع وه لاق
 نهؤطوو نهؤارشو نهجيوزت هل حابم ءاسنلا نأل هتيالو ىلع ود اضيأ:لاق؟هتخأ

 . هنم . أربي ذثنيخ هتخأ اهنأ ملع دق هن أ ماعي نأ الإ نيملا لمو جوزتلا

 قلط لجر ىف { هللا امهمحر 0 ربحلا هيخأ ىلإ بوبحم ن دمحمل باوج ىفو

 ىلولا نذأو ، نيلجر ةداهشب هريغ اج وز جوزمتت نأ لبق اهعجار مث اثالث هتجوز

 امهملع كلذ حصو « هريذ اجوز جوزتت ملام يهل لحم ال ثالذ نأ ملعي ملو ك اهعماج و

 نإ امأو امهنم أربيف ة۔اربلا امأو ك امهنع رديف دحلا امأف ء امهنم رارقإ وأ ةنيبلاج

 مهتيالو ىلع نوتبثي مهنإف هتخأ اهنأ نودعي مهو ةنالف جوزت هنأ نيملمملا دنع رقأ

 . مهلك ملعي ال هنأ نكع هنأل

 ىف ريزنخلا محل وأ ةتيملا لكأي ةيالولا لحأ نم الجر نودملا نياع اذإو
 هنأ ، هرمأ اوعضيو هتيالو ىلع اوتبثي نأ مهيلع بجاوف رفس ىف وأ ةالف ضرأ

. كالذ ىلإ رطضم
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 ؟

 مهلوق مهلع درن اهقارفب هل نيملسملا رمأو هنم ملعلاو هيلع ةجحلا دعب كاذ ىلع

 . اهقارف لع ربن و هنم | ورب ابكسمأو

 ماقأ نا و ، هند نم بات دف بات 7 ةلاهج ةدودحم حكسن نميف شاه نعو

 ؟ ضعب نم امهضعب أربب نأ امهساع له نيينازلا نع هللا همحر ديعس ربأ لثسو

 نيم"رحم اناكو كالذ املهي ل اذإو تالذ اهلعف رمآلا ةفرعم ىلإ انغلب اذإ : لاق

 ةأرملا تزربأ اذإ ليقو ، ناملاس امهف ضعبلا امهضعبل نامتإلا تبثي ل امف انزلل

 بكسترانمو“هللا ىهنل تدعت دقو .ةيلهاجلا جربت نم تلذف نيفكلا ريغ اهسدي

 مل نإ ةأرملا هذهو ى كلذ نم باتقسيو بونذلا نم ةريبك لص دقن هللا ىمل

 .كلذ نأ تملع نأ دعب نم دمعتلا ىلع كالذ تلعف نإ و اهنم "ىرب كالذ نم بقن

 ءاج دقو . ادعاصف ني.هكلا تزربأ اذإ كلذكو . كالذل اهنم "ىرب اهل زوجن ال

 نم ادعاصف نيبعكلاو نيفكلا دعب ام : لاق هأ ةلط ىنلا رع (١)تردملا

 . رانلا ىف وهف ءاسنلا

 .نيبعكلاو نيفكلا دعب لجرال هب زربت نأ ةأرملل زوج ال هبأ كلذ ليوأتو

 اهنم ءىرب بقن ماف كلذ نم تببتقسا اذإ و 9 كلذ ميرحتب ملعلا دعب دمعتلا ىلع

 قيضتسنف رتس اهيلع سيلو قيرطلا بناج ىلع جافلا ىف تأضوت نإو . كلذ دع

 -ةثمئاع ثيد> اهنم ةلدأ هلو ثيدحلا بتك ىف هدجأ ملو عرشلا نايب ىف هاور ثيدحلا )١(

 ىناسنلا الإ ةسمخلا هاور رامخ الإ ضئاح ةالص هتنا لبقي ال لاق ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا نأ

 .تغلب ةيراجالو اهتنيز ىراوت ىتح ةالص ةأرما نم هتنا لبقي ال ىتاربطلا دنع ةداتق يأ ثيدحو

 -هجولا اهنم رهظ اماولاق اهنم رهظام الإ نهتنيز نيدبيالو ىلاعت هلوق اورسفو رمتخت تح ضيحملا
 . ةالصلا جراخو ةالصلا ىف مومع اذهو ڵ نافكلاو
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 ريغ نم تدمعت اهنأ ملعن وأ « ةبوتلا نم عانتمالا دعب الإ انسفنأ ىلع اهنم ةءاربلا

 ,ىفقي هنأك الإ و ادحأ ىأر نإف ء الامشو انيمي رظني نأ ناسن الل زوجي هنأل ڵ رذع

 . ةءاربلا ىف أطخلا نم نودأ ةيالولا ىف أطخلا نإ ليقو . هتجاح

 لصف

 وهو « انزلا كلذب ديري هت ًرماريغ اهنأ ىري وهو هتأرما أطي ىذلا ىف ليقو

 وهو رهاط ريغ هنأ ىرب وهو بوثلاب ىلصي ىذلا كلذكو . هتأرما اهنأ ملعي ال

 ودو بارشلا برشي ىذلا كلذكو . سجت وهو هب ةالصلا ىلع ادمعتم رهاط

 لجرلا لتقي ىذلا كلذكو الالح ابارش قفاوف ، كلذك ادمعتم رخ هنأ ىرب

 شيج ىف ريسي ىذلا كلذكو . هيلو لتاق لتق هنأ حصي مث قحالب هلتقل ادمعتم

 نأ حصي من ، لتقيف مهعم لتاقيف « مهعم ىنبلا ىلع ادمعتم نوغابلا مهنأ ىري موق

 ملعي ال وهو اهتقرس ديري ةاش حيذي لجرلا كل ذكو . ةقحلا ىه اهعم لتاق ىتلا ةثفلا

 كولم هنأ حصيف ، هيياع ايدعتم هعيبيف ، ر> هنأ ىرب و ايبص قرسي وأ هل اهنأ

 ةبوتلا لبق اوتام نإو ع رافغتسالاو ةبوتلا مهلك ءالؤه ىلع نإف اذه هبشأ امو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو مهيالو تكرت

» «» &
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 رش ع نم اثلا ل وقل ا

 ةءاربلاو ةد الولا نم ءىش تبو رض

 نع هب ىصوأ اج رثك أ ىو هل ام ةاكز جرخم ال ٨ أ هدلاو نم ملع نم ليقو

 جرخأ هدلاو نوك نأ نكمي هنأل ىصوأو بات اذإ هل رفغتسي نأ هدلول نأ ةاكزلا

 . ايسان هكرتف اهنم اثيش ىسن وأ دلولا ملعي ال ثيح نم ةاكزلا نم هيلع ام

 هللا همحر ناورهسلا لهأ عم لتقو نيملسملا ةيالو ىف ىرقلااسيوأ نإ ليقو

 ه.۔استنم بات دقو هتيالو ىف كش الو نيملدملا ةيالو ىف كلامنب تاصلاو . مهايإ و

 . رظنلا نب دشارل ةنازللا حيتافمو ةماعلاو ةمكلاا

 ىلع دهجاو ىصوأ تول هرصح اهلف هتايح ىف هسفن ىلع اف رس٥ه ناك نمو

 وأ هاع ام هتفرعم ةلذل هيلع ناك ام عيمح صو و ةيصولا رضح نم هل هلاق ام.

 ء ء . ٨ . ث . .١
 دعب هالوتي نا. هثراول نآ ص هتوم دعب كلذ ,لعي هثراوو هيسن وآ اثيش هنم :لهج

٣ 

 لجأ نم .هكرتي امف روذعمو هيلع ام صلختلاب ةنايدلاو ةبوتلا هنم ملع اذإ هتوم

 ةجح هيلع مقت ملو هنم هتلاهجي هتيالو هل زوج ال نم ىلوت اذإ لهاجلاو ك نايسنلا

 مقت مل ام هالوتيو هياع محرتيو ناسنإ لئاضفب عمسي نميف ةصخرلا تءاج دقغ

 . ةحح هيلع

 ل وأ هجرخأ ملعي و»و هاع اثيش ىسنو هيملع ةعد لك نم صلخم نمو

 ريغ هل ايسان ناك اذإ هر كلهم ال هن أ > هثراو هنح هجرخأ تام املف 0 هجرخم

. هيلع رصم



 ه ٥ ٨ ١ _

 ل أ لامعأ لمعي هنأ هسفن دنع نايكو 0 ةنلا لهأ نم هنإ لوقي ىذلا امأو

 قالطلاب وأ هللاب فلح نإو « هسفن نم أربي نأ هلزوجي الو ع ءىش همزلي الف ةنجلا

 نإو . بيغ اذه نأل هؤوضو دسفو ثنحلا همزل اتضوتم ناكو ةنجلا لهأ نم هنأ

 .همايصو هؤوضو ضقتني و أو ء بذك دقف هنم اريخ ايندلا ىف دحأ سل لاق

 نأ هل زوجي هنأ هسفن ىلع هبهذم رهظأ نإ فاخي راد ىف هبهذم نع لئس نمو

 . هتاجن بلطل هبذك ىف هيلع مثإ الو رخآ بهذم نم هنإ لوقي

 لتاقلاو هلتق ءىش ىأ ىلع هنأ ملعي و الجر لتق لجر ىف خايشألا فلتخاو

 .املظ هلتق هأ حصو ىح هتيالو ىلع وه : رباج ىبأ نب ىسوم لاقف ، نيملسملل ىلو

 لاقو ص ليوأتو قحم هلتق هنأ حصي ىح هنم أربي ث هللا همحر بوبحم نب دمح لاقو

 ةجحلاىل نيبت ىتح لاؤس فوقو هنع فقاو انأ ىلع نب ىسوم نع ةيطع نب بيبش"

 لوقلا اذهو ى هتيالو ىلع ناك هباوص حص نإو هنم "ىرب هلظ حص نإ « هيغ

 حصي ىتح لصألا ىلع ود رباج ىأ نب ىسوم لؤتةو ، ةهبشلا نم جورخلل قنوأ

 ىت> مارح مهؤامد مدآ ىنب لصأ نأل ةجحال عطقأ ود بوبحم نب دمحم لوقو 2 همده
 . اهتحابإ حصت

 هبحاص امه دحأ لتق نييلو ىف هللا همحر بوبحم نب دمح نع عصوم ىف دجويو

 . هنم ارييف لطابب هلتق وأ ىلوتيف قحم هلتق هنأ ملعي ىتح لتاقلا نع فقوي هنأ

 دمحم انيبن نه لضفأ وه مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع نأ دقتعا نم نإ ليقو

هللا دنع نم هب ءاج ايف الو هتلاسر ىف الو ةلل دح انيبن ةوقن ىف كشي ملو ة
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 شو . ءاوس فينلا دحو ةءاربلا ليقو ى هتيالو طقسن الو هتداهش لطبت ال هن ا

 . هلتقك ملسلا بابسو 0 هلتقك ملسلا

 كرتت هنأ هللا هحر بوبحم نب دمحم نعف ضعب نود هدالوأ ضعب ىطعأ نمو

 . هتيالو

 تلأسف اهل جوز ال ىحو لح اهب رهظ ةيالولا لهآ نم ةأرما تناك اذإو

 اهنأ ةلب تلتعا نإف ء كلذ تبتوأ ثيح نم ىردأ ل هللاو ڵ تلاقف کالذ نع

 اهنم ثالذ لبقي هنإف اهلثم سانلا ىلتبي ىتلا للعلا نم كلذ وح وأ مانملا ىف تبتوأ

 ٭ىرد نم 7 ةهحشلاي دحلا اهنع ردي هذه لثم نأل « ةبيرلا لهأ نم نكت اذإ

 « ةزئاج هيلع قوقحلاو هتيالو ىلع وهف مهدنع امل و ناك دقو نيماسملا دنع دلا هنع

 . هثرتو اهثريو اهيلإ بسنيو اهدلو دلولا نوكي ةأرملا هذه لامو

 .دعب بات نإف « هخم أربي هنإف ثالذل دمعتم ، رح هنأ ملعي وهو ارح عاب نمو

 ةكلمملا نم هصياخت ىف باطو دهتجاو بكر ام ىلع ةمادنلاو ةب وتلا رهظأو كلذ

 ىدؤي نأ هياعف هكاكف ىلع ردقي مل نإو ، هتبوت اولبقي نأ نيملسملا ىلعف هدرو
 . كلذ نم بكر ام ةرافك ةبقر قتعيو . هثايلوأ ىلإ هتيد

 .ىنبلاو ث ىنبلا نم اذه نأل ع كالهلا نم هدعن اف املظ رذنآ دخ مطل نمو

 . لح وأ ءاطعب شرألا نم صلختيو بوتي نأ الإ رئاركللا نم

 ًائافختساو هردقل ًاقافختساو هل ريغصت نوكي امع :تل ادمحم انيبن رك ذ نمو

 هتايح ىف ةلل ىنلا ةمرحو عجريو بق ل نإ رفاكوهف هتاممادمب وأ هتايح ىف هقحب

١ ٥٠ وس 4 وم دعب و
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 ع كلذب كرشم هنإف دعسيو لزنيو ارعشو ةيحلو ادي ىلاعت هل نإ لاق نمو

 ىلع باوثب هل عدي مل هنأل سأب الف هحلصأ مهللا ، قفانم وأ كرشم لاق ترمو

 .هرنك

 . نوملعي ال مهنإف اشيرق دها مهالا لاق هنأ ومللَط ىنلا رع ىور دقو

 لمتحن ال اهكةرا ةريبكب نالدع هيلع دهشف نيملدملا ةيالو ىف ناك نمو

 ارضاح ناكاذإ هنم أربي لوقو « ابئاغ وأ ارضاح ناك 2 هنم رهبي هنأ جرحم اهنم هل ,

 . هسفن رع عفدي

 .بوتيىح هالوتي الو هبوكر لاحف هنم ىر ةريبك لمعي املسم ىأر نمو

 تامواريثك اقلخ اهب لضأو اهلإ اعدو اهم لض مالسإلا ىف ةعدب عدتبا نمو

 كلذ ىلع نيملسملا براحو ، باغ نم باغو ى ةلالضلا ىلع باجأ :رمم تام نم

 رهظي نأ لجرلا اذه ةب وت نإف ، عوجرلاو ةبوتلا دارأ مث هتبراحم ىف لتق نم لتقو

 هوعدي ناك هنأ هاعد نم فرعيو « هتلالضو هتعدب ىلإ اعد امك اهيلإ وعديو ةب وتلا

 رمأ ىذلا قحلا نيدو هيبن نيدو هللا نيد و» ةماقتسالا لهأ نيد نأو لالض ىلإ

 أطخ لبق رم هيلإ وعدي ناك ىذلا هءاعد نأو ، هدابع هن دبعتو هب ىلاعت هلل

 ام ىبنلا هركو ٬تلذ نم رافغتسالل ارهظم امدان ابثات ثالذ عم نوكيو ك

 ىبنلا ") لاقو « هنع ىهنم بيرلا لاخدإ نأل هنم بارتسي ائيش ناسنإلا فأي نأ
 . مها ءوسلا لخادم لخد نم ليقو « بيرلا اوقتا : والع

 مرح امل سيل ةأرماب لجر ولخ ال هنإف ءانلا ةثداحمو ايا هانعم نو هدحأ ثيدلا )١)

 فقومفتو نم هصنو رجح نيانع لينلا حرش ىفو جلا رارسأ باتك ىف ميكحلا هاور اهب مثالا
 . ا هب نظلا ة ٥٥ ءاسإ نم نماي 1 الف مهلل هقن ضرع ن ث ه ةد هاور نو ةمهت



 لطابلاب اوه نإف:حازملا دنع مشأم ريغ ىف نوكحضي موق عم سولجلاب سأب الو

 ىف ةينلاو ص روذعم روهقلاف ، اروهتم نوكي نأ الإ هل زوجي الف هعم اوكحضو
 لطابلا لعف ىلع هتقراقمو هليلضتو هل ةثطختلاو هنم "ىربتملا لعف نم ؤربتلا ةءاربلا

 . هن ضار ريغ لطابلا هلعفل ركنم هنأو نيدلا ىف هتاداعمو

 علا نم اثيش فرعي الو نيمل۔هلل افالخ الو اءوس هنم ماصي ال ناك نمو

 تاريخلا ىلإ ةعراملا هنم لمت ىتح ايلو نوكي ال ىلولاف نيملدملا داقتعا الو

 داقتعاب الهاج ناك اذإ و ، تاعاطلا ىلإ ةقباسملاو تاهنشلاو تامرحملا بانتجاو

 نيدي دحأ اهيف سيلو قح راد اهيف وه ىتلا رادلا تناك نإف « نوهاسملا هدقتعيام

 ىلع ىلوتيو هنيد امو هداقتعا ام . اهيف نم نحتمي نأ جاتحب الف نيملسملا فالخ

 . هملع رهاظ

 لعفلا اذه ىف هيلد بحي امفرعي ملو هبلق هركنأ اثيش لمعي هيلو ىأر نمو

 هركبو ع افوقو هيلع رب مل ضعبو لاؤس فوقو هنع فقي هنإف ةءارب وأ ةيالو نم

 .نيملسملا هر الو نم كالذ هجرخم الو ةثال وأ نيمماخ هدي ىف لعح نأ لجرلل

 هتمامح قوطي نأ بحتسيو « هقلح ىف هتمامع قوطي الو سع نأ لجرال هركي و

 . ةمذلا لهأ ىلع انالخ هقلح ىلع

 ىراوحلاو ىراولا نب لضفلاو مت نب نازعو ىسوم نب ىسومو رظنلا نب دشار

انع باغ ١ ٢ هلع فلكت الو كللذ لهج اذعسي : لاقت > مهعابتأو هنبا د۔ع نا
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 مهنالتخاو ، مهمع فوقولا ىف ةمالا انيأرف ، فوقووأ ةءارب وأ ةيالو نم هكح

 ىضم دقو . نولطبم م نوقحم مأ { مهندح لصأ لع ل انأل ، ىلوأ مهتارتفاو

 نأل « ىلوأ مهنالتخاو مهثادحأ نعو مهنع فوقولا اوأرف ءاملعلا نم تاقبط مهدعب

 مزلي الو ڵ لامتحالا اهيف نأل اهلطاب ن. اهقح حصي مل ىواعدلا ىلع اهلكم هثادحأ

 دقو « نايبلاو ةرهشلا وأ نايعلا قيرط نم حص ام الإ لاؤسلاو ثحبلا تالذ!ىف

 عستا دف ثادحألا كلت لهأو ء نونياعم هيف م اع نودبعتملا نوملسملا هيلع ىضم

 اهيف ضعب مهضعبل ترهظو « ةفلتخم تالاقمو ىتش فونص ىلع مهو « لوقلا مهيف

 روهظ الو تاوادع ريغ نم رومألا ىف ظيلغتو رودصلا ىف نحإ 7 ء تانياعملا

 باغو ث انعاوماغو اعيمج اوضقنا دقو « ىقرف عبس ىلع اوقرتفا امبرو « تاءارب

 هنم ُىرب نمم أربنو ، نوملسملاو هلوسرو هللا هالوتن نم ىلوتن نحنو ، مهدح افع

 ثحبلل نود ىتكن هبو ى مهودع انودعو « مهيلو انيلو « نوملسملاو هلوسرو هللا

 . ليكولا معنو انيسح وهو انقيفوت هللابو لاؤسلاو

 لصف

 ،لالض فوقوو ع لاؤس فوقوةسخ ففوألا نأ هللا هحر ديعس ىبأ نعو

 لاؤسلا فوقو امأف ؛ نيد فوقوو ، ىأر فوقوو 0 لاكشإ فوقوو

 كيلعف ثدحلا ثالذ كح ام ملعت لو ادح ثدحم كيلو ىرت نأ وهف

 لدا لهأ هيف فلتخا ام وه هريغ لاق ، لاؤس فوقو هنع فتت نأ

 ىلعف ، ضعب نه مهضعب رييو اضعب مهضعب ءىطخي ىتح هكح او_ءعزانتو

ةحصب ةجلا موقت نأ ىلإ هيف اوفلتخاام كح نع لاؤسلاو مهعع فوقولا فيعضلا



 ۔۔ _ . ١٩

 نع فقت نأ وهو ، كشلا فوقو ىمسيو « لالضلا فوقو امأو ء ثلذ ىف كلا

 ليقو .عامجإب الإ عسيال ثيح فوقولا ةقيقحو 2 ةءاربلا قحتسا دق ىذلا ثدحلا

 كشوفوقو لثم فقو نم الإ ادحأ ىلوتيال ىذلا ره لالضلا فوقو فقاولا نإ

 . هكش لثم

 نم نيئربتملاو نينعالتملاو نيلتتقملا نع فوقولا وهف لاكشإلا فوقو امأو

 ُىدتبملا ملعو ثدحلا فرع اذإ امأ و ء ثدحلا فرعي اذإ كلذو ك ضعب امهضم

 امع هنم أرب نمم تدح ىلع حصت ةحص ري٬د ةءأ ربل اب ُىدتبللا نم أربي هناف ةءاربل اب

 . هنم ةءارملا بجوي

 ثدحم كيلو ىرت نأ وهو س ةمالسلا فوقو ىمسيو ، ىأرلا فوقو امأو

 نهف ي كيلع لاؤسلا بوجو ىف ءاملعلا فلتخاف ء ثدحلا كلذ كح ملعت ملو اثدح

 زرأ وه لوقو ، ىأر فوقو هلعج هبجوي مل نم ول ، لاؤس فوقو هلعج هبجوأ

 . هكح ملعت ملو اثدح ىلولا ثدحم

 ملعتىتح نيدلا ىف فوقولا مهاك سانلا ىف كداقتعا ىف نإف نيدلا فوقو امأو
 كشلا فوقو نإ ليقو . ةءاربلاو ةيالولا هل كيلع بج ام سانلا نم دحأ نم

 وه لوقو ، هفوقو لثم فقو نم الإ ىلوتي الو انيد كشلا بصني نأ وهو مارح

 هلهج عسي ايف كشي وآ هالوت نعو هنم "ىرب نمو ثدحملا نع فقاولا فقي نأ

 . قحلاب ىتفملا ملاعلا نع فقي وأ ملاعلا هب ىتفأ ام

نع فقاولا فقي نأ وهو«هللا نيد ىف مزاللا بجاولا وهف نيدلا فوقو امأو



١٩١ 

 نم ملعي وأ ديلع هيلاويف اريخ دحأ نم ملعي ىتح سنإلاو نجلا نم نيدبعتملا عيمج ا

 هبذتجاف ةييغ كل ناب امو هعبتاف هدشر كل ناب امف٬ليق امك هيلع هيداعيف ارش دحأ «
 هنع فقف لطاب الو دشر هنم كل نيي , مل امو .

 فوقوو . « باثو قنانملاو فاقو نمؤللا نأ » : :تلط ى :لا نع ىوريو

 هيف كسفن مزلت نأ ريغ نه ةطي رشلا ةءارب هيف دقتعتو كيل و نع فقت ن أ ىأرلا

 . هللا نيدب الاؤس

 تقبس دقو هنيعب نيماسملا نم لجرلا صخم لجرلا وهىأرلا فوقو نإ لوقو

 قحلاو لطابلا ةفرعم ىلوتملل نوكب الو ,ةلكشم ثادحأ هنم تناك م ةيالو هل

 ةطي رمثلا ىلع ىأرلاو داقتعالا ىف فوقولا هعسيف

 ءىلطخم ىت > او - زانتو قحلا له ا هبف فلتخا ام وهف لاؤسلا فوقو امأو

 هيلع بجاولاف ملاع ريخ اذهب ىلتبملاو « ضعب نم مهصعب ربيو ث اضعب مهضعب

 . لاؤسلاو ثحبلاو فوقولا

 0 فيعضو ىوقو لهاجو لاع نم ملسملل ةمالسو ةنج وهف نيدلا فوقو امأو

 نم ةءاربلاو مهنم قحلا ةيالو ةطيرش ىلع قلحلا ةفاك نع فوقولاب اونيدي نأ وهو

 ة۔اربلا وأ هالوتيف هل ةيالولا هب بجم ام دحأ نم ملعي ىتح هللا نيد ةلمج ىف لطبلل

 . انم ًأرميخ

 سبتليف ةعامج ىف لخديمش « لجرلا لجرلا لتقي نأ وهف قحلاب فوقولا امأو
 فوقو نم بيرق وهو قحلا فوقو مهحع فقيف مهسم هتفرعم ناعللا ىلع

۔ لاكشالا
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 اذه اهدحأ لاقف ، ءىش ىف افلتخا اذإ نيملاعلا ىف وه لاؤسلا فوقو نأ ليقو

 نم امهنم دسحاو لك "ىرب ىتح هللا نم مارح وه رخآلا لاقو هللا نم لالح

 ملع لصي مل اذإ ةلمجلا ىلع ال ريسفتلا ىلع امهنع فقي نآ امهسماس ىلع نإف « هبحاص

 مكح نع لاؤسلا دقتعيو ، لطبملا نم مهنم قحلا زييمت ةفرعم ىلإ عماسلا اذه

 ههلرسغملا ربعلا قلينأ ىلإ لطبلا نم ة اريلاو امهنم قحلاةيالو دقتمي و اوفلتخا ام

 داقتعا ىف نأل كالذ كح نع لاؤسلا كرتب ىفتكي الو كحلا ةحصب ةجحلا هل موقيف

 .ىلتبملا ىلع موقت ىتح اهب ةيلبلا تلزن اذإ مزاوللا عيمج نع لاؤسلا مزلي ةلجلا

 . ةجحلا اهب

 . هلتقك نمؤملا علخو هعلخ دقف هيلو ةبالو طقسأ نم ليقو

 هئالذ هب غلبي اه تاهج المع لمعي كيلو تيأر اذإ وهف ىأرلا فوقو امأو

 . ىأر فوقو هنع فقتف لعفلا ثلذ تيسنف هنح لأست نأ تدرأف لمملا

 ۔ىأ رلاب ةءاربلانأ هانعم کالذف نيدي هنم انثرب ىأر انم "ىر نم مل وف امآ و

 .نيدلاب هنم ىرب ىأ رلا كح دحأ نم "ىرب نف ء دحأ نم أربي نأ دحأل زوجمال

 نم صن اهف ءىجي مل ةلئسم لك نأل ث نيمل كح ىف الاض ائطخم راص دق هنأل

 اهف كلا زاج ةمألا عامج إ نه الو :نل هللا لوسر ةنس نم الو هللا باتك

 . ىأرلا لحأل ىأرلاب

 ىف ةيالو هل تناك نإف نيقداصلا ةنايد مالسإلا نيدب نيدي نم لكنإ ليقو

.كلذ ىوس امه ك سفنةيد همزلت ناكولو هتيالو ىلع وه نيمل ملا نم دحأ عم نيدلا



_ ١٩٣ 

 "لص . .دنلا .ةي تلا ة اا .. ١
 .ىدصو مدنلاو هب وتلا قدص هنم هرأ ع اذإ ىصاعملا نم ءىشىلع رصم رعغ ناك اذا

 . قيفوتلا هبو ث ملعأ هللاو آدبأ بنذ ىلإ دوعي ال هنأ ةينلا

 دحم از { .
 \ز ليس ىلع هرأ ىلصو نمللاعلا بر هلل دجلاو ةءاربلاو هر ال ولا باتك مم

 . نيعمجأ هبحصو هلآو

» % & 

) ١٣ _ ٥ نبل اطلا جج / ٢ }>
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 رشع عساتلا لوقا

 اهنم ة وتلاو رئابكلاو رئاغصلا بونذلا ىف

 نم نوملسملا فلتخا . لكوتن هيلعو نيعتسا هبو . حرلا نمحرلا هللا ب

 هيلع ىصح اهنإ : مهضعب لاقف ڵ تائيسلاو تانسحلا لمعي ىذلا ىنف راحص لهأت

 نورخآ لاقو . هب ىزجأ رثكأ امهأ هناثيسو هتانسح ىف رظني 7 ع تومي ىتح

 لئامس ىلإ مهنم لصاو لصو من . ةنسحلا ةئيسلا تحم ةثبس لمع مث ةنسح لع اذإ

 عقو دقف « اذه نت اوفك : مهل لاقف ، تلذ نع هللا همحر ناليغ نب شاه لأسف

 ٠ ةقرفلا مقت هلثمو ١ ذه لدخنعو 14 مسج ل انيل ١ اوبتكو ك راحصب اذه.

 نم لمع هل تبثي له بات اذإ"رصملا نع هللا همجر ىراوحلا نب لضفلا لئسو

 ترظن : لاقف زرحم نب ديعس كلذ نع تلأس ى لاقف ؟ رارصإلا لاح ىف تانسحلا

 انعمتجاو انقرتناف ڵ بوتي مث رقكي مث تانسحلا لمعي ىذلا ىف هللا دبع وبأو انأ

 هرارصإ لاح ىف لمح اف لضفال ليقف ع هللا دنع كالذ هل عيضي ال هن أ ے لوقلا ىلع

 . ملعأ هللا لاقو . نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ لاقف ؟ تانسحلا نم

 . .زع حلاص هتلع هز ١ در بات اذ ١ : هلا ا همحر بوبح ن درح لاقو

 ريخ هلمح متخ نف 2 محلامعأ متاوخ ىلع سانلا ىلوتي امنإ : رثؤملا وبأ لاقو

 هتبوت ىف قدصو هينذب فرتعاو قحلا نم همزل ام ىطعأو ةبانإو رافغتساو ةبوتو
ثكدل اي هز رع خ نمو 0 هب ونذ ةرثك نم قبس ام هرد الو كلذ ىلع هانيل ونآ



_ ١٩٥ 

 تانسحلانأل 2هنانسحنم ىعم امع عفتنيالو هانعلخ اني . لطابلللاحتناو رارصإلاو

 . تاندنحلا نبهذي تاثيدلاو تائيسلا نبهذج

 و ۔ صم ےہ ےم م ر م

 اوُسَترَت ال اونمآ نيذلا اهمأ اب » لفن هيبن باحصأ هللا بطاخ دقو

 ضَْبل ض رهجك لوقلاب هل اورهجت الو يا توص قو ( تاوصأ

 مهج> طبحب ترأ هللا مدعوأتف . ( 7 رهشت ل متنأو و مكل : ط نآ

 ىبنلا توص قوف مهتاوصأ اوعفر نأب ، مهتقدصو مهمايصو مهنالصو مهوزغو

 نورعنت ال م أو مكلامعأ طبحت نأ ضعبا مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهج الو

 ادرسيأ اهطبحم لامعألا نأ انملعخ

 نم جارخلا هل ىجو رئاج ناطلسل لمع نم لثمءىصاعملا لمع نم رخا عونو

 مهعم براحو مهبورح ضمب ىف مهعم راسو هيلع مهبرضو مهسبحؤ سانلا دنع

 نم اثيش لعف نم ةبوتف الام بلس وأ حرج وأ لتقف « ةبراحملا مه زوجن ال ثيح

 هتنومم نم هنم ناك ام ىلع مدنلاو « هنم رافغتسالاو هنع عالقإلاو هل كرتلا كلذ

 ىلإ جورملاو ث اهبر ىلإ اهنيسب هدي ىف هعم اهنيعب ةمئاق تناك ةملظم لك درو « مل
 نمناك اموءاهنود امو سفن لتق نم همزلي ام ىلع همزلي امم هقح نم قح ىذ لك

 هريغ لبق نم هرمأ ريغ نم هدي نم فات وأ ناطلس ىلإ هعفد وأ وه هفلتأ دق كلذ

 ةميقلاىف اوفلتخا نإ وءهيلع اوقفتاو لدعلا لهأ هب لاق ام ىلع مه)إ هنم نلا هيلع

 . و» لات ام ءىشلا ةفص ىفو ةميقلا ىف لوقلاف ءىشلا ةفص ىفو

 تفتلي الو \ ىوسي ام ةميق هيلع هبرا ناك هنبت نم لقأب ائيش عاب ناك نإو

بابرأل ناك ئوسيپ امم رثك ب كلذ نم ائيش عاب ناكنإو . هب ود هعاب ام ىلإ



_ ١٩٦١ 

 +ىشنم لغتسا ايف هيلع مكحلا ثالذكو 2 مهملع رفوأو مف ضحأ وه ام ءىشلا
 نامضف ث اهناويح نم ءىش هعم لسن وأ اهنامنأ نم ءىش ىف حبر وأ ملاظملا كلت نم

 وأ هدي ىف ناك 2 غلب ام اغلاب هيلع زاج وأ . ادبأ هل مزال كلذ نم ناك ام لك

 .فاصنإلاىلإ ملاظملا كلت بابرأ لصيم ام هيأر ريغب وأ هيأرب ع هريغ دي ىلإ هنملاز
 ملاظملا كلت تفلتو هلام فلت دق ناك نإف ص هنم أربي وأ همزلي م هجو ىلع مهنم

 اهنم هوأربأو هل ادوكرت نإف ء فرتعاو اهب م رقأو اهبابرأ ىلإ تلصوف هدي نم

 . نإو ، دجو ىتم مهلع اهدر ىونو دهتجاو كلذ ىف ىعس اوبأ نإو . هل زاج

 ءارقنلا ىلع اهبقدص وأ نيدلسملا لام تيب ىف اهتميق لعجو ملاظملا بابرأ فرعي

 اهل ءاج نإف ڵ تايلاو ايحلا ىف اهل انماض ناكو هسقن ىلع كلذب دهشأو نيكاسملاو

 هدر وأ هن قدص ىذلا ءىشلا ةميق رجأ نيب هريخ ك هل اهمأ , هعم حص و بلاط

 طاتحا هلظ امم اثيش ىسن هأ هعم ناكنإو ع هل ناك كلذ نم راتخا امأف ، هيلع

 اطايتحا رثك أ وأ ملاظملا كلت نم هيسن هنأ ىري ام ةميقب هلام نمقدصتو هسفنل

 اهف مزلي ىتلا هللا ىصاعم نم ائيش بكر نم ةبوت نوكت اذه ىلعف « رثك لاب هنم
 ةوعدلا تفلب دق لاقي هنألء اهميرحتب هنم لهجلا ىلع وأ اهل هنم مرحتلا ىلع نامضلا

 نم رخآ عونو . مالسإلا ىف لهاجم الو لهج الف رذعلا عطقناو ةجحلا تماقو

 :ةسفرلالثم كلذوءاهبوكرب رفكي الو اهملع رارصإلاب اهمحاصرفكي بونذلا رانص

 ةينلاو ع دحأل قح راكنإ اهب نكي مل اه ةبذكللاو ةيجولاو ةسخنلاو ةضكر لاو

 .هلثم ناك امو اذهف ء رومأملا اهلعفي مل ام اهب رمألاو اهب اضرلاو اهل بحلاو ةيصعال

 .نكي مل امو مهعلإ هادأشرأ نم ناك اف « دابعلا نيب و هنيب هانقصو ىذلا اذه ىلع

.هللا رةغتسبلف هللا نيبو هتبي هنم ناك امو 4 ة:وتلا عم هنم جرخ نأ هيلعف شرأ هيف



_ ١٩٧ _ 

 رارصإلاب هبحاص رفكي اميإ هلثمو اذهف ، ةرفغملا هل وجرنو « هنم هيلإ بوتيو هنم

 . هلعف هرفكيال و هيلع

 هب ملاع ورهو هل وتلا كرت ىلع ةرفغملا ىعداو هل وتلا عنمو همالع رصأ نمو

 هب وتا اب ند نم ودو هانفصو امم هللا نيبو هندب ام ىسل نمو . هرارصإ هرفك آ

 . كلذ هارجأ ةلجلا ىف رفغتساو بات و.

 وأ ةبطح وأ ةبح ءريغ لام نم ذخأ نم لثمو ، لاومألا ىف هنم رخآ عو و

 وأ اريسي الص « همداخ لمعتسا ؤأ هتبادبكر وأ هلوث سيل وأ ةتابن وأ ")الالخ

 هنم فاتفموق ثرخ ىف ءىطو وأ هل هراعتسا ام ريغل هلمعتساف ائيش راعتسا وأ اريثك

 ةعقر وأ هملق وأ هتاود نم بتكو أ هريصح وأ هريغ رب رسىلع دعق وأءهثطوب ءىش

 نم برش وأ هتباد ىلع رجز وأ ك هي ساه وأ ، هولدب ىقتسي وأ 4 ساطرق

 ء بونذلا رثانص نم هل عنملاب نوفرعم هباحصأ ام ههبشي امو اذه لكف هثانإ

 .اهبوكر ب ال اهيلع رارصإلا اهلعاف رفكب امنإ
 هنمناك ام الإ مل ١ هنم جورخلاو صالخلا هيلعو دابدلا قوقح نم اذه لك

 خأ وأ قيدص ىلع | لدي نث ضعرل مهضعب سانلا نيب ىرجي ىذلا لالدالا نم

 هبحاص هكردأ ول امف كل ذو . كلذ ق سأب ال مهلاومأ نم مهريغ وأ لهأو 3 هللا ق

 . امهنب حابم كلذ نأو ب حرعي و هنم هرسي كلذ ن ا ماعب و كلذ نم حتسي هلعفب.

 باودلاماعط ىف ل۔عتسيىوتسي نأ لبق لخنلا ةرمث نم طقسيام وهو ةلالخ هدحاو لالخلا )١(

 : . نبيرصبلاو نيينايعلا عم فورعم



_ ١٩٨ 

 نه جورخلا هيلعف مهريغ امأو . ةفصلا هذه ىلع لالدإلا ىف ءاهقفلا صخر دقو

 ءاطعإ و هل وه نل هب فارتعالا كلذ نم ائيش لعف نم ةبوتف ى مهيلإ كلذ عيمج
 .نم اثيش ىسن نإف ، ةرجأ وأ ةميق وأ اذد لثم ىف همزل ام ىلع قح نم همزل ام

 . هللا ءاش نإ ةمالدلا هل وجرأف ةلجلا ىف هللا ىلإ باتو ةبوتلاب نيدي وهو كلذ

 .ىلع نيمكلا هللا اهرفغي ام اهانيمس ىتلا بو ذلا هذه نوكت نأ وجرن نحنو

 ليمجو هللاب نظلا نسح نيملسملا ىلع ضرفلاف اهملع باذعلا نمأت انلو س ةبوتلا

 .هللا لاق ىلا تائيسلا نم نوكت نأو ء اهنم بات نم اهرففي نأ ع هللا ىف ءاجرلا

 ا ( : اهف ىلاعت

 سأيي نأ الو ص اهلع هنلا باذت نمأي نأ دحأل ىغبني الف . « ةرفْعَملا ُ .او

 .رسخو لضو هرارسمإب رفك رصأو اهياع ماقأ نم امأو . اهنم بات نمل هترفغم نم

 _- م

 - م ےس ح . صد ۔ صس

 كبر نإ ممالا الإ َشحاَوفلاو ممالا شابك نولتحي نيذل

 نود ام وه ( يملا الإ » : ىلاعت هل وق ىف ڵ© هللا همحر ، بوبحم نب درح لاقو

 ةرظنلاو ةرهللا و ةرغلا :لثم هدابع نيد و هرا نبب نوكتلا بو ذلا نم رئابكلا

 ل ام لكو . ممالا وه كللذف { راففتسالاو هنم هن وةل اب نونيدي هلهأ ناك امو

 نينمؤملا ش ريغ نم ث اهلعف ىون وأ دبعلا اهم ح وأ ةيصعملا رك ذ نم بلقلاب

 "ةرقخغملا عساو هللاو ، هنه هللا رقتسي نأ ىسن اذإ اذهف { مهضارعأ ف عوقو الو

 . هازجأ هنع هللا هاهن امو هنم ةبوتلاب ىلاعت هلي نيدي نمم لعافلا ناك اذإ

 .ناضمر رهش مايص وأ ادمع ةالصلا كرت نم ع بونذلا رئابك نم رخآ عونو

 ائيش عيض نم ةبوتف ث هيف دابعلل قح ال امم كلذ لاثمأو ء رذع الب هنم ائيش وأ
.موص وأ قتع نم نوملسملا هب لاق ام ىلع ةرافكلاو . عبض ام لدب كالذ نم ٠



_ ١٩٩ 

 بات نإ امأو ، هلدب همزل ام هعيدضت ىلع مدنلاو ةب وتلاو رافغتسالاو { ماعطإ وا

 نوكي نأ الإ ، ثالذب كلاه وهن تام ىتح لدبلاب الهج وأ هنم ًائيوست لدبي ملو
 آروذعم نوكي نأ وجرنف هلدبي نأ لبق توملا هكردأف لدبلا ةبهأ ىف ذخأو بات

 نايسن وأ الهج وأ هتم افيوست ركي لو باتو لديأ نإ امأو ، هللا ءاش نإ

 ۔ هكله ىلع مدقت الف

 .جماف وأ ش وأ حان وأ ىتغ وأ داق وأ انز نم : لثم ىصاعملا نم رخآ عون و

 .لكف ى ىمالملاب بعل وأ ةأرما وأ لجر نم لجر رعشب هرعش لصو وأ هنانسأ

 .ذخأ ام در كالذ نم. هتبوتف ، هنم ناك ام ىلع و ءارك اذه نم ءىشىلع ذخأ نم

 .ذخأي ل نإو . هنم ناك ام ىلع مدنلاو رافغتسالاو ، هنم ذخأ نم ىلع ءارك نم

 . هل ةيزجم ةبوتلاف عارك هيلع

 .كلذننم هتبوتف كلذ نم بسكو زوجلاو درنلاو جت رطشلاب بعل نم كالذكو

 . هد ل رجألا نم هنم ناك ام ىلع راففتسالاو & هنم هبسك نم ىلع ٦ رسك ام در

 .عجر دق هنأ هب هرمأ نم مالعإ هيلعو ث عقو دق لعفلا ناك اذإ ثالذ ىلع مدنلاو

 .ء رمآلا هب هرمأ ايف دحأل ءىش نامض رومألل مزلي ناك اذإ امأو 2 .هب هرمأ ا

 .هللا ىلإ ةبوتلا عم رمآلا نود هيلع نامضلاف رمآلل ادبع وأ ايبص رومأملا ناك نإف

 .رمآلا نود هيلع نامضلاف لعف امب رقأو الاب الجر رومأملا ناك نإو . كلذ نم
 ِ رمآلا مزاي امنإ و رمآلا ىلع نامضلا رومأملا ركفن ] نإو . لمع امم هرا ىلإ ةر وتلا عم

.ىذلا لعفلا كلذ هنم نيامي وأ ةنيبلاب كلذ رمآلا مم حص اذإ انفصو ام ىلع نامضلا



٢ .. 

 ايه عجر نإف ع وه هرارقإب لدع ةنيب هعم حصي ملو هري مل اذإ امأو . هنيعب هب هرمأ
 . رمآلا ىلع نامص الو هب رقأ

 مدنو مهدحأ هبرضف ثالذل اوعمتجاو لجر برض اودارأ موق ىف ، ليقو

 راقغتسالاو ةبوتلا هترجأ برغي 7 هبرضب رمأ نكي 7 كلذ ىلع مهنم لجر

 ىلعو لعف ام همزل لعف امع هبرض ىذلا رقأو هبرضب رمأ ناك نإو 2 ةينلا كلت نم

 رمآلا ىلعف براضلا ركنأ نإو ى ةينلا كلت نم لجو زع هللا ىلإ ةبوتلا رمآلا

 . هنم ناك ام هلزا ىلإ بوتي و هرمأب بورضللل حرجلا اذه شرأ

 ص لجو زع هللا ىلإ بئات مدان هب هسفن ديقي نأ نمؤملا لتاق ةبوت امأو

 ةديبع ىبأ لوق ىف ةدحوم ةبقر قتع هيلع مث ڵ ةيدلا لوتقملا ءايلوأ هنم لبقيو

 مدنلا هللا ىلإ هتبوتف ء مخر وأ ةبصع نم هل نلو ال لوتقملا ناك نإو « هللا همحر.

 كلذ دعب ؛ حص نإ ‘ ةدحوم ةبقر ققعيو ح هتيد ءارقفلا ىلسي و 0 رافغتسالاو

 . ةيدلاو دوقلا نيب ر ايلا هلف ىلو لوتقملا

 ¡ ! ٠ . لصف :

 هب رةيلف همزل ام هب ىدؤي لام هعم نكي ملو اهبكر ةيصعمب قح دحأل همزل نمو

 ىصويو هللا ءاش نإ روذعم وهف ئدؤي امادجي ملو تام نإو ث هئادأ ف ذهتجي و.

 هنم هلحأف هب هلا هرارقإ دعب قحلا هل همزل نم ىلإ ب اظ نإو ص كلذ نم ه.زل امي

 كلذكو 2 كلاه وهف انركذ امك بنذلا نم بتي ل نإو ، كلذ هأزجأ هأربأ وأ

بحم هلل قح بنذلا كلذ ىف همزلي ناكو كلذ ىسن ىتح ةبوتلا نع ىناوت نإ



 ۔ ٢٠٦١

 ريغ كلذف ى ةلجلا ىف رفغتساو بات مث هؤادأ هيلع بجي دابعلل قح وأ هؤاضق هيلع

 . ىسن ىح ةبوتلا ف“وس 7 ك هيلع اروظحم ناك ام بكر هنأل ڵ روذعم

 فوسوةبوتلا ىونمش اده ةالصلا كرت وأ انز وأ لظ نم : ةنواعم و أ لاقو

 ىون مث ،كالملا هن هيلع بجو اضرف كرت هنأل ، كلاه وهف تام ىتح لهايتو اه

 رفغتساو بات اذإف « بوتي ىتح ةينلاهيزجت الو ،ةبوت ال ةين كلتف 2 اهلعفي ملو ةب وتلا

 ادمع « ةيد نم قح نم هيلع ناك امو ث هبنذ نم جرخو بئات ذئنيح وهف مدنو

 نأ ىون مث « هيلع هنأ ملعي وهو هقحم نيديالو هبلاطيل هبحاصب هل رقي ملو { أطخ وأ

 هتينو بنذلا ىلع ارصم تام هنأل « كلاه وهف تام ىتح هدؤب ماف قحلا ىدؤي

 هئادأ ىفن دهتجيو هسفن ىلع هقحب هل رقيو هبحاص ىلإ لصي نأ الإ ث هيزجت ال ةب وتلل

 ءادألا زوجي ام امأو . هللا ىلإ هرمأو لا» هنإ لوقن ال اذهف تام ىتح هدؤي ملخ

 . ههمشأ امو ضقي مل ىذلا رفاسملا موصك هتوم دعب هنع

 هنع ىدأف كلذ ىلع رصم وهو تاف هل اقح الجر ملظ لجر ىف نوهسملا لاقو

 فرتعم وهو اني د نادأ نم امأو . ٨.نذ نم بقةي هنأل هعفن ال هز أ ‘ هت وم لعن

 . نايسنلا اذهف روذعم وهف كلذ ىلع تامو « هيسن ىتح مهيلإ هدؤي ملف هلهأ ىلإ هب

 بات اذإ هيلع سيل رجلا برش وأ انز نم : اهلا هتحر ع هللا دبع وبأ لاقو

 غيض نمو . هللا نيبو هنيب اين بوتي نكلو « نيملسملل هرهظي نأ كلذ رم
 بكر وأ هد_حو لدبلا وأ لدبلاو ةرافكلا اهف مزلي ىلا هللا ضئارف نم ائيش

ىلع نييقولخلا نم دحأل نامذلا اهيف اهكر .نم مزلي ىتلا هللا ىصاعم نم اثيش
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 رافغتسالاو 4نح لوحتلاو هكرت كل د نم اثيش لعف نم ةب وتف كل ذل هنم ل)احتسالا

 ةرافك الو > هيلع لدب الو اهف ه اح وصن ة وت < هب لادبتسالاو هيلع مدنلاو 4نم

 كل : دررو«¡ؤ هؤا دأ هلعف فذمعر هدي ق قاب دحأل لام ں, ناكام الإ بكر ايه

 م اق لدبلا وأ نثلاو نمثب هعاب وأ هريغ هنم ءىشب لدبتسا ناك نإ كلذكو

 هم زلد امج بكر \ مرح لماعلا ناكنإو > هبابر ىلإ هله در وأ هدر هملعف هلد ف

 . هل لومعملا نود لماعلا ىلع نامضلاف احتسم هل لومعملاو نامضلا هيف

 هل لومعملا ىلع نامضلاف امرحم هل لومعملاو احتسم لماعلا ناك نإ كلذكو

 ( . لماعلا نود

 برحلا نيملسلل بصنو هب عنتماف هنم بلطف هلل دح وأ دابعلل قح همزل نمو

 ريغ كلذف كلذ نم باتف قحلا فرع مث ص هغم لالحتسالا ىلع مهبراحو هنود

 داقتعالاو هب منتما ىذلا قحلا كلذ ءادأ كلذ نم ةب وتلا عم هيلعو ، هنع عوضوم

 ةيراحلا ىف باصأ امو 4 قحلاب هنم فصني ىح ةبوتلا عم هيلع بجو ىذلا قحلل

 . هنع عوضوم وهف

 اهقوف اه ةبح ملظ نم نأ ڵ هب اند ام لصأ نإ : هللا همحر « هللا دبع وبأ لاقو
 . ©}_ناك وبن

 ١٦رنفاك ةريكلا . ک ةرم ةمست ةحيحصلا ثر٫داحألا ف تبث ا همدن رفك ىفعي ) ( ١

 . هريغو دحا ةياور نم افنآ اثب رم ىننا ثيدحلا كلذ نف
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 اهلع رصأ ةريغص وأ ةريبكب هنزا نصع نم : هرا همحر( بوبح لاقو

 . رانلا هللا هلخدأ ى آربكتسم كلذ ىلع تام ىتح كلذ نم بتي ملو اهم تواهت

 . هترجأ ريحألاو > اهادص ةأرملا ملظ بونذلا رذقأ : هللا دع وبأ لاتقو

 . مظع هلرا دنع هلك ملظلاو

 ، اهرهم ةأرملا صقن رئابكلا نم : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح لاقو

 ر ايكلا نم وهف هرةحتساو تاثيدلا نم بنذ ىلع رصأ نم » . هترجأ ريجألاو

 '. رانلا اهبلع هللا بجوأ ىنلا

 .«اكلاص لمكو ساو بات نمل اامَتَأ ىتإو» :ىلاعت هللا لاق دقف بات نمو

 . اقيم انا رسخ رسخ دقف اهلهأ ىلإ قوقلا د ؤي 7 تام نمو

 هب هلرا ىصع ام لك : لوقي سابع نا ناك : هنا همحر ك لد ز نب رباج لاقو

 . ةرظنلا ىتح ريبك وم

 هتالص ههمت نم : نولوةي اوذ اك ه.احصأو 0١9 رتل ىنلا نإ : راج لاقو

 ( . دب الإ هللا نم اهب ددزي مل ركذلاو ءاشحفلا نع

 ىذألا ىحني وهو قرطلا ضمب ىف ىشمي ناك لبج نب ذاعم نإ : رباج لاقو

 )١( سابع نبا نع ىاربطلا هاور .



 ع.٢ _

 ، ذاعم هيلع لبقأف { هعينصك عنصي لبقأف ء كلذ لعقي لجر هآرف ص قيرطلا نع

 : لاقف ؟ لعفت ام تلعف ءىش ىألذ ڵ ىنغلب ءىشل كلذ تلعف امنإ : ذاعم لاقف

 ةط هللا لوسر تعمس «معن : ذاعم لاقن ك كينمك منسأنأ تب تببحأف لعفتكتيأر

 بتك نمو « ةنسح هل هللا بتك نيملسملا قيرط نع ىذألا ىنحنت نم » : لوقي

 ناو مَرَد لاثم هيظر ال هلا نإ » : ذاعم الت مث . « ةنجلا هلخدأ ةفسح هل هللا
 س رد٥د / 1 ٥ مب م و و ررر

 . ميظع ا ارجا 4ن لأ نم تأويو و اهفعاضُي ةنسح كت

 ‘ ىمأ ىلإ بسنل أ نيح بسن ;أ ىأ تددو : لاق دوعسم نا نأ رباح ركذو

 ةنسح ىنه لبق هللا نأ ملع أ نأل : لوقي ناكو . ةدحاو ةنسح ىنم لبقتي هللا نأو

 » : لوقي هللا نأل ، بهذ ضرألا عالط نم ةلإ بحأ ةَّرَد نزو وأ ةدحاو

 . لدبي ال هللا ىلو وه قتملاو . « نيقتملا نم نلا لعي

 . «ةرمت قش وو رانلا اوقتا» : لوقي 0 )ناك ولع ط ىنلا نإ : رباج لاقو

 بغريو ايندلا ىف دهزي مجر اذإ جاحلا نأ { "7 لوبق ىلع ليلدلا نإ : ليقو

 . ةرخآلا ىف

 هدا. ھر محرا أ ىلاعت هلا نإ : لوقي ناك ٨4ز أ تب ةنللتط ىنلا نع رباح ىورو

 . اهدلو ةميحرلا ةدلاولا نم نينمؤملا

 ىف ىتاربطلا هاورو ةشئاع نع دمحأ هاورو متاح نب ىدع نع ىاسنلاو ىقهيبلا هاور )١(

 . مهريغ هاورو ةش:اع نع ءايضلاو طسوألا
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 وهو زي نيح ىنازلا زب ال » : لاق 0١9 تال ىنلا نإ : رباج لاقو

 ككردأ ول هلرا و : رباج لاقف 4 نمؤم وهو ىنز هنإ : رباجل لجر لاقف ٠ ( نمؤم

 نيز ذلا نع ٣ ادن هنلا نإ »:لوقمي هللا نأل ان زلاي ها ىلو فذقت دحلا كدلجل رمح

 ءالب نعا دحأ سيلو « مهايند ىف اولتق ولو ك مهنيد ىف مهنع عفدي ىأ . « اونمآ

 . نينمؤملا نم

 ؟ءالب دشأ نم هللا لوسر اه :لاقف ء لجر هلأس ةتالت ()ىنلا نأ رباج ىورو

 ء كلذ ردق ىلع دبعلا ىلتبي ىتح ع لضفألاف لضفألا 2 نونمؤملا مث ي ءايبنألا : لاقف

 . هتقاط ردق ىلع الإ ءالبلا نم هيلع لمحم ال نمؤللب حر هللا نأل

 . ( دلح رانلا وهف اهملع رصأو ةنذك بذك نم ( : :تل (٣) ىنلا لاقو

 اهب لمه نم باوثو اهباوث هلف ةنسح ةنس رس نم » : ولو “ُ)ىنلا لاقو
 موي ىلإ اهب لم نم رزوو اهرزو هيلعف ة ةثدس ةنس س رس نمو ، ة هاقلا موي لإ

 . « ةمايقلا

 هسأرىلع ناكف ناميإلا هنم جرخ دبعلا انز اذإ ثيدح هانعم ىفو ملسمو هجام نيا هاور )١(

 ىبأ نع ملسم حيحص ىف هظفلو ةريره ىبأ نع الاو دواد وبأ هاور هيلإ عجر علقأ اذإف ةلظلاك

 برشيالو نمؤم وهو قرسي نبح قراسلا قرسيالو نمؤم وهو زي نبح ىنازلا زيال ةريره

 عفري فرش تاذ ةبهن بهتيالو نهعم قحلي ةريره وبأ ناكو لاق نمؤم وهو اهبرشي نيح رخلا
 ها كايإ ك ايإف نمؤم وهو لغي نيح لةيالو داز نمؤم وهو اهبهتني نيح مهراصبأ اهيف هيلإ سانلا

 لثمألاك ظ افلآلاإ ىف فالتخا ضعب هيثو دعس نع دحأو ىذمرتلاو ىراخبلا هاور )٢(

 . لضفألا لدب

 )٣( ىلع نع دحأ هاور رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم هملح ف بذك نم هانعم ىف .

 )٤( ملعلا باتك ىف نادبع ني ريرج نع ىذمرتلا هاور .



 س ٢٠٦

 .روجلاب ءارمألا : لاصخ تسب ةتس ةمألا هذه نم كله ( : هنلك ىنلا لاقو

 > ةيبصملان بردلاو ك ةنايجلاب راجتلاو ئ دحلاب ءاملهلاو ك ربكل اب ءاينغألاو

 . « لهجلاب قيتاسرلا لهأو

 ملو ع مهيكزي الو ةمايقلا موه مهيلإ هللا رظني ال ةعبس » : ومللَظ ىنلا لاقو

 ًاربجت كلذب ديري ى هءادر لبسلاو ك لاضلا مامإلاو ى ىنازلا خيشلا : ل أ باذع

 ، هريغ نم ادلو اهجوز تثرو ةأرماو ، هلعف ىف قفانملاو ى هتيطعب نانملاو ى هللا ىلع

 . « هلتقف رثاج ناطلس ىلإ نمؤملا هيخأب ىمس لجرو

 مهلو مهيكز ب الو ةمايقلا مو مهيل إ هللا رظني ال ةسمخ » : نل ىنلا لافو

 نوب راشثلاو 2 تاودنلا نع نولفانلاو ، تاتسلا نع نومبانلا : مهو ك ل أ باذع

 . « تانمؤملا تانصحملل نوفذاقلاو 2 تاهمألان _ نوهكفتملاو { تاوبل

 . ةءاربلا هلعاف مزلتو بونذلا رثاب بك . نم بولصملا ىلإ رظنلا ن | : _ليقو

 . هيلع ىنمب ىخ فزا برض امأو

 لصف

 هلهأ داق ام : ليقو . ايندلا ىف دح وأ ةرخآلا ىف ديعو هيف ءاج ام رئا,ركلاو
 : ليق هنأ الإ دودحم ءىشب وه سيلف بنذلا نم رينصلا امأو . ريبك وهف رانلا ىلإ

 رثابكللا نود ام

 رجزلا ةب انب

 اهنع رجزو اهمرح لب ص بونذلا نم اثيش ىلاعت هتنا حي ملو .

 . متشلل مهتاهمأ ١ نوضرعيو لاجرلا تاهمأ ١ نو ه۔ تش " م ) ( ١

 رظن هاإ راخني ىنلا امأ ١ 4 ًارورسو ل اطالاب اضر قح ريغي بولطملا ىلا رلظني ىنلا هلعل ) ( ٢

 . ملعأ ةناو ةءاريلا ىلإ هب غلبي الف ضامتماو راكنتسا
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 لق ث كلذلرك اذ وهو هلمف هل زوجن ال هنأ ماعي وه ءىش لعفل دمعت نمو

 ءشرألا اهيفنأل "بونذلا رئابك نم ةمطالانإ :ليقو . رينصب وه سيلف ع رثك وآ

 . رثك أ لوألا لوقلاو 2 رئاغصلا نم اهنأ لوقلا ضعب ىفو

 نم اهنإ لوقو ص اسفن وأ الام اهب فلتي نأ الإ رئاغصلا نم ةبذكلاو

 ةتنح أ ةأرما لق نمو 0 بونذلا رد اب :اب ن ه نيللاب نالا ءوسو ك ك ر” ايكلا

 ( . بون ذلا رئابك نم وهف"

 ةروس ىف هللا ركذ "م رئابكلا نإ : ةباحصلا ضعب لاق : نسحلا وبأ لاقو
 . و هر ص . ٨ م . ح رم سد ۔ . . . : . ٥

 نم لكف ث « هنع نوهت ام رث ابك اوبذتجت نإ » : ىلامت هلوف ىلإ ءاسقلا'

 رد 13 1 اوُبنَعْجَت نا نإ » : هلوت لإ ةروسلا هذه ىف هرا ىمن نم ايش بكر

 .. م ه۔ ۔ ى ۔ م ,س

 . ةريبك بكر دقف « هنَع نوهت ام.

 اهلوأ ا ن 4 رو هذلا ة هروس ق ه هرا رك ذ ام رد :ابكلا نم ن : هي احصلا صعب لاقو

 » َنوُمل كلمل ن ونمو -ا هن أ ا يح هز ٢ ١ ا ث وتو ( : هل وق ىلا

 لاومألا عتمج هللا م “رح دقو ك بونذلا عيمج نه ةن وتلا عم حالذلا مف بجو \ؤ۔

 . ناتريهك اهو ح املظ اهلك ءامدلاو

 عيمجو « ةنايملاو فيفطتلاو ابرلا لكأو املظ ىماتيلا لاومأ لكأ كلذكو

 لاومألا نم همراحم كاهشناو هل وسر من و هنرا هن باك رانم ملظل . اللا همف ىرجم اح

 ء ركسملاو رجلا برشو ث فذقلاو س انزلا نم شحاوفلاو جورفلاو ءامدلاو

ڵ قوقحلا ملظو ث ثيراوملا مظو ث مالكلاو رصبلاو عمدلاب مراحملا كاهتناو
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 هللا ليهس ىف داهجلا ىف فحزلانم رارفلاو ع كرشلاو ولغلاو ، ةنايملاو 2 قرسلاو
 «روزلا لوقو ع مهبر نيبو دابعلا نيب نيدلا ىف ىتلا دوهعلا ضقنو ى ةنامألا لك و

 معاطملاو ، مدلاو ةتيملا نم مارحلا لك أو ى ةذاكلا ناميألاو ى روزلاب تاداهشلاو

 هناتك ىف هنع هللا ىهن ام لكو ص حاقسلاو حاكنلاب ةمرحلا حكانملاو ڵ ةمرحملا

 هللاب كرشلاو مهلناتهبلاو نيلسملا ةبيغو ك هيلع دمعتملا بذكَلاوءهكآهتنا رذحو

 .لوزن لبق اهنع عالقإلاو اهنم ةبوتلا بجم بونذلا هذه لكف « هقلخب هل هيبشقلاو

 . توملا

 هل ديحوتلاو ناميإلا نم هب هللا رمأ ام عيمجو ضئارفلا كرت بونذلا نمو

 ةالصلا ءادأو 0 :نل دح هب ءاج امو ص ءايبنألاو بتكلاو لسرلاب ناميإلاو

 لاومألا فونص نم ةاكرلا ءاتيإو كاهب ةلبقلا لابقتساو اهتراهطو اهدودحو اهلامكب

 ءناعيألاتارافكو ،هموص هللا بجوأ امو ناضمر رهش موصو { اهلهأ ىلإ اهميلستو

 < هيلع ردق نم ىلع تيبلا حجتحو 4 بجاولا رذنلاو ث راهظلاو 2 لتقلا ةرافك و

 « جورفلا ظفحو ى راصبألا ضغو ص مهقوقح كرتو ماحرألا ةلصو « نيدلاولا رب و

 : هللا ليبس ىف داهجلاو س ركنملا نع ىعفلاو فورعملاب رمألاو ص ةنامألا ءادأو

 ةللاقحم فافختسالا ىلع هنم ائيش وأ كلذ كرت نهف ، ه لمعلا هللا بجوأ اذه لك

 لصح نمو ع كلذ ىلع هللا هبقاع هنتم بئات ريخ هللا قلو كللذ ىلع رصأو هتيصعمو

. هيلع هللا بات هنم بات م ابنذ بسك نهو ى هياع هناثأ هب هلبا رمأ ام
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 لصف

 بقعيو بيرق نم هنم بوتي مث هب ملاع ودو دبعلا هبيصي ام اهنم بونذلاو

 . هنم بات اذإ هل ىلاعت هللا هرغغي ىذلا وهو ص نهل بنذ كالذف ح هنم نحأ

 ىلع ىلاعت هللا مهحدف . « نوملسي مهو اولم ام ىلع اوريصي ملو » ىلاعت هللا لاق
 . هيلع رسعي مث دبلا هبيصي بنذو . ةبوتلاب ةرفغملا مه بجوأو رارصإلا كرت

 لمع هنم ل.ةي الو اقساف هب ريصيف هنم بوتي الف بنذلا ىلع ةماقإلا ود رارصإلاو

 هب هل هلرا نذأ هن و هنل ةعاط هنأ دهشي 7 ء دصلا هببصي بنذو . هنم بوتي ىح

 4 ص ح ; ٥ ےس ء

 هوس هل نيز نأ » ىلاعت هللا لاق اك { ىنفلاو ةلالضلا ىلإ هبحاص ريصي كالذف

 نطفي ال وهو نمؤللا هبيصي بنذو . « هانب نم لضي هللا َنإَك اتح هآر هلم

 . « نايسنلاو اطخلا نع ىتمأل ىنع » ؤالَظ .لاق ىذلا نايسنلاو أطخلا ودو 2 هب
 بجي قح هيف نكي ملام ء أطخ ةباصإ هنأل كالذ نع هل هللا زواجتي نأ وجرأو

 . هب وجو ملع اذإ هنم صالخلا هيلعف اضورفم الع عيضي وأ نيقولخملا نم دحأل

 تقو ىف رفك بونذلا نم ةريبك بكر نف ث رفاك رصم لكنإ : اولاقو

 ةب وتلا كرتو هيلع رارصإلاب نوكي امنإف رثابكلا نود ام بكر نإو « هبوكر

 . هبوكر ال هنم

 ربصو مدنو اريبك ابنذباصأ دبع نم ام : امهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو
 هللا هرفغي ىتح بنذلا ثالذ رغص الإ همزل ايف هياع بجاولا ىدأو هيف هللا مكحل

 . هجام نيا هاور )١(

 ( ١ / نيبلاطلا جهنم - ) ١٤
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 دنع بنذلا كلذ مظع الإ هب فختساو هرنصف اريغص ابنذ باصأ دبع نم امو ى هل

 . رانلا ىف هللا هبكي ىتح هللا

 ءابه لامعألا ريصي رافصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا ىلع ماقملا نإ ليقو

 اهلهأل هللا زواجتي اهنع عالقإلاو بونذلا نم ةب وتلابو ء اهاهأ ىلع هللا طخسي و

 لك نإل : مهوفلاخم لاقف ك مهفلاخ نع انباحصأ اهم ناب ىتلا ةلأسملا هذهو . اهنع

 لالخ ىفو ، ضئارفلا لمعو « جحو ، ىلصو ح ماصو ى ويملتط ىبلابو هللاب رقأ نم

 المع اوطلخ : اولاق . ىصاعملا عاونأ بكريو ىتزيو بذكيو ىنزيو قرسي كلذ

 ةئيسلاو 2 هتاثيس هتانسح تبلغو ى مهملع بوتي نأ هللا ىسع «/اثيس رخآو احلاص

 هللا نإ مهلوق نم غلبف ، تائيسلا نبهذي تانسحلاو ، اهلاثمأ رشع ةفسحلاو ةدحاو

 هللا نأ مهدنعو . اهلع ةم وهو « اهاه تائيسب ىصاعملا لهأ نم ادحأ بذعي ال

 مهلوق ىنعمل { مهب غلبي مهدنع لوقلا اذه نأل اهنع علقملا ةيصعملا نم بئاتلا بذعي

 ةنس ةئام هللا ىسع انمؤم الجر نأ ول مهوق ىنعم نمو ي هتائيس هتانسح تبلغ

 قحتسم كلذ نأ اهنع علقأ و هن وند عيمج نم هرمع نم ىب مو رخآ ىف بات ش
 .«َنَماَو بات مل راتتل ىو » مهلوقل افالخ ىلاعت هللا لاق دقو . هللا باذمل -_

 لاع وهو ريبك وأ بونذلا نم ريغصب هللا ىصع نم لكنإ : انباحصأ لاقو

 هنع لطي و اهف ادلاخ هج رات هل تبجو دقف ملظ امم ةبح ىلع ولو هيلع رصأو هب

 قفنأو هبعت أو هللا ةدابع ىف هندب باذأ ولو { هناميإ فلاسب عفتفي لو هناسحإ عه

ىصاعملاو بونذلا كلت نع علقي ىتح هلع نم ءىش لبقي مل هبهذأو هللا ليهس ىف هلاح



٢١١ 

 نع زواجتيو هركيو هتانسح هللا لبقي ةبوتلا دنع مث ك اهنم بوتيو ةفلاسلا

 نيقتملا نم لبقتيو « نيباوتلا بحم هللا نأل ، هل اهرقغيو هتائيس فلاس .

 ولماح »:ىلاعت هل وق ام أو ١ او۔اسأ موق كنل وف ‘ اتس رآو احلاص داع

 مهموند نم هللا ىلإ اوبات مث .

 ىأرو 4 حبذلا هن إ ةظيرق ىنبل لاق نيح ةبابل ىنأ ىف تلزن هذه نإ ليقو

 . اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلع باتو . هيلع

 بوتي مث « هقسف تقو ىف تانسحلا لمعي قسافلا نع هللا دبع وبأ لئسو

 : هل ليق . الف كرشملا امأو : ريشب لاق . معن لاق ؟ بات اذإ هيلع هللا هبيثي لح

 بات ايلك معن : لاق ؟ هنم ل.ةي له بات مث لمع مث بات مث هللا ةيصعم لمع نإف

 . رصي ملام هنم لبق

 : لاق 4 ال : لاق ؟ هنم لبقي له هرارصإ لاح ق تانسحلا نم لع او هل ليق

 . نيقتملا نم هللا لتيامتإ

 ايندلا ىف ادح بج ود ال ع لمع نم لكف ‘ نورصأل كاله: ةن ىنلا لاقو

 . هتعقاوم دنع لمعلا ط,خ هنإف ةرخآلا ىف ديعوو

 قوقعو ث قح ريغب هللا مرح ىتلا 2 سفنلا لتقو « ةلباب كرشلا لثم كلذو
ابرلا لكأو نينسلاو ، تانصحملا فذقو انزلاو فحزلا نم رارفلاو ع نيدلاولا



 س ٢١٢

 هنإف ، هلوسرو هللا همر> امم اذ» هبشأ امو ك املظ ىماتيلاو ء سانلا لاومأ لكأو
 ` - - س

 . “_هنم بوتي ىتح لمع هنم هدنع لبقي الو هبحاص هب رفكي

 لك أو ارح عاب نم: مهنم : ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثاث» ولع ىنلا لاقو ع 1 . ٠. - - . ء ۔ه .. .اا -

 هللا ناك نهو بونذلا رذقأ اهو 0 هترجأ ريجألا ملاظو ‘ اهرهم ةأرملا ملاظو 73

 )٢۔
 ح

 .هيلع تامو مارح هيلع كلذ نأ ملعي لو رثابكلا نم اثيش لمع نم نإ ليقو

 . كلذ ىف هل رذع الو هرا دنع هب ذوخ أم هز ف

 . ةبوت ريغ ىلع « ةنجلا ىف لوتقملاو لتاقلا عمتجي ال » : ةنم ىنلا لاقو

 .ةياهاجلا ةمذ ق باط وا هل و لتاق رت لتق نه هرا ىلع سانلا ىتعأ نم : لاقو

 . مالسإلا لهأ نم

 اذإو ء ابحاص الإ رضت مل تيفخ اذإ ةئيطخلا نإ : ديعس نب لالب لاقو

 .راكنإلاو رييغتلا نم مهيلع بجوو«مههزلام مهكرتل ةماعلا ترض ريغت لو ترهظ

 :اورفغتساف هتنا اوركذ مهسفنأ اوماظ وأ ةشحاف اولعفاذإ نيذلاو ىلاعت هلوق اذه ىف لصألا 3 )١(

 ىطرقلا ىورو .ةيآلا . نوملعي مهو اولعفام ىلع ١إورصي ملو هتا الأ بونذلا رفغي نمو مهبونذل
 .ينلا نع ىورو ادنس هل دجأ ملو رارصإ مم ةبوتال لاق هنأ ملسو هيلع هتنا ىلص ناا نع اثيدح

 .نع قاحسإ هجرخأ رارصإلا مم ةريغصالو رافغتسالا مم ةريبكال لاق نأ ملسو هيلع هتنا ىلص

 م۔ هنع اضيأ ىلعثلا هاورو ةريره يأ نع ىاربطلا هاورو ةعئ:اع

 .ىطعأ لجر اهرهم ةأرملا ملظ لدب لاتو ةريره يأ نع هجام نبا هاور ثيدلا )٢(

م. ردغ مث ىب
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 ؟ رثألا اذهام:هل لاقف ء هناحصأ نم لجر هجو ىن ارنأ ةلل ىنلا ىأر ليقو

 « ىهجو َىفدَص طئاح ىنيقلف ء ىرظن اهتعبتأف « اهلاج ىنبجعأف ةأرما تيقل : لاخ
 . - . 2 . ذ ء .. ۔.١اس .
 . ) هبند هل ومع 4 لجع إريخ ليع هللا دارا اذإ ( : : ىلا لاقف

 { ربكتسم وهزم لتع ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث ولع ىبنلا لاقو

 . هنيميب هتعلس قفنمو ي هتيطعب ناقمو

 وهو“٨>بونذلا نم دشأ وهام كيلع تفحلاوبنذت مل ول : ولع ىبنلا لاقو

 لحم نمو بنذلا بنذلا رج امبرو ص بلقلا ىعي بنذلا ىلع بنذلاو . باجعإلا

 ريخهبنذب فرتعم كحاض : ليقو . ه وأ ناك آريخ ڵ دامح ءادر هللا هسل ا الع

 . هبر ىلع لدم كاب نم

 . هئانف ليجعتو همقن لولح وأ هتمعن لاوز نمأي مل ةيصعم دبملا عقاو اذإو

 . هريغ ىلع هاشفأ زد هيلع هللا رتس دبع ىلع هلزا بصخ دتشا : ةن لاقو

 . ةمايقلا موي كنآلا هينذأ ىف هللا مضو نود»راكهل موق مالك تسا نم لاقو

 . باذملا صاصرلا و كنآلاو

 هرازإ لبسمو ةعمسو ءاي ر بحاص مهساذآ مهلامعأ زواحم دل ةا : :ن لاقو

 تنسحأ نإ رثاج مامإ ، رقاونلا نم ثالث ليقو . اشرلاب ةكحلا عئابوءىشم اذإ

 اهبحاصاهيلع لخد٠نإ ءوس ةأرماو « رفني ملو ربصي مل تأسأ نإو « ركشي مل هيلإ
 جيلع تغ نون ذت اونوك ول هلنغلو سنأ نع ناعإلا بعش ق قمهعبلا هاور ثر,دلا ) ( ١

 ىلاعت هتا ءاجل اوبنذت مل ول دمحأ دنع سابع نبا نع ةياور ىنو بجعلا بجعلا كلذ نم ربك آ وهام

 م. مهلرفغيل نوبنذي مو ة
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 ىأر نإو اهمتك ةنسح ىأر نإ ءوس راجو { هتيغظفحم اهنع باغ نإو هرست

 هياع دهشي لو ك هبتكم انيد ناد نم { مهؤاعد باحتسي ال ةثالثو . اهعاشأ هثرس

 اهلهأ لمعن ةيرق ىف قه لجرو « هيل إ ىدب نأ هللا وعدي وهف ، هبحاص هدحجف

 رداق وهو ةأرما هتذا لجرو « مهنيبو هنيب قرفي نأ مهيلع هللا وعدي وهف ع ىداعملا

 ناماو ى هيدلاول قاعلا:اوبوتي نأ الإ ةمجلا نولخدي ال ةثالثو . هنع اهجارخإ ىلع

 . ركسلا ىلع نمالو 77

 سومنلا نيعلاو نيدلاولا قوقعو هللاب كرشلا رئابكلا ربك أ هب ةتللط لاقو

 ةنصحم ىمرو نيعملا فحز نم رارقلاو روزلا لوقو قحلا رذب سفنلا لتقو

 .")ميقيلا لام لك أو ابرلا لك أو

 لصف

 ,نلرظلا مهب نسحب نيذلا ءايلوألا مهنم ، نوفلتخم اهمل»أو ، ةفلتخم بونذلاو

 برشو انزلا لثم اهعقاو اذإ هنإف ء بونذلا نم ةريبكلا ىف الإ رذعلا هيف لمتح اذ

 "ئربالإ و بات نإف ڵ باتقسيو هنم أربي هنإف رئابكلا نم كلذ هابشأو ايرلاو رجا

 « باتقسي ىتح هتيالو ىلع وه لاق نه مهنم ، بوفنذلا نم ريفصلا ثالذكو ث هنم

 ص نظلا هب نسحم الو هنم أربي هنإف ىلولا ريغ ام أو . هنم "ىرب الإو بات فنرإن

 .هللاي كرشلا رئابكلا م أو ك ملغب الو لهجب اهباكترا الو اهلهج عسي ال رئابكلاو

 ‘ هب رحن ىلع نيملسملا نم عامج إ وأ هتنس ىف هلوسرو هناتك ىف هللا همرح ام لكو

 .ةداهش و نيدلاولا قوقعو سفللا لتقو كرشلا الإ ركذي ملو سنآ نع ىراخبلا هاور )١(

 م. رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا باتك مجار ةقرفتم تاياور ىف هريغ اه_ك ذ نكل روزلا
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 .نم بلقل اي رصح ام عم لقنلا ليلد نم وأ ةححلا تماق هوجولا هذه ىأ نُ

 :ةرخآلا ىف باذع وأ ايندلا ىف دح هيف مزاي امت بنذلا ناكاذإف ، هريغو ديحوتلا

 . .اك لاه هبحاص نوكيف هيلع نيمل ملا عاججإ: وأ هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم

 . هرفك ىف كشلا ادحأ عضي الو

 . عدبلاو لب وأتلا ىف ةمألا نيب قارفلا مقو هجولا اذه ىفو

 ء همظكب دبعلا ذخؤي ل ام بون لا عميج نم دابعلل ةطوسبم هب وتلا نإ ليقو

 .نأ الإ رانلا ىف دوللا قحتساو هلمح ط, ةريبك عقاو مث ةنس نيتس هللا دبع ولو

 .نم ةمظع ىلإ ىصاعملا رظنت امإ و رمعلا لوطب لامألا ربتعت الو ء کالذ نم بوتي

 .تناك هل ةياهن ال ميظع هتيصعم ىلعدابعلا مدقت نم ةفصنم نآ لجأ نمو ، ىمع

 . اهل ةياهنال ةميظع هتبوقع

 .ضوعي هنإ لوقو « هلمح حلاص هيلع دري لوقف رثابكلا نم بات نم امأو

 :ةلي وطلا ةدملا هللا ىعع نإ وءهتبوت ىف قدصاذإ هلمع ىف هل فعاضي و هرح لبقتسم ىف

 . ناميإلا قدص ىلع تام اذإ هلمم ىضرو هبونذ عيمج هنع هللا احم بات م

 :ادغ بوتي نأ بوتي نأ هتينو بونذلا نم اريغص باصأ نه ريشب لثسو

 ؟ بنذلا ةعقاوم نيح بتي مل هنأ الإ كلذ نم ةبوتلا هنيد نمو ، كلذ دعب وأ

 .نأ لبق بات نإو . كل» بوتي نأ لق تامو هبوتلا كرت ىلع مزع نإ : لاق

 . ملس توع

.كالذرخ ؤب الو ةريغصلا ةيصعملا مقاو ايبح نم بوتي نأ هيلع : مهضعب لاقو
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 بنذأ نم : لاق مث . حصفأ رخآلاو نيلوقلا دشأ وهو ء رصأ دقف كالذ رخأ نإ و

 لكو ك هنم ةب وت بنذلا ىلع مدنلا نأل ةي وتو ك هنع عالقإ وهف هيملع مان ح ايذ>

 هتبوت لوبقل ىجرأ ناكهل ايظعتو ىلاعت هلل الالجإ هبنذ ىلع مدنلا رثكأ نم .

 لصف

 « اهنم بوتي نأ لبق ةيصعم لمع دقو ضئارفلا نم اثيش ىلص نميف فلتخاو
 ىلع باثي ام ا إ و اهلع باثي الو ةيصعملا ىل !ع ےقم وهو هتالصب عفتني ال هلإ لوقخ

 هنم ةالصلا نإ ء لوبقو ، بنذلا نع عالقإلاو ةبوتلا لاح ىف اهلع اذإ ةعاطلا

 . هلمع حلاص هيلع هللا در بات اذإو ث ةزماج

 ةنسح ىدبع م َ اذإ : لوقي هللا نإ » : لاق هنأ :نل ىنلا نع ىورو

 اهلمعي ل نإو ةريثك فاعضأ هللا دنعو ع ةئاعبس ىلإ رشع هل اهتبثأ اهامع نإف

 نإو ةدحاو هيلع اهتك أ أ اهلمح نإف ةئدسب ىدبع م اذإو . ةدحاو هل اهبتك أ

 ٍ ٩)هتك أ اهلمع

 . فلأ فلآ ةريثكلا فاعضألا نإ ليق دقو : رثؤللا وبأ لاقو

 هت

 لصف

 . ( مهامس دك نوف رعب ر "لاح ر فار خال ألا لَعَو » ىلاعت هللا لاق

 نوفرعي لاجر هيلع ك رانلاو ةنجلا نيب طئاح فارعألا : لوقي سايع نا ناك

 مهاذإىلاعت هتا لاق هصن و اضيأ قهيبلا هاورو ةفلتخم ظافلأب دحأو ىذمرتلاو ملم هاور )١(

 فعض ةئاعبس ىلإ تانسح رثع هل اهتبتك اهلمع نإف ةنسح هل اهتبتك اهلمعي ملو ةنسحب ىدبع

 . م هريره بأ نع ةدحاو ةئيس هيلع اهتبتك اهلمع نإف هيلع اهبتك 1 : اهلمعي و ةئيسب مث ؛ذإو.



 موق فارعألا لهأو « مههوجو ضايبب ةنجلا لهأو مههوجو داوب رانلا لحآ

 . مهماتيسو مهتاتنح توتسا

 ، اك لاه تام ةينلا كالت ىلع وهو تامو ةريبك لمعي هنأ ىون نم : ليقو

 مزعلاو { ةينو لمعو لوق نامبإلا نإ : اولاق دق نبلدملا نأل ك ال نكي ولو

 . ةيصعم ةيصع ىلع

 ك اهلمعي ىح ةيصعمع سال ةيصعملا ىلع مزعلاو ةعاط ةعاطلا ىلع مزملا : ليقو

 . بيذكتلا داقتعا رفكلاو ، قيدصتلا داقتعا ناميإلاو

 لصف

 ص ثالذ نم ناك ام انئاك ث رئابكلا نم ناودصلاو مثإلا ىلع نواعتلاو

 { رثابكلا وأ رئاغصلا نم كلذ ناك ص كلذب نونيدي هيلع نونواعتملا ناك اذإ

 . هناتعو همنإ نم نواهتب هوبكر اذإ

 ناك اذإ « رئابكلا نم فورعملا عيمج نع ىهنلاو ركسنللب رمألا كلذكو

 اهب فختسا اذإ رئاغصلا عيمج ثكالذكو ي هباقعب و هب نفاقختسالاو نيدتلاىلع كلذ

 بونذلا نم رئابكلاو ، لذ نم بوتي نأ الإ رئابكلا ةلزنمب ىهف اهباقعبو
 هللا دعوأ ام لك ىهو « نيدلاو 2 ىأرلاو 2 لهجلاو 2 ملعلا ىلع اهلعاف اهب كلهي

 هلوسر وأ هيلع هللا نعل وأ ، ةرخآلا ىف ًاباقعو آديغوو ءايندلا ىف ادح هب وكر ىلع

 دا لدأ هيلع عمجأ امو . تالذ ه.ثأ ام وأ هيلع هلعاف نم هلوسر وأ هللا "ىرب وأ

هبشي مل ام ريغصلاو ث ريبك وهف ريبكلا هبشأ امو كالذك وهف رئابكلا نم هنأ
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 جرخ ام لكو . ةرذ >آلاىف ٦7 ايندلاف ادح هب وكرىلع هنيا دعأ ىذلا ريبكلا

 .نيفلكملانم د>أ نم ةين و أ لح و أ لوق لكر و ث ةيصعملا ىنعم ىف لخد ةعاطلا نم

 ۔ ةضيرفلا ىنعم قحال وهف ةضيرفلا هبشأ امو ةيصعملا وأ ةعاطلا ىنعم نم ولخ الف

 هيف تأي مل امم اههبشأ مو ىلاعت هلي ةعاط ىه ىنلا لئاسولاو لفاونلا نم ناك امو

 « ىلاعت هلل ةعاطلا ىنعمب قحال وهف : هللا لوسر ةغس وأ هللا باتك نم صن

 « رثابكو رئاغص ىصاعملاو ء ةيصعملا ىنعمب قحال وهف تاعاطلا ىناعم نم جرخ امو

 . لفاونو ضرف تاعاطلا نأ اكك

 اعيطم الذب نوكي نأ هتبنو هلمعو هل وق ىف لاحلا نم لاح ىف ولخ ال دبملاو ٠

 لاس وأ ء نئاخ وأ يمأ وأ ء ؟رجاف وأ اراب وأ ، رفاك وأ اي.ؤم وأ ح ًايصاع وأ

 ةمزاللا ضئارفلا اهف د لاحلا نم لاح ىف دبدلا ناك اذإف 2 ًاكسلاه وأ

 اوبنَمَجَت نإ » : لوقي هللا نأل ، تالذ نود امع هل هللا افع هللا نيد ىف اههبشأ امو

 » اع رك احم :ركسلل اخالنو ٠ "مكنا سس مكنع از ٠مرن هنع نوهت ام رر 11

 .ىصاعملا نم رئابكلا نود ىلا رئافصلاو ي هل روفغم اههمشأ امو رئابكلل بنتجملاف

 ,لئاسولا نم تآي مل امع هنع ىنعمو ،ل:اسولاو لفاونلا هنم لوبقم ضئارغال ىدؤللاو

 ۔ رئاغصلا نع هل ىنع ، رئابكلل بانتجاب ناك ام ء مزاوللاو ضئارفلا ىدأ اذإ

 اهتأي مل ولو لفاونلاو لئاسولا نع هل ىنعف ضئارفلاو مزاوللا ءادأ كلذكو

 رئابكلاب ذوخأم رئابكلا نم ءىشل بكرملاو هب ىتأ اذإ كلذ هفم لوبقمو
 ريبكلا ىلع ميقملا نم رينصلاف } رئابكلا بانتجاب رئاغصلا رفكي هللا نأل ع رئافصلاو

۔ ةيصعم ريبكلاو هنم ريغصلاو هي صاع هنألو عيطم ريغ هنأل ريبكلا مكحن قحال



_ ٢٦١٩ _ 

 دقف ىصاعملا نم اريبك رابكلل بنتجلاو ضئارفلل ىدؤملا عيطملا ىأ اذإو

 هنم لبقت الو ةعاطلاب هلع طبحأ و ايصاع هكح تبثو ةعاطلا نع هكح ضقتنا

 ل امو ةيصعملا كح ىلإ ةعاطلا كح نم اهب جرخ ىللا هتيصعم نع عجري ىتح ةعاط

 مكح ىلع وهف مراحلاو رئثابكسال ابنتجم مزاوالا نم هيلع ام ايدؤم ناكو اريبك تأي

 زواجتم لئاسولا نم ىنأ ام هنم لوبقم ىصاعملا نم رئاغصلا نع هل ىفعم ةعاطلا

 ىلع ىداعملا نم اريغص ىلأ نإف مزاوالاو ضئارفلا ءادأي لئاسولا نم كرت ام هنع

 ايلع رصي و هبن هنع هللا زواجتيل هنم ةيجرلاو اهلع هلل ةبوقعل هنم فوملا
 . هلضفب لذ هنع رفكب ىلاعت هللاو ، ةعاطلا لاح ىف وهف اريكشتسم

 باقعب نواهتو اهب هنم فافختسا ىلع تاثيسلاو ىصاعملا نم ائيش ىفأ نإو

 نم هنم فوخلا ىلع ةعاطلاب ماس امنإ همأل قاثيملا هضقنب ريبكلا عقاو دقن اهيلع هلل

 ةنونيدلا كلذكو ثكالذ ريغل ال ىلاعتوكرابت هللا وفعل هنم ةيجرلاو اهاك هلا ىصاعم

 . ةعاطلل ةفلاخم ةيصهلاب

 بانتجاب ىلاعت هلل نادي امإو نايصعلا نم ءىشب هلل نيدم نأ دحأل زوج الو

 . ىصاعلا عيمج

 ءىمصاعملاعيمج ىلع رارصإلا :تلم هللا لوسر نع تحص ىتلا رئابكلا نمو

 نمو » ىلاعت هلوق باتكلا نم لدعلا لدأ عامجإو ىلاعت هللا باتك ىف كلذكو

 . « نوملاظلا ه كتلوأك بت هك

 رارصإ مم ريغصب ريغصال » : هلوقو .«نورصملا كله » : ةلع ىبلا لاقو
. « رافغتساو ةب وت عم ريبكب ريبك الو



٢٢٣ . 

 ىلع ىلاعت هللا نم نارفغلا نوكيال هنأ هن وناد ايف لدملا لهأ نه عامجإلاو

 هللا نادي لب . تربك وأ ترغص ص ترثكو أ تلق ء بونذلا ىلع رارصإلا

 نإف ع اهيلإ عجري ال نأ ةينلا داقتعاو اهماع ةمادةلاو اهنع ليوحتلاو اهنم ةبوتلاب

 و» سياف امزال اضرف كرت نمو « امز ال اضرف كرت دقف هب نيدي نأ هيلع ام كرت

 ةيصعملا ىلع ةماقإلاب ريبكلا عقاو دق هنأل 2 اهل عقاوم وه لب رابكلل بنتجمب

 بغنتجمب وه سيلف اربكتسم ارصم رئاغصلا ىلع ماقأ نمو « ةضيرفلا عيض دقو

 . رابكلل

 دق امل اركاذ بنذلا نوكي نأ دعب ةثلاث ةلزنم رارصإلاو ةنوتلا نبيب سيلو

 ةذخاؤملا نم افئاخ ارفغتسم امدان ناكاذإ امأف ..اريبك و أ ارينص ناك" هب هللا ىصع

 ارقحتسم هتيصعمنم انمآ ناك نإو هتانسح لبقيوهتاثيس رمفكيىاعت هللاف هلمح ءوسب

 كلذب ناك نيت ةفرط ثالذ ىلع مافأف اهنم ةب وتلا ىلع ارداق اه اركاذ اهيلع امقم اهل

 . رئابكلا ماكحأ هقحلو ارصم

 ، ريبك وهف ريبك وأ ريغص نم هب هلا ىصع ام لك لدعلا لهأ ضعب لاقو

 ةماقالا نأل . تيصع نمىلإ رظنا نكلو « هريبكو بنذلا ريغص ىف رظني ال هنأل

 . رئاغصلا نم نوكت نأ زوج ال رابجلا ےظملا هللا ةيصعم ىلع

 هريغ ىلإ هنع بهذيو هكرتي ىتح هنع القتنم نكي ءىش ىلع ماقأ نمو

 ةينالع بنذلا ناك نإف .. هبلقب هنع عالقإلاو ةبوتلا دقتعيو هناسلب هللا رفغتسيو

هيز هتم ةب وتلا نإف ناسللاب لاقملاب بنذلا ناك نإ و ، ةينالع هنم ةبوتلا هيلعف



_ ٢٢١ 

 ارس هبنذ ناكن إف ع هنع عالقإلاو هكرتو هنم ةب وتلاب بلقلا داقتعا عم ناسللاب

 ىضر لبج نب ذاعمل لاق هنأ لع هللا لوسر نع ىور امل . ارس ةبوتلا هيزجتف

 . ٩١ ةينالهلاب ةينالعلاو ةر رسلاب ةريرسلا ةبوت بنذ لكل ثدحأ : هنع هللا

 ناديألاب لع وآ نادلا هرهظأ ام ةينالعلاو ص بلقلا رسأ ام ةريرسملاف

 رهظ ام رهجلاو رودصلا هتنك أ ام رسلاو « ةربرسلا ماكحأ نع جراخ كاذ نأل

 حراوجلا هتلمعو نسلألا نه

 هتنك أ ام وه « رسلا ليقف « ىةخ و زا :1 » ىلاعت هللا لوق اورسو

 ءاوس كالذن هملع ودع هنكمت 7 هنكس اهنأ هنرا ملع ام رسلا نم ىفخأو ك رودصلا

 هملع نأللاح ىلإ لاح نع هللا لع لوحتي ال ، هنوك دمبو هنوك دنعو هنوك ليق

 . ءاوس اهلاوزو اهنوك دعبو اهنوك نيح اهس هملعو « اهنوك لبق ءايشألاب

 ناك ث ةبوت بنذ لكل ثدحم نأ دبعلا ىلع نأ ى والع ىنلا نع تباثلاف

 { نايصعلاو بونذلا نم ناك ناسحإلا و ةعاطلا اد= امو ح اريبك وأ اريغص بنذلا

 نع لوحتي ىتح ، دحاو لاح ىف انسحم اثيسم الو « ابثات ابنذم دبعلا نوكي الو

 باكترانيب قرفلاو . باوثلاو ةنوتلا ىلإ بونذلا نعو ء ناسحإلا ىلإ ةءاسإلا

 رفكي رئابكال عقاوملا نأ مراحملل بنتجملا ضئارفال ىدؤملا نه رثابكسلاو رئاغصلا

 ح نيدلا وأ ىأرلا وأ لهجلا وأ ملعلا ىلع تالذ هنم ناك ثكالذ نيح ىف اهتعقاومب

 . عالقإلاو هنع عوجرلاو كلذ نم ةبوتلا نود نيع ةفرط كلذ ىف هل سفني الو

 ةتنا ىهن قلا تارو ذاقلا هذه اوبنتجا رمع نبا نع كاجلا هاور ام هانعم ىنو هدحأ ل )١(
 هللا ب 1 هيلع مةن هتحفص انا دبي نم هنإف ىلاعت هتنا ىلا بتيلو هتنا ازت رتسب رتتسيلف اهب ملأ أ نف اهنع

 م . ملسأ نإ ديز ليسارم نم أطوملا ف وهو ىلاعت



 س ٢٢٢

 عم رثاغصلل لهجلا ىلع رئابكلا بانتجا عم بونذلا نم رثافصلا باكترابو

 رئاقصلاو رئابكلا عيمج نم ةبوتلاب نئاد هنأل كلذب ملاس ةلجلا ىف هنم ةبوتلا

 .هنمب وةي ال هن ] مزعي و 2 هلع رصي ىتحريغصلا ةعقاومب كلاه الو رفاك ريغ هنألو

 ماعام ىلع رصي ملو رث :ابكسلابنتجا اذإ رئثافصلا بوكرب ملسملا ملس انهاه ن

 " نوكيو « اهلهج وأ اهلع ث هللا ىصاعم عيمج نم ةب وةلاب نادو رئاغصلا نم

 ،نهجم الو ملعباهعقاوي نأ هل رذع الو لهجلاو ملعلاب رث اب رئابكسال عقاوملا كلهو . املسم

 رئابكلا بةتجم مل املف رئابكلا بانتجاب تائيسلاو رئاغصلا نارقنب هللا دعو امنإو

 { اهكر دق ىتلا رئاغصلاو رئابكلا نم بوتي ىتح رئافصلاو رئابكلاب هللا هذخأ

 بفنزلألو . رئابكسلاي قحال رئاغصلا ىلع رارمءإلا نآل رئابكلا بنتجم كلانه مث

 عم رئاغصلا بوكر ىف هللا نيد ىف هيلع موكحم رئابكلا مم رئاغصلل بك ارلا

 « رئابكلا بانتجاب رئاغصلا نارفغ دعو هللا نأل رئابك هنم هلك كلذ نإ رئابكلا

 . هدابع ىف هللا نيد نم. ةقيقحلا ماكحأ ىف ال طئارشلا ماكحأ ىف اذهو

 لصف

 رارصإلاو ةبوتلاو ةءاربلاو ةيالولاب اهلهأ اهف دبعتملا رهاظلا ماكحأ ىن امأو
 رئابكلاو رن اغصلا باكترا ق

 كح ةيالو هل تمدقت دقو رئابكلا نم ةريبك دبعلا بكر اذإ هنإ : ليق دقن

 عسي الاممأكلذ ناكو ى ريبك هنأ ريبكلا كلذ ىف كلا م اع نمه دنع هنإف راظلا

نم باتقسي د و رد ايكلا نم بكر اينيح نم بك ارلا نم أربي نأ هل نأ > هلهج



_ ٢٢٣ 

 نإو « هنم ةءاربلا مكح ىلع رفاكو هف رصأ نإو هتيالو ىلإ عجر بات نإف ے كلذ

 نم باتقسي لوقو ص ةريبكلا بوكرب هنيح نم أربي هنإف هل ةيالو ال نمم ناك

 دترملا نكل باتتسي هنإ ث لاق نم لوق ىنبحعي ان أو © ةيقت هنم قتي نأ الإ كلذ

 . باتت۔ي ىتخ لتقي ال هنأ هيف ةنسلا تءاج دقو ى امرج مظعأ مالسإلا نع

 ىلع ةاربلاب عطقلا نألو ث ةءاربلا عضوم ىف هلتقك ناسنإلا نم ةءاربلاو

 مكح الو 0 مكلا نم هيالع ناك ام ريغ مكح ةوادعلا ىلإ هامقز و هنيعب ثدحلا

 رثك الا وه لوألا لوقلاو ص هيلع موكحملا ىلع جتح نأ لعر الإ مكحن ك الا

 ثدحلا رفك ىف كاش ريف ةءاربلا عطق لبق ةبوتلاب لوقي ىذلاو « نيلسملا راثآ ىف

 ، كلذ ىلع ردق نإ ةجحلا دمب الإ ةيمسقلاب هنيعب هلتني ال همسا نأ الإ هلالض الوب

 . ثدحلا ةجح نم ىلوأ هللا ةجحف ثدحملا ىلع جاجتحالاب كلذ ىلع ردقي مل نإ و

 ةءاربلا كح ىلع وهف هتجح تباغو هتباتقسإ ىلع ردقي ملو ثدحملا تام نإف

 . توملا دعب هل ةجح ال هنأل

 أربي هنإف ةوادع الو ةيالو هل مدتتت مل نمم رثابكلا نم ءيشل بك ارلا امأو

 . هنم ةءاربلا لبة هنيعب ثالذ نم باتق۔ي هنإ « لاق ادحأ نأ ملعي ملو هنيح نم هنم

 انئاك ةبوتلا ىلإ هل ةوعدلاو هيلع ةجحلا لبق هنم ةءارملا نع فقوي نأ نسحم دقو

 ىف كشي الو ، هتبوت ن سيأو ث ةوادعلا هل تمدقت نم الإ تاذ ناك ام

 هياع ةجحلا دعب الإ هنيعب رفكلا ىلإ همسا لقني ال نكلو هتلالضو: هرفك

 هتلااضب ملاع هنع فقاولا نأل فالتخالا نم كلذ جرخي الو ، ةعجرلاو ةب وتلاب

ءاش نإ ، نسح وهو ةجحلا دعب الإ همسا لتنيالو هنيعب كلا هيلع عقي ال نكل



 س ٢٢٤

 سيل نكلو باتتسي ال هنإ ليق دق هنأل نسحف هنيح نم هنم ىرب نإو ث هللا

 نإ انيلإ بحأ ةبوتلاو . ةمدقتم ةيالو هل نوكت نأ الإ ةب وتلا هنم "ىرب نم ىلع

 سا هل مدقتملا ام أو > سفن الو لام الو ند ق ةمقت 4نم قتي ملو ء كلذ نكم أ

 رثك أ ةوادعلاو ةءاربلا لاح ىف رابكلا بوكر ىف هيف ةنحم الف ةءارملاو رفكلا

 . علخلاو ةوادعلا نم قحتسي ام

 ةيالو هل تمدقت دق نم رثابكلا نود امو ههبشأ امو ريغصلا بكر نم امأو

 هنألوءرثارسلا نم هرمأ نم باغام مكح ىلع نومأم هنأل نلا هيف نسحب هنإ لوقف

 مكح دقورئافصلا نم بكر امم كحلا ىف بئات هنأو رثانصلا نم ءىش ىلع رصيال

 «رثابكلل بنتجم رهاظلا مكحف وهو رثاغصلاريفكتب رئابكلا بانتجا دفع هل هللا

 نع لأسي الو هبكر ىذلا كلذ ىلع رصأ هنأ لخب ىتح ىلوتي رهاظلا مكحلا ىفف

 . رصأ هنأ ملعي ىتح مكحلا ىف ةباتقسا هيف سيل و ع بات سي الو كللذ

 « رصيف؛ب:ةسي مل ام هتيالو ىلإ لقتني الو تناك ىلا هلاح ىلع ىلوتي لوقو

 كلذ ىلع هنم "ىرب بةي ملف ثالذ نم بيقتسا هنأ حص وأ كلذ هيلو هباتتسا هنإف

 .فقو « رارصإ الو ةبوت هنم ملعيو كلذ ىلع تام ىتح بقتنسي مل نإف ، رارصإلا

 حصتال ىذلا ريفصلا اذهل هب وكرو هرأ نم لكشأدتام الوأ تناك قلا هتيالونع

 . ىداعيف هلع هرارصإ الو « ىلوتيف هنم هتب وت

 «هتيالوللإ عجر بات نإف باتتسي و ريذصلاتأينيح هتيالو نع فقوي لوقو

تامىتح كالذ ىلع هالوتي ىذلا ه:ةة دي . نإف رارصإلا ىلع هنم "ىرب بتيمل نإو



_ ٥ ٢ ٢ 

 ِ بتي مل نإو ي هتيالو ىلإ عجر باتو هباتتسا نإفهياع ناك ىذلا فوقولا دح وهف

 . كلذ ىلع هنم 6 رب

 ِ بونذلا نم 7 اتيش 5 ارب الو ةدالو هل مدقتت نم بكر اذإو

 بوتي ىتح هنم أربي الو ، ىلوتي الو ي هنم أربي ال رهاظلا مكح ىف هلاح ىلع وهف

 ء

 هنم ارييف کالذ ىلع رصي وأ ىلوتيف « لمملا حلصي و هبكر ر ىذلا ريغصلا كلذ نم

 ٠ ر ١ رص ال ا ىلع

 رصمأ هنإ لوقن ، ههبشأ امو بونذلا نم ريغصلا ىتأي نميف اضيأ فلتخاو

 مكحم الف رارصإلا ىلع مزعي ملو ةبوتلا ىلع مزع اذإ لوقو « هنيح نم بتي مل ام
 ىف امأو س ثالذل راهظإلاب رارصإلا ىلع مزعي وأ رمعي ىتح رارمصإلا مكحب هيلع

 .مكحب هيلع مكحم ال هنأ « لوقلا اذه بحنف ةءاربلاو ةيالولا ىف رهاظلا مكلا

 .ىلع مزع دق هنأ فرعي وأ ، بوتي الف باتقدي ىتح رارصإب رهاظلا مكح ىف

 .ثالذهنمإلع اذإف ث هنم ةبوتلا ديري ال هنأو ك هيلع قي ه أو ،كلذنم بوتي ال نأ

 . رصأ هنأ ملعي وأ باتتسي نأ الإ س رارصإلاب رهاظلا ىف هيلع كحم كلذف

 .رداق وهو هنيح نم بتي مل اذإ هنإف ةطيرشلاف ةداهشلا كحو ةطي رشلا حق امأو

 رمعم هنأ ، لوآلا لوقلا ثالذ ىف انبجعيف ، نيب رذع تالذ نع هعنم ال ةبوتلا ىلع
 -هل سيل و ص نيملسملا نم دحأ هبتتسي مل ولو ث هيلع ةبجاو ةبوتلا نأل ، بةي مل ام

 . بنذلا ىلع ةي نأ

) ١٥ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (



_ ٢٢٦ _ 

 « ريبك وأ ريغص ىلع رصأءهلالض لهج مسي ال ء لوقف رصملا ىف اضيأ فلتخاو :

 بنذ ىلع رارصإلا دحأ هقم ملع اذإ { ميرحتلا وأ لالحتسالا ىنعم ىلع هنم ناك

 لهج الو رصملا لهج هعسي الف ص هلالضو هرفك لهجف ع هنم بقي ملو بونذلا نم

 دحأ هلوتي مل اذإ هيف مكحلا ملعي ل ام رصملا ةلالض لهج قيضي ال لوقو « هلالض

 . ندب وأ ىأر مهع فقي وأ هنم اور ١ دا ءاملعلا نم أربي وأ

 لالحلل ميرحتلاو مارحال لالحتسالا ىلع رصملا نأ الإ زئاج انعم كلذ لكو

 نه مرح ام لحأ وأ هللا نيد نم لحتسا ام ةمرح ملع نم هلالض لهج عسي ال انعم

 نأ لهاجلا ملع اذإو ث هلالحتسا ىلع رصملا لحتسملا ةلالض لهج عسي الن هللا نيد

 ملعي لو ةيصعم اهنأ لع اذإف ء ةريبك وأ ةريغص وأ ةيصعم وأ ةئيس رصملا هاتأ ىذلا

 ىف فالتخالا عقي كلانهف كلذ بوكر ىلع رصأ نم ملع م ةريبك وأ ةريغص اهنأ
 ةريبك هنأ ملع هن أ ءاوسو « ةيصغم هنأ لهاجلا ملع دق ىذلا بنذلا كلذ ىلع رصملا

 لوقف ث تالذ ىلع رصأ نم ملعو ُ رفكم كلهم هنأ هيف مكلا ملعي مل ام « معي مل وأ

 ىلع رصأ هنأ ماع نم هتلالض ةفرعم لهج نإف ع هلالض الو هرفك لهج هعسي ال

 ملعي الو ةيصعم ىنأ ىذلا نأ ملع ا`إ امأو ص ةريبك وأ ةريغص نم هللا ةيصعم

 هتحلي ال كالذف ّ ةريبك وأ ةريفص ي ةيصعم وأ ةعاط وهأ ث تالذ ىف مكلا

 ص هللا نيد نم مارحلا لحتسا ولو رصملا كالذ لهجي كلهي ال لب ء انعم فالتخالا

 نم أربي وأ نيدب رنصملا :لوتي مل ام اذه ىف لهاجلا ىلع قيضي الف همارح ملعي مل ام

 رصأ رصملا نأ ملع اذإ امأو . نيدب وأ ىأرب مهنع فقي وأ هنم اوثرب اذإ ءاملعلا

نأ بحتف لالحتسالا ىف امأف ، الحتسم وأ امرحم ةريبك وأ ةرينص ةيصعم ىلع



٢٢٧٢ 

 لالحتسالا ربغ ىلع وأ مرحتلا ىلع امأو ث ريبكلاوريغصلا ىف كلذ لهج هعسي ال

 .هلهج هعسي نأ نسحو كلذ لهج هعسي ال نأ انعم نس لالحلل ميرحتلاو مارحلل

 نم ىصاعلا نه ريكلاو ردلا رك ذو هرا ءاش نإ لاح انعم كللذ لكو

 . قيفوتلا هىو ملعأ هللاو هفصو لوطي ام بونذلا

:« :« «



 لور ثعلا 9 و ةلا

 اهثاضفو ةبوتلا ى
 م ةلاهج 7 ن ول هش نيد ذل هللا لع ةب وقلا . ! ( ىلاعت هللا . لاق

 رت ےس ےہ

 7 7 صس 4 ريص

 . يكح م ا ناكو مهملع هن ١ بوتي كلا دو ح ربس _ رف نم ن و: وتي

 ٦ عرص 8 صس / إ ۔ ص . ٥ ك ت

 لاق تول مهدحأ رضح اد إ ىتح . تانيسلا ن ولمع نيذلل ةبوتلا ت دلو
 ٥ , ج ء ه ٥ ص ٥

 اباَذَع مهم انمآ كئلوأ _ ىخ زي و نوتوك نيذلا الو نآلا تبت فإ

 . امل ا

 نيذلل هللا نم « ليقو ث هللا دنع ىأ « هللا ىلع ةب وتلا امإ ى ملعأ هللاو ىنعملاو

 .ةفرمملهج ةلاهجلا ليقو . دمعلا عضوملا اذه ىف ةلاهجلا ليق ى ةلاهجم ءوسلا نولمعي

 .ةيصعملا تناك« هنع دبعلا علقي ىتح ةلاهج ود ىداعملا نم ءىش لك ليقو ع بنذلا

 ةيقابلا ةيناغلا ةذللا رايتخا ةلاهجلا ليقو ك أطخ وأ ادمع

 ..اهطبحتف تاثيسلاب تانسحلا طبحم نألبق « بيرق نمنون وتيم : ىلاعت لاقو

 .وهف توملا لبق ناك ام ليقو . توملاو ضرلا لبق احيحص دبملا ماد ام ليقو

 . بيرق وذ توملا كالم ةنياعم لبق ناك ام ليقو .. بيرق

 ة ةرو لبقي هللا نإ تل ةبلط لاق هن أ تل :نل هللا لوسر باحصأ ] ضعب نع ىورو

 .لاقو . موب فصتب تومع ن أ لبق هرم لاقو ك ذحاو مويب 7 ن أ لبق دبعلا

ةوحضب تومي نأ لبق دبعلا ةبوت ل,ةي ىلاعت هللا نإ لوقي هتعمس رخآ



 ب ٢.٢٩

 . )هنب رعرعي { ام دبلا ةبوت لبتي هللا نإ لوقي هتعمس رخآ لاقو

 كتمظعو كتزعو : لاق هللا هنعل سيلبإ طبه ام :نل هللا لوسر لاق ليقو

 ىتمظعو ىف زعو ، لجو زع هللا لاقف ‘ هدسج هحور قرافت ىتح مدآ نا قراقأ ا ال

 . اهس رغرعي. ىح ىدبع نع هي وتلا بحح أ الا

 لصف

 للب افو بنذلا رفآغ » ىلاعت هللا لاق بنذ لك نم ىلاعت هللا ىلإ ةعجرلا ةب وتلاو
 با الا ا نآو » : ىلات هللا لاق « اماتمو ةي وت دبعلا ىلع هللا باتو . « بوتلا م 7 ز ع

 نم نامرحلا ثروت بونذلاو . تاعاطلل قيفوتلا ةبوتلاب لصحم ليقو . « حرلا _

 ةلزنمب بونذلا نأل تاريحلا لامعأ نم راثكإلا نع نالذخلا بقعتو :تانسحلا

 .اهلإ إ طاشنلاو ةفللا ,. نعو ى ةعاطلا لامعأ ىلإ ىعسلا نم نم عنمي دال ديقلا

 امبرو ك ةواسقو ةملظ ىف اهيقليو بولقلا دوسي بونذلا ىلع رارممإلا نإ ليقو

 هنممظعأ بنذ ىلإ بن ذلا داق امت رو { نايصعلاو ةواسقلاو رقكملا ىلإ اهحاص دوقت

 ىلإ لوصولاو لاعت .هللا برقب ناطيشلا نم بيرقلا ةيصعلل ىلع رصلا عيطي الو
 . لمع صالخإو مديو ةب وتب الإ هاضر

 كتلبك دق لوبكم كنأ ملعاف راهنلا مايصو ليللا مايق ىلع وقت مل اذإ ليقو
 كرتو بونذلا نعا بلقلا ةبوت ةبوتلاو . مزال ضرف ىصاعملا نع ةبوتلاف ، كاياطخ

 ادبأ بنذلا ىلإ د وعيال نأ ىلع مزعلاو « ةعاطلا ىلع بلقلانيطوتو بنذلا رايتخا

 ۔ رمع نبا نع نامبإلا تعش ق قهمبلاو كاملاو نابح نباو هحام نباو ىذمرتلا هاور )١)



٢.٠ 

 <> هباقع ج أو هطخس نم ارذح و .{ ىلاعت هت هن اميظعت بنذلا كرتل هرايتخا نوكي وا وأ

 سفن ىف فعض و أ سانلا نم ءانث بلط و ] سانلا نم ةبهرل الو ةيويند ةبغرل ال

 . كالذ ربغ وأ ضرم وأ رقن وأ

 ةقداص ةيقيقحةن وت ىهف « تلكو « تاصح اذإف اهناكرأو ةنوتلا طئارش هذهف

 بونذلا حبق ةياغ ركذ « ءايشأ ةثالث ركذ ىلإ بئاتلا جاتحم و « ىلاعت هللا ءاش نإ

 فعضو ى هب دبعا ةقاط ال ىذلا هبضغوأ هطخس لأو اهيلع ىلاعت هللا ةبوقع ةدشو
 \ . . ٠

 . كلذ ق هتلمح ةلقو لمعلا

 مج ران رح لمتحن فيكف ةلمم صرقو سمشلا رح هدسج لمتحم ال نم نإف

 ء لاغل 71 براقعو بجتلا قانعأ تايح عسل و ديدحلا عماقمب ةينابزلا برضو

 حوصنلا ةبوتلا ىلع هلمح هذه ركذ ىلع بظاو نف ، هباذعو هطخس نم هللاب ذوعنف

 . هلضفب قفوملا هللاو

 ءايبنأو ريبكو ريغص نم بونذلانع ريصي نأ دبملا نكمي فيك لئاقلاق نإف

 .مهيف ماعلا لهأ فلتخا دق ىلامت هللا قلخ فرشأ مه مهيلع هللا تا ولص ىلاعت هلل

 . ةجردلا هذه اولان له

 ٠. ءاشي نم هتحر صصتحم هنزا نأل ك ليحتسم رمغ نكمم رمأ اذه نإ ك هل ليق

 وهف أطخو وهس بنذ هنم عقو نإف ى اينذذ باتلا دمتعي ال نأ ة وتلا طرش نهو

 . ىلاعت هللا هقفو نم ىلع ند اذهو { ىلاعت هللا لضفب هنع وفعم

 بنذلا ىلإ دوعأ ىنأ ىسفن نم ماعأ ىنأ ةبوتلا نم ىنعنمي امإ : لاق نإف
. ةبوتلا ىلع تبثأ الو



_ ٢٣١ 

 “«تولملا هؤجفي ىتم ىردي ال دبعلا نأل « ناطيشلا رورغ نم اذه نإ ع هل ليق

 . بنذلا ىلإ دوعي نأ لبق ابثات تومي هلعلف

 ةبوتلا ىلع ةماقإلا ماتتإو . قدصلاو مزملا دبعلا ىلعف بنذلا ىلإ ةعجرلا امأو

 ۔هيلعهلضفب و ىلاعت هللا قيفوتب كلذف بنذلا ىلإ ةعجرلانم ملسو هب وتلاىبلع تبثنإف

 «اهراذقأ نم رهطتو اهنم صلختو ةفلاسلا هبونذ نم بات دقف بنذلا ىلإ عجر نإف

 .ىغبني الف ص ةريبك ةدئافو مظع حمر اذهو ، هثدحأ ىذلا بنذلا الإ هيلع سيلو

 .نم ادبأ ولخي ال بئاتلا نإف . بنذلا ىلإ ةمجرلا فوخ ةب وتلا نم هعنمي نأ دبءال
 . ةدئافلا

 لصف

 .نم دبعلا ىلع ىلاعت هللا تابجاو كرت اهدحأ ، ماسقأ ةثالث ىلع بونذلاو

 هنكمأ ام ىضقي نأ دبعلا ىلعف ء ةمزاللا ضارقلا نم ثالذ هابشأو ةاكز وأ ةالص

 ك ريمازملا برضو « رجلا برشكى لاعت هللا نيبو دبعلا نيب بونذ ، ىناثلاو ك اهنم

 ثالذلثم ىلإ دوعي ال نأ هسفن نطويو ك مدنينأ هيلعف ىلاعت هللا مرح ام كاهتناو

 .6 بعصأو لكشأ ىهو { هللا دابع نيبو دبعلا نيب بونذ ء ثلاثلاو . ادن

 ف اهنم ناكاف ، نيدلاو © مرحلا ىفو ء ضرملا ىفو سفنلا ىفو لاملا ىف نوكتو

 | لحتسيف رةف وأ مدعل نكمي لامو « نكمأ امب هلهأ ىلإ هميلستو 2 هدر بجيف لال

 .هءايلو اهبحاص : نأ هيلعف سفنلاف ناك امو ك هيلع دهشي و هلهأل هبرقي وأ هنم

هب ركذ امم هنفن بذكي نأ هيلعف ضرملا امأو ، لحلا ىف هلعجم وأ صاصقلا نم



_ ٢٣٢ 

 نإ كلذ نم هبحاص لحتسيو كلذ ريغ وأ مذ وأ مش وا ناتهمو ةبيغ نم هريغ-

 . كلذ هل رهظأ نإ ةنتف ناجيهو ظيغ ةدايز هنم سحم لو هنكمأ

 لالحتسالا هجو الف كلذ وحتو دلولاو لهألا ىف ةيانجلا لثم وهف ةمرجلا امأو

 اريثك اريخ هل لعو هنع هيضريل ىلاعت هللا ىلإ عرضتي نكلو كلذ نم

 . هتلباقم ىف

 رفكلاو عدبلا ىلإ مهعسني وأ نيملسملا للضب نأ وهف نيدلا نم ناك ام امأو

 نم هلحتسيو كلذ هل لاق نم ىدي نيب هسفن بيذكت ىلإ كلذ جاتحيف &ةءاربلاو.

 هتع هيضرس نأب ىلاعت هللا ىلإ لهتباو كلذ ىلع مدن الإو كلذ ىلع ردق نإف ء كلذ
 . قدصلا هنم هلا اع اذإف ٠ لعف موصخلا ءاضرإ نم هنكمأ امو ك ةمايقلا مو

 ديعلا لع نإف ڵ هتمحر عساوو هلضف ةنازخ نم هءامصخ هنع ىضرأ دبعلا بلق نم .

 دمتف لبقتسملا ىف اهنم بات دق ىتلا بونذلا لثم رايتخا نم هبلق "ىربو انفصو ام

 هنم لصحم ملو هزيپطتو بلقلا ةيفصت هنم لصح نإو « اهلك بونذلا نم جرخ

 . هل ةروفغم بونذلا رئاسو هيلع ةمزال تاعبتلاف موصخلا ءاضرإ و تئا وفلا ءاضق .

 ۔ '‘ ح 2 ١ ى ,. ؤ . ١, ,١ ء .. - ث .

 نيباو ةلا بحم هللا نإ » : لوقي هللا نأل هبحأ دقف هتبوت هللا لبق نمو

 77 ن ا ديعلا ىلعف ئ هنمب رقلا هياغ ق وهف هللا هرح أ نمو .(( ن ربنملا

 رازوألا ن ه صلختيو رارصإلا نم . ملسب نأ ىسع ةلفغلا ةدقر نم ظقيقسر و

 . بلقلا ةواسق نم نمأي الو.

هعزجت ال هنأ بلقلا داوس ةمالعو ث بونذلا نم بلقلا داوس نإ : هل ليق
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 & ىصاعملا كاهتنا ىلع نز> هلخدي الو ةظعوم هعفنت الو ةعاطل عزني الو بونذلا

 & ريبك وأ ريغص بنذ لك دنع ةنوتلا ىلع ردابي نأ دبعلا ىلعف « الأ اه سحب الو

 هللا ةالص هيملع مدآ انيبأب ةنسح ةوسأ انلو ، رورغ ايندلاو موتكم لجألا نإف
 ءآدحاو جنذ الإ بنذيملو 2 هراوجىف هتنجهنكسأو هديب ىلامتهللا هقلخ ،هناوضرو

 & ىبراي راجلا من : لاق 2 كل تنك ع راج ىإ مدآ اي : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأخ

 ىنرواجي ال هنإف ك ىتمارك جات كسأر نع عضو « ىراوجنم جرخا مدآ اي : لاقف

 هل رفغو هتبو هللا لبق ىتح ، ةنس ىتئام هبنذ ىلع ىكب هنإ ليق ىتح . ىناصع نم

 هللا لأسن ، ىصحت البونذ ىف انلاح فيكف « هيفصو هللا ىن وهو ، دحاولا هبنذ

 . ريدق ءىش لك ىلع هنإ لوبقم حلاص لمعو ء حوصن ةبوت نع انافوتي نأ ىلاعت

 تومي نأ هلعلف ث اضيأ ةبوتلا ىلإ عجري هنإف بنذلا ىلإ عجرو بات نف
 2 ةب وت هل ثدحيل زخ ثدحأ ىم هلاح اذه نوكيو ء بنذلا ىلإ عجري نأ لبق

 . هلزا ةمحر نم سأيي الو 53 بنذلا ق هنم رحأ ة وتلا ق نوكي الو

 ريثك ىأ«ك'ةباوت نتغم لك كرايخ» : هنع ىوري امف وللَط ىنلا لاق دقو

 رافغتسالاو ةمادنلاب لجو زع هللا ىلإ عوجرلاو « هنم ةب وتلا ريثك بنزلل نايتإلا
 م 7

 مم و ےم 2 د م ه. ه 'ےص و ےص

 هلا دجت هلا رفغتسي ح هسن ت وأ اجو لم نمو » : ىلاعت هللا لاق
 رو ِ 7 ث س

 ٠ (( اميحر اروفغ

 م ٠ ىلع نع ناميالا بعش ق قبلا هاور تيدملا ) ( ١
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 لصف

 هبنذ لإ د وهب الأ ا ىلع مزعي نأ بونذلا نم هبلق رهطي ن ] لهل ب هاما ىبنيو

 ن رهص هيماع ردق ام ىلععيو هلامو هقن نم هنكمأ ا ام هه ابت نم صلختي نأو ادب ]

 ٠ هدابع قوقحو هللا قوقح نم ردق ىم هياع ردق ام ءاضت دتعي و همزاول تلماوف

 ىلع ههجو مضيو © لاخ ناكم ىف تاعكر عبرأ ىلصي و هبايث لسفيو لستغي مث
 اهخنوو 4نىقن مولي و کالذ نه هنكمأ امم اد>او اد>أو ٩ وند رك ذيو ك بارتلا

 21 س ادلا ١ الا باذعلا نم ةرخآلا ف عأ امو هنزا باذع اهرك ذيو > هثادعأل

1 
 هثالذ هرمضح نإ ىكبيو ص هئايل وأل دي الو ىنفي ال ىذلا - ظعلا ےعنلا نم دعأ امو

 تيقب لب ، بيصن الو هل ةدئاف ريغب هنامز نم ىصاعملا ىف طرف ام ىلع اعزجو افسأ

 لوقيو 2 تامادنلاو نزحلاو نارسخلاو فهلتلاو تانامضلاو عئابقلاو بون ذلا هيلع

 ى هللا طخسب ةقاط كالأ ى هللا باذعب ةقاط كالأ ، ىبوتت نأ كل نآ امأ هسفنل

 ىنع فعاف « رذعلاب كاتأ بنذملا كدبع ء كيلإ عجر قبآلا كدبعىهلإ : لوقيو

 بونذلا نم فلسام ىلرغغا مهالا ء كتمحرب ىلإ رانناو 2 كلضفب ىنابقتو « كدوج

 ىلجا . ميحر فوؤر انب تنأو كديب هلك ريملا نإف لجألا نم تب امف ىنمسعاو
 نك هل لوقي ام إ ى رمأ دار أ اذإ نماي ع نيمومهملا ممه ىهتنم اي « رومألا ماظع

 جرف ء ةدش لكل اروخذم اي 2 اي ء انل روخذملا تنأو انبونذ انب تطاحأ 2 نوكيف

 ‘ نأش نع نأش هلغشيال نما . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ، ؟يلع بتو ةعاسلا ىنع

 « كوفع در ىنقذأ ،نيحللا حاحلإ همربي الو ، لئاسملا هطلغت الو ى عمس نع عمس الو

 ايملس ماسو هلآو ىنلا دمحم ىلع لص مهالا ، ريدق ءىش لك ىلع كنإ كتمحر ةوالحو

٠ تانمؤلاو نينمؤملا عيب :و ىل رفغا مها ك اريثك



_ ٢٣٥ 

 نم جرخو ك احوصن ةبوت بان دقف ىلاعت هللا ةعاط ىلإ عجرو اذه لعف اذإف

 نمألاو سنألا هل لصحو هناحبس هللا هبحأو ث همأ هتدلو مويك ارحاط بونذلا

 هتمو ىلاعت هللا لضفب ةرخآلاو ايندلا ىف اهتيلبو ىصاعملا ةصغ نم اجنو ، صاللاو

 . نيماعلا بر هلإ دملاو ى همركو

 لصف

 مويقلا ىلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا رفغتسأ لوقي ملسم نم ام بويأ وبأ لاق

 . ) رحبلا دبز نم رثكأ تناك ولو هبونذ هل هللا رفغ الإ تارم ثالث

 . رافغتسالاب كثيدح نيب اولصفا :نل هللا لوسر لاقو

 ؟ ىه ام ص هل ليق ص هعم ةاجنلاو كلهي نل بيجعلا بلاط ىأ نب ىلع لاقو

 . رافغتسالا لاق

 . اهنعجر عرسأ حراوجلا ىف ةمالع ةب وتلل نكي اذإ ليقو

 هللا رفغتسأ لاق نمو . هللا رفغتسأ لوق ني:نذملا رون و رون ءىش لكل ليقو

 . بات دقف اهوركم هللا دخع ءىش لك نم

 . ‘_}»هرم نيعبس مويلا ىف داع ولو هللا رفغتسا نم رصأ ام للط ىبنلا لاقو

 ىذلا هللا رفغتسأ ، ىسمي نيح ارشعو حبصي نيح ارشع لاق نم ويم لاقو

 . جلاع لمر لثم تناكولو هبونذ هل رفغ هيلإ بوتأو وه الإ هلإ ال

 رفغتسأ هشارف ىلا ىوأي نيح لاق نم هظفلو ىردا ديعس ىأ نع ىذمرتلا هاور 1 )١(

 لثم تناك ناو هبونذ هتنا رفغ تارم ثالث.هيال بوتأو مويةلا ىحلا وه الإ هلإ ال ىدلا ميظعلا هتنا
 م ٠ اين للا مايأ ددع تن ك نإو جلاع لمر ددع تناك نإو رحشلا قرو ددع تناك ناو رحبلا دبز

 م .- ركب فأ نع ىذمزتلاو دواد وبآ هاور )٢(



:٢٣٦ 

 لصف

 ءامدلا باصأ نم نأل اهلهأ ىلع ةبوتلا اودرب ال نأ نيملسملا ىلع قحلا ىنو

 مدنو عجرو 2 لطبم هن أ هل نيبةب 7 ، هيف ببصم 1 ىرب هنم نيدب لاومألاو

 هنيعب مم اق لام هدي ىف كالذ نوكي نأ الإ كلذ ىوس هيلع نكي مل باتو علقأو

 . داه ا ىلإ هددؤي هنإف

 بكسترا هنأ ىريو كلذ ميرحتب نيدب وهو لاومألاو ءامدلا باصأ نمو

 اهلهأ ىلإ قوقحلا .اطعإو مد_نلاو عالقإلاو كلذ نم ةبوتلا هيلع ناك امارح

 . هوباصأ ام مهنع ردهي الو قوقحلا ءاطعإ الإ مهبزجي الو

 اهنب وت اولبقو اهنع ىضرو ةنم ى ىنلا جوز ةشاع نودسملا ىلوت كالانه نهف

 . اهل ناب املف ڵ قحلا ىلع اهن أ ىرتو ، كلذب نيدت تناك ذإ قح ةيطع ريغ نم

 . اهلع هللاةمحر نوملسملا اهالوو اهلعف نع تعجرو هللا ترفغتسا اهلالض

 ىأرو مالسإلا ةوعدو نآ رقلا كح ىلإ غيزلاو لالضلا لهأ نم عجر نمو

 هل نيدو هيل 1 وعدي ناك ىذلا هنيدو كلت هتريس ىف باصأ ام هنع ردهأ نيملسملا

 هعوجر نم اوآر ام ىلع هتعماج نيدملا عسوو ع لدعلا ىلإ هعوجرو هتبوت لبةتو

 ايحلا ىف ةالصلاو رافغتسالاو ةدوملا هلو ث هتبوت ىف اقداص هسفنل احصانم ناك اذإ

 نع اوغكو هنع اوفقو هلهأو مالسإلاب افختسم اقفانم ايئارم ناك نإو ع تايلاو

 . راففتسالا

نيدي وهو اهبكرف مارح اهنأ ىري نيملسملا نم الاومأو امد باصأ نإو



_ ٢٣٧ 

 كالذ لعف اذإف 2 م ذلا لهأ ىلإ هسفن دوقيو ى هلهأ ىلإ لاملا درب نأ هيلعف اهم رحنتي

 افختسم ايثارم ناك نإ و . هيلع اولصو هل اورفغتساو قحلا نم نيملسال ام هل ناك

 نع اوفك توللا هكردن ى> قوقحلا نه هملع ام ءادأ نع اين اوتم هلأو مالسإلاب

 نولعفي لبق نم نوهدملا ناك كلذك ، تايلاو ايحلا ىف هيلع ةالصلاو هل رافغتسالا

 . مهموق ىف

 ،ةبقرقتعيلف الا2۔ وأ الام وأ امد هنم باصأ نل ايلو هل دحم نم نإ ليقو

 ةيقب ١ ىلإ باصأ ىذلا لاملا دربو 2 انيكسم نيتس معطي وأ ، نيرهش عي وأ

 ىلع ردتي مل نإ ةلمج مهيلع دريف ةيداب وأ ةيرق لهأ اوناك نإ مهلتاق نيذلا موقلا

 . مهنايعأب ةيصعملا لهأ

 لصف

 ةعامج ةرضحم رفكلا اهب قحتسي ةيصعم لم نم نإ:هللا همحر ديعس ىبأ نع
 ك مهعم ةءاربلا بجوتسيهنأ رغثك أ وأ لقأ وأ ةرشعلا لثم ةعامج دنع هرفك رهش وأ

 . هنم مهسءارب ىف نوماس مهو مهعم ةب وتلا رهظي ولو ملس بان و هسفن ىف مدن نإف

 ةبوتلا نود مدنلا هبزجي الف هيلإ بوتيو هبر رفغتسي ملو هسفن ىف مدنااذإ امأ

 كالذو ك همزا ىذلا كالذف همل ١ باتو هن ر رفغتساو مدن اذإ امأو . رافغتسالاو

 . م ى وه .ى ٥ ۔ ه .. , . .. .

 . « هيل اوب وت ث كبر اورفمتْسا » لاقن ء ىلاعتو كرابت هيلع هللا هضرف ىذلا

 هل رافغتسالاو هيلإ ةبوتلاب نيبنذملا بطاغتء«احوصت ةبوت هللا لإ اوب وت»:لاقو

اليل د ملعن الو هيل ١ ء زا د ] ه ا .نيد ق هيلع بحم > هل :هم زل نمل ال ١ . هري ىلإ الب



_ ٢٣٨ 

 هنم هنوأري وأ مهل همزلي ام ء ادأب الإ هلثم وه نمم قلملا ىلإ بوتي نأ هيلع بجو

 ىلاعت هللا ىلإ ىهف ةبوتلا امأو . هل هنوكرتي وأ .

 مهنأل هتبوتب اودعي مل ولو نيملسملا عم ىلاعت هللا ىلإ هتب وتب ملاس بئاتلاف

 مهطيرش ى هتب وتب ملسملا نولوتي .

 لمعي بنذ ىلع ايةم ناك نم نع هلا همحر رثؤملا نب دمحم نب هللا دبع لئسو

 ىلإ حرب ح & هنم هرفغتساو ىلاصت هللا ىلإ بان بنذلا كلذ مقا و املكن اكو ك هب

 نأ & هنم باتو بنذلا عفاو لةو تروللا هرمح نأ ىلإ ة وتلا ىلإ عجر 7 بنذلا

 هذه لراك نمو « هيلع رصملا وه بنذلا ىلع مفلاو بنذلا ىلع قمب سيل اذه.

 دنع هملع كلذف هكالهو هتبو لوبق امأو 2 هتيالوىلع وهف ةمدقتم ةدالو هلو هتفص

 باوبأ ىف هتيصوو قوقحلاب هرارقإ زوجي نم ةلزممب لقعلا تباث وهو بات اذإف ث هللا

 ىلاعت هللا نم لوبقلا هل ىجريو ةيالولا مكح ىف وهف ربلا .

 ح © هتيصو الو هرارقإ زوجت ال نم ذح ىف راصو توملاب رغرغت اذإ امأو

 هتيالو ىلإ جري مل تقولا كلذ ىف بات .

 . . ةب وت قدص دعب هللا دنغ بنذ مظاعتي ال هنإ : هللا هحر حور نب دمحم لاقو
 ىلإ ١ نم عانتماو هملع رصم نم هلرا دنع بنذ رغصر الو ك هاتأ نم ىلاعت هل

 ةرذ لاقثم ناكولو هللا دابعل بجاو قح ملسن نع رابدإو ةنوتلا .

 ملع ش « اهلتق هللا مرح ىتلا سفنألا نم ىحم ال ام لتقب ىلب الجر نأ ولو

كلذ ميمج ىف هسفن نم فاصنإلاي ةنونيدلا قدصو كلذ نم ةبوتلا قدص هنم هللا



_ ٢٣٨٩ 

  7وتلا قدصو ةينلا هذه ةحص ىلع هنكل كلذ نم ادش ىدود نأ لبق تام 7

 . هتدالو هنل نونيدي نيملسملل ا و اذه ناكل © ةيصعمو بنذ لك نم هللا ىلإ

 امد اوياصأ موق ىف لاق هنأ « هللا همحر « ريبكلا ةديبع ىبأ نت انغلب دقو

 اهبصنملو ، ىأرب لاومألاو ءامدلا هذه انبصأ انإ : ضعبل مهضعب لاق مث ،الاومأو

 مهنأ ملعي نأ لبق نم لوقلا اذه دعب اولتق ش © نيلسملا نيد اهيف اننيدو ، نيدب

 مهمإ : لاقف ، لاومألا كلتو ءامدلا كلت ىف مههزلي ىذلا قحلا نم ائيش اودأ

 كلذ ءادأ نع لاومألل بلاسلا وأ سوفنلل لتاقلا اذه زج ادإو ث ةيالولا ىف

 قدصو كلذ عيمج نمه ةيوتلا قدص هنم ملعي هللاو ك ةرسملاو مدعلا لبق نم

 . اكلاه هرن مل كلذ نم همزلي ام عيمج نم هسفن ن" فاصنإلاب هنم ةن وتيدلا

 انيلع بحين « «)١( رز بنذ ال نك بنذلا نم بئاتلا » : ةنلل ىنلا لاقو

 ءىشب ىلتبا نمل ىغبنيو ص هتمحر نم ةبوتلل لاط سيؤذ ال نأ نيسلا عيمج ىلع»

 هيلع قافي نأ لبق ناكمإلا لاح ىف بوتيو ةبوتلا ىف ىناوتي ال نأ ىصاعملا نم

 . هللا ءاش نإ ديعس تام اذه ىلع تام نان ص آدبأ بنذ ىلإ دوعي الو ةب وتلا باب

 هن وضقي ةثرولا نأل « هت وه دعب هنيد ءاضت رصملا مف ةني الو رصم ىلع الإ كاله الو

 تا. اذإ كلذ تيللا عفني ال ناك نإو ص قحلا مكحب تيال لام نم مهسفنأ نع

 . ارصم

 ةلاسرلا ىف ىريشقلا هركذو ديعس ىبأ نع ميكحلاو دوعسم نيا نع هجام نبا هاور )١(

 نياو ناعإلا بعش قهبلا هركذو بنذ هري ٠ مل ادبع هللا بح ] اذإو دازو سن أ نع ىراخبلا

 ىذآ نمو هبرب “ىزهتسااك هيلع ميقم وهو بنذلا نم رفغتساو هيف دازو سابع نيا نع رك اسع
 م . لخنلا تبانم لثم بونذلا نم هيلت ناك املم

 



_ ٢٤: 

 نيقداصلا ةنايد مالسإلا قوقح نم همزلي اممو مالسإلاب نيدي نم لكو

 هنكمت وأ & ىسل نوهي كي نأ نكمم هنأل ى كلذب صو ولو ، رصم ريغ وهه

 « هتيالو ىلع هدنع وهف نيدلا ىف نيملسملا نم دحأ عم ةيالو هل ناكن إ « هب ةيصولا

 . كلذ ىوس امه ةنمؤم سفن ةيد همزاي ناك ولو

 مد نم دابءال > ايام ىف ىف همزل \٫م اهلعف ةيصعم لد ىلع ربج نم ةم وتو

 ءاطع او ةمصعلا قا لع نه ح هل همزل ن- ىلإ جور ١ كل د ريغ و أ لام و أ

 ىطعأ دق كلذ ىلع هربج ىذلا نأ ماساي نآ الإ ، هسفن نم همزلي ام ىلع قحلا

 . رافغتسالاو مدنلاو ةب وتلا اذه ىلع نإفء هسفن نم همزلي ام ىلع قحلا

 امد كفسو ام ذخأ نهنع 4 7 امهمحر ك كلا ام فأ نع دخ ول أ ديق امجو

 كلذ نم لعف امب هدمت ىلاعتو كرابت هللا نأ ىريو ص هزاوج نيدي وهو امارح

 . كل د ىلع هنه أربي ٩ أ ةهمل_ةتم ةدالو 4ل تن :127 ك مامإ رغ وأ مامإ وهو

 . هرا همحر ةديبع فأ نع دجوي إذكمح

 .4 ونل دمحم هيدن ةنسو ها باتك - حب ىضري وهو ك لي وأتب هباصأ نإ و

 ى لعف امل امرحم وأ هل داحتسم ناك اذإ بنذلل بكارلا نأل « هتيالو ىلع وهف

 كلذ ىف ىعداو غ هلهج وأ هملغ هيلع مرحلا روظحلا بنذلا بكر دق لحتسلاف

 هبتذباصأ دق مرحلاوءهبر ىلع ةيرفلارظعأ دقف هب هدّتعتو هل هابأ هنأ ىلاعت هللا ىلع

 هبونذ نارفغ ىلع ةنوعملا هبر لأسيو ث هنه ةبوتلا لمؤمو هئطخ هبرل فرتعم وهف

 . كلذل هقيفوتو هتاثيس ريفكتو

 هأظخ نم ءىطخ ال مرحلاو ، هئطخ و هلعف ىف هفلاخ نم للضي وهف لحتسلملا امأو

. مرحلاو لحتسلا نيب قرف اذهو ك هسفن لم بوصي الو



 س _ ٢٤١

 لصف

 نأ ةنوتلاو 0 اهتصجر عرسأ حراوجلا ىف ةمالع ةبوتلل نكي مل اذإ ليقو

 .ىلع بلقلا لجو بنذلا ىلإ دوعي ال نأ ىلع اعمجم ىضم ام ىلع امدان دبعلا نوكي

 . ال مأ ةلوبقم هتب وت نأ ىردي ال اهنع لجو ىلع هب ونذ نم نيقي

 بلقلا نكس اذإف هبلق ىوقتلا نكسي نأ الإ ملعلا نيبو دبعلا نبي سيل ليقو

 ءاهتنالاو هللا رمأب مايقلاوه ىوقتلاو ىوقتلا ملع ءاعوو ،هئاعو ىلإ ملعلا لزت ىوقتلا

 . هللا مرح امع

 .هوصع امل هاصع نم اهم بذعي اران هلل نأ ىاشلا نيقيلاب سانلا ملع ول ليقو

 . سفنألا فلتب هاضر ىلإ اولسوتل و هنم اق رف

 هياوم ىلإ عجرو الام بسةكاو انامز ثبلو هيلاوم نم قبأ دبع ىف ليقو
 م ءارقنلا ىف هدي ىف ىذلا لاملا عضي هنأ اثراو هل دمي ملو اوتام دق محدجوف « ابئات

 . مهنثرو ةفرعم نم سايإلا دعب

 +ىرمو اهل امرحوأ اهلالحتسم رئابكلا نمةريبك له هيلو نم. ملع نم ليقو

 .< عيمج نم رفغتسي هعمس مث 2 كلذ ىلع هنم

 نإف ء هبكر اه امرحم ناك نإو كلذب الإ ةيالولا ىلإ عجري الو هعفنت ال هنأ هب

 بنذلا كلذ نم بوتي ىتح لوقو . هتيالو ىلإ عجريو هعفنت ةلجلا ىف ةب وتلا

.( ٢ / نيل اطلا جهنم _ ) ١٦



_ ٢٤٢ _ 

 نمو ث هيلإ بوتيو هللا رفغتسي هنأ فحزلا نع ىلوملا ىف هللا دبع وبأ لاقو

 قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نمو لطابلا نم هب تندام عيمج نم هللا رفغتسأ لاق"

 . ايلو ىداع وأ اودع ىلوت وأ لطابلا نم ءىشب ناد دق ناك نإ هبزجي كلذ نأ
 ائيش نوكي نأ الإ ع اهنيعب كلت هتلالط نم بوتي ىتح هبزجي ال اذه نإ : .لوقو.
 ٠ هللا نيب و هندد امف هزح كل ذ نإف ك كلذ عيمج نمه بات دقو همس) دق

 صلخو بات اذإف 2 ةبوتلا دعب هعفني هصالخو ص كلاه ةبوتلا كرات : ليقو

 دحأل هيلع ةعبت لك نم صالخلاب هل نادو دقنعا هملعي ال امو هملعي قح لك نم

 كلذ هازجأ هبابرأ ىلإ هنم صلختي دحأل هيلع قحم ماع املكه نأ هداقتعا عم هقلخنم

 هلل نادف اهبابرأ ىسن دقو اهملعي قوقح هيلع نوكي نأ الإ ص بيذلا ملع هيلع الو

 داهتجالا عم كلذنم قحلا هبجوأ ام لعفو ى نودملا هب هرمأ ام ىلع اهنم صالخلاب

 هللا ءاش فإ هيزجي كلذ نأ « ةبوتلاو مدنلا ممو قوقحلا هذه نم صالللا ىف

 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو.

 لصف

 بذجحم الو مراحملا ىتتي ال ناك نمو : هللا همحر « تاينبلا نسحلا ى أ نعو

 تانامضلا فرعي ملو ةبوتلا دارأو سانلا لاومأ نم ريثكلا نامضلا همزليو مثآلا

 . ىه نمل هيلع ىتلا

 ،. هنم ىفم ام ىلع مدنيو ص ىداعلاب لعفلا كرتي نأ كلذب ىلب نم ةبوتف

قوقحلان فرت و ص هناسلب كلذنم هل ا رففتسيو “ بونذلا ىلإ عجريال نأ لعتعي و.



_ ٢٤٣ 

 مل ىموأو ءارقنلا ىلع كلذ لثمب قدصت مهنم هملعي مل نمو 2 اهايإ مهيطعيو اهال

 مل فرتعا صالالا هنكم مل وه نإو ث هلام نم مهيلإ عفد اوفرع نإل ث مهتحم

 . هتبوت كلتف ، هدجو ىتم اهدر ىونو ص دهتجاو كلذ ىف ىعسو ى مهقح

 تانامضلا رادقم فرعي 7 هتينالعو هترب رس ةحصو هتين قدص مم هل تحص دقو

 . كشلا نم جرخ ىح هسم ىلع طاتحا

 ٥١ اورشبةسا اونسحأ اذإ نيذلا ىمأ رايخ »:لاق هن ا ةتطتمىبلا نع ىورو

 ليق ام برقأو ‘ تول رضحم ام ةلوبقم ةر وتلاو . ( اورفغتسا اوءاسأ ا دإ و

 ' رارصإلاو . بي امل رصلا ء تولاب رنتيام دبل ةبوت لبت ا ن
 مدني الو عجري ال ىذلا رصملاو س بونذلا ىلع ةماقإلاو ةبوتلا نم عانتمالا

 ٠ بوت 2 ال و

 اوءاش نإ ك لوتفملا ءايل وأل هس د وقي نأ دمعتم انمه لتقي نم ه وو

 ..كلذىلع هنولوتي نيملسمانأ مشاه نعف اذه لعف اذإف . هنع اوفع اوءاش نإو هولتق

 قبآلا ك هينذ ىلع فللا وهو ك اهنم فأ نم الإ نسحأ نم لكلل ةلوذبم ةنجلاو

 . هلهأ نع دراشلا ع هلحرم رفانلا ريعبلاك هبر ءاضر نم

 نأ هتدن ىفو > بونذلا نم ةريغصلا باصأ نمع ء هللا همحر «({ ريش) لئسو

 .بةيمل تقولا كلذ هنأ الإ ، كلذ نم ةبوتلا هتين نمو ، كلذ دعب وأ دغ بوتي

 لوسر ىأو ةا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا قمآ رايخ هلغفلو ةيللا ىف ميعن وبآ هاور )١(
 اوذغو عنلا ف اودلو نيذلا تمأ رارشواوةغفتسا او ءاسأ اذإو او رثكتسا اونسحأ اذإ نيذلا ةتنا

 ام م -٠ السرم مور نب ةورع ٠,ع _ مالكلا ق نوة دشتبو بايثلاو ماعطلا ناولأ مهتمہهن امإو هب



٢٤٤ 

 تامنإو ع ةبوتلا كرتىلع مزعلا وه رارصإلا نإ : لوقف ء كلذ ىف اوفلتخا : لاق

 نيح نم بوتي نأ هيالع نإ : لوقو . ملس تول لبق بات نإو ، كله ثكالذ لبف

 . هيلع رصأ دقف هرخأ نإف ى كلذ رخؤي الو ةريغصلا مقاو ام

 > قفوأ و» لدألا لوتلا بحأو ٤ باوص ها : نسحلا ىأ ن دمحم لاق

 هنم لبقت هز أ ك ارارم هيلا إ عجر ح هنم بات ش هيلإ عجر ش بنذ نم بات ن م و

 . توملا هرضح مل ام ةب وتلا

 اهتميق وأ بايثلا كلت لثم دري نأ « بايثلا ذخأيو روبقلا شبني نم ةب

 . ىلاعت هللا ىلإ بوتيو ع ىتوملا نافك أ ىف لعجي وأ

 “كلذىلع رصي 7 ه اىصعي ىذلا وه هلف داحلا نإ :ىراوحلانب لضفلا لاقو

 ىلع مدنيو ڵ كلذ نم هللا رفغتسي هنإف 2 اتام نأ ىلإ اهافجو هيدلاو قع نمو

 . هتلاخو هلاخو هتمعو همع ربي هنأ لوقلا ضعب ىفو « امهرب نم طرف ام

 .ىدبع لإ بات اذإ : لوةي ىلاعت هللا نإ » : لاق ةلنتط ول ىنلا نأ ىوريو

 هيلع اودهشي ال ىح هتاتفح> تيسن و عاقبلا تيسن و هب ونذ هحراوج تبسن أ

 موي . )م ةمايقلا

 امدان لازي الف بنذلا بنذيل لجرلا نإ : هللا همحر ، ىراوحلا وبأ لاقو

 . هيف هعقوأ مل ىتيل ام ناطيشلا لوقيف ك ةنجلا لخدي ىتح

 هكللذ ىسنأو هبونذ ةظغملا هتنا ىسن ] دعلا بات اذإ هظفلو سن 1 نع ركأسع نبا هاور )١(

 ٣ . بنذب هنلا نم دهاش هيلع سياو ةنأ ىقلي يح ضرألا نم هلاعمو هحراوج



 6٤٢٧ه

 . » اهبرغم نم سمنلا علطت ىتح ةلوبقم ةبوتلا » : تلط ىنلا لاقو

 سأر هللا هنعل سيلبإ : ةثالث نم الإ ةلوبقم ةبوتلا : سابع نا لاقو

 . ءايبنألا نم ايبن لتق نمو . ليباه هيخأ لتاق ليباقو ء رفكلا لهأ

 دهجلاب كيلع مدآ نبا اف : لوقي ىلامت هللا نأ بتكلا ضعب ىف دجوي و

 { ةدايزلا ىلعو ركشلا كيلعو ث ءازجلا "ىلعو ربصلا كيلعو ث ءافولا "ىلعو

 ءاعدلا كيلعو ء ةباتكلا <ىلعو ءالمالا كيلعو ث ءاطلا "ىلعو لاؤسلا كيلعو.

 . لوبقلا ىلعو ةب وتلا كيلعو ث ةباجإلا "للعو

 طبهأ نيح « هللا هنعل ، سيلبإ نإ » : لاق نفع ىنلا نأ نسحلا ىورو

 لاقف ، هدسج ىف حورلا تماد ام مدآ نبا قرافأ ال كتزعو : لاق ضرألا ىلإ

 . « هسفن رغرفي مل ام ةبوتلا هعنمأ ال ىلالجو ىتزعو ة هللا

 ىتح بوتن ال نحمو ، بوتن ىتح تومت ال نأ بحن نحن : مزاح نبا لاقو

 اذإ هنإف اهلبق ةيشخو راسكنا دشأ ةب وتلا دمب نوكي نأ دبعلل ىغبنبو « توعت

 . ه وز د هلع تيقبو هتب وت بحدلا لطأ هتب وتب بحأ

 . ' ۔ہ= ے صس ع - .. ء . ٧

 وب وت اولم ١ نذلا ش ا م «: لوقي ناك هن ١ هنع هللا ى ر ر نع ىورو

 م وت م ص ٩

 . هيلإ مجري ال مث بنذلا نم دبعلا بوتي نأ وهو ى « ًاحوُصف ةبوت هللا ل

 هلل بات اهبرغم نم سمللا علطت نأ لق بات نم هترابعو ةريره فأ نع ملسم هاور )١(

 ةريسم ابابل برغملا ليق نم نإ لاسع نب ناوغص ثيدح نم هل ظفللاو ىمقهيبااو ىذمرتلا ىفو هيلع
 الف ضرألاو تاومسلا قلخ موي ةبوتلل لجو زع ةتنا هحتف ةنس نوعبسو اماع نوعبرآ هضرع
 م . هنم سملا ملطت ىتح هقلغي



 . بلقلاب حوصنلا ةب وتلا : لاق هنأ ث هللا همحر « لبج نب ذاعم نع ىورو

 رامضالاو > ناسللاب رارذإلا 4 ءايشأ ةمال حوصنلا ةب وتلا : سابع نا لاقو

 ٠ حراوجلاب هزع راصتقالا و .{ بنذلا ىلإ د وعي ال نأ

 بحمو ص نيدلا ىف هريغو هدفن دبعلا حصني نأ وه حوصنلا ةبوتلا : ليقو

 نيكرشملا عيمج ملسي ن ا و .- مهلت ةعفش مهب ون ذ نم نيملسملا عيمج بوتي نأ

 س -ه

 اع نوغ ىموق تيآ اي » : لاق ىذلا "لجرلا نع يكاح ىلاعت هللا لاق اك
 ۔ ٥ و٭ س ح 2ص۔ إ كإ ۔١ ۔۔<
 ٠ نيه رسملا نم ىنلهجو ف ر ل رع

 « هتبوت هنم لبقت ال نأ افوخ : ءايشأ ةمال حوصنلا ةب وتلا ةمالع : ليقو

 « ماعطلا ةلق : حوصنلا ةبوتلا ةمالعو . ةعاطلا ةمادإو ث هنم لبقي نأ ءاحرو
! 

 : . مالكلا ةلقو « مانملا ةلقو

٠ / 7 َ ١ 

 ةب انالا هرا دبع نب لهس نةو . « "مكبر ىلإ ا وبين او» لجو زع هتنا لاقو

 . بلاقلا ةراهط مم ركذلا ىلإ ةلفغلا نع عوجرلا

 سننلا ةيانإو هحورو هباقو هسفنو هبر ىلإ دبعلا عجري نأ بلقلا ةبانإ ليقو

 حورلا ة,انإ و هللا ى وس ام هيلخ نأ بلاقلا ةبانإ و هتعاطو هر ر ةمدنخم اهلغش نأ

 . هيف الإ رك ذتي الو هريغ رك ذيال ىتح ركلا ماود

 ةلأسملاو عرضتلاو ءاعدلاب هيلإ اوعجرا ىأ هيل اوملسأو كبرىلإ اوبينأ ليقو

. رمألا هيلإ اوضرذو



 < حراوجلا ىف ةوقلاو بلقلا ىف رونلاو 2 هجولا ىف ءاهلا ثروت ةبانإلا ليقو

 . دابعلا بولق ىف ةبحلاو ةيفاعلاو نمألاو

 . قيفوتلاب ملعأ هللاو ةبوتلا نم غلبأ ةبانإلا نإ ليقو

 لصف

 .مدقلا » : ملع ىبنلا لوقل ، اياطخلا نم قبسام ىلع مدنلا ةب وتلا لوأ ليقو
 .> ةب وت

 .ىلاعت هل قح بنذلا كلذ ىف همزلي ناكو ىسن ىتح ةب وتلا ىف ىناوت نم ليقو

 ناك ام بكر هنأل روذعم ريغ هنأ ةلجلا ىف رفغتساو باتش هؤاضت بج دابعال وأ

 ج لوقي ىلاعت هللا نأل رذعي هنإ لوقو « ىسن ىتح ةبوتلا فوس م هيلع اروظحم
 .. 7 7٠٥ ح ص م ر م . ۔ ,

 عم ال ملعلا عم رارصالاب مههده . ) نو , هو اولح ام ىلع اور و )»

 .لاقو ك ) نألطخأ 5 ايسا نإ 1 حاو ل بر ( : ىلاعت هنزا لاقو . نايسنلا

 7 نايسنلا ًأطلا نع ىتمأل ىفع » : ةتلتم ىبلا

 ى ىف ونذ ىسن أ نأ بحأ لوقي نأك هنأ ىاوزملا نسحلا ن دمع نع ىورو

 هبونذ يج نم بئاتلا نا لوقب نك خيشلا نأ وجرأو ء ادهاز اه نكو
 . هنم بوتيال 7 ك ازذ هيملع نأ ملع ىح هلع بذ ١ ال هز آ هل.رال بنذ هملعو

 الا هاورو دوعس. نبا نع كاملاو هجام نباو خيراتلا ىف ىراخبلاو دمحأ هاور )١(

 .ديعس ىبأ نغ هيملا ىف ميعن وبآو ريكسلا ىف ىناربطلا هاورو سنآ نع ناميإلا بعش ىف ىقتهيبلاو

 م. هل بنذال نك بذلا نم بئاتلاو هرخآ ىف دازو ىراصنألا
 نابوث نع ىاربطلاو سابع نبا نع مالاو قتاربطلا ورذ ىبأ نع هجام ريا هاور )٢(

 م . هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو طخلا قمأ نع ىل زوابحت ىلاع هتنا نإ مهدنع هلظذلو



_ ٢٤٨ 

 لاق ا تانسح تاثيسلا ناكم ةب وتلا لعب مهلدبي نأ دايملا هنا لدعو دفو :

 » ت تح .اث س هللا ل َكثلوأك احلاص الع ليعو ساو بات 'نّمالإ
 ص س ١ ۔ ٨ , ء ح

 نايسخلاو ةعاطلا ةيصعملا ناكم لدبم نا وهو . « امحَر ار وغغ هرا ناكو

 ايندلا ىف ةبغرلاو ء ةحيصنلا دسحلاو عضاوتلا ربكلاو ء صالخإلا ءارلاو رك ذلا

 ى ةعانقلا صرحلاب و ى نيقيلا كشلاب و « ملعلا لهجلابو 2 لحلا بضفلابو 2 اهيف دهزلا

 نمألا قزرلاب مامتهالابو ، مهنم سايإلا سانلا نم عمطلابو ى ربصلا عزجلاب ود

 نيقولخلاب سنألايو ةرخآلا بح ايندلا بحمو « دابعلا هب هللا دعو امب ةنينأمطلاو

 نيقتملا ةطلاخم نيقسافلا ةطلاخمب و ، ريمشقلا هللا رمأب نواهنللابو هلاب سنألا .

 كدقفيال نأو ع كاهن ثيح كارمال نأ هللا: نم ءايحلا ْةبانإلا ةمالع ليقو

 كرمأ ثيح .

 صصلخلا هملعي لفاونلا لع نأل « لفاونلا لمع نم لضفأ ىصاعملا كرت ليقو

 ىصاعملا كرت نم مركلا نكلو ك صللا ريغو ٠

 بونذلا نم ىمتحي ال فيك 2 ءادلا ةفاخم مامطلانم ىتح نمم بجعلا :ليقو
 ةعاطلا لمع نم رسيأ بنذلا كرتو . رانلا ةفاخم .

 ادابع هللا قلخل ء اوبنذي مل دابعلا نأ ول » : لاق هنأ ولك ىنلا نع ىوريو

. ٥١ 
 )محرلا ر وذفلا وهو مهل هرا رفغيف نوبوتيو نوةنذي

 ليئارسإىنب نم ني.:اتلا رشب ىسيعاي ڵمالسلا هيلع ىسيع لإ هللا ىحوأ ليقو

 م. ١٣٤ ص ىن هيلع مالكلا مدنت )١(



_ ٢٤٩ _ 

 مهماقم ا وماقتسال ىدنع نيبئاتلا ماقم ضرألا لهأ ع ولو ةبوتلا ىق مهغرو

 هرض تفشك ىنودان اذإف ء مهنم ىحتسن ةكنالملاو ڵ توكلملا ىف اوفزع دخ

 « ًابثات ناك بئات ىنإ لاق نم لك سيل ىسيع اي مهلوق تعمس ىنولأس اذإ و

 نيزحلا هلعف ىلع مدانلا . هبنذ ىلع حتافلا ، اهبحأ اك ةيصعملا ضغبملا بئاتلاوب

 ةوالت دنع بلقلا لجولا 7 ىركذ دنع عضاخلا ىدل هسأر سكلا { هعنص ىلع

 هدحو اهمسةك ا قلخلا ىصاعم نأو 2 هيلع اهالك ن يلاعلا بونذ نأ نظي ث نآرقلا

 ةمعن هيلع تمعنأ اذإو 2 ىحتسا لثس اذإو ع ىهتنا ظعو اذإو ى ىشخ ركذ اذإ

 ى هبلق قاعم ، هسفن ةليلذ ث هاطخ ةبراقتم 2 هرصب عشاخ ث هناسل ريصق ، ىنثأ

 لجو وهف هل تدعأ رانلا نأكو ، هدحو هل الإ قلخت مل ةمايقلا نأك س هدلج رشقم

 . قةشم فئاخ

 لعف كرتو هلل ةعاطلا ريغ لامحألا .رم تاف ام ىلع مدنلا ةي وتلا : ليقو

 2 ادبأ بنذ ىلإ عجري ال نأ داقتعاو ث ةمرحملا لامحألا عيمج نم زوجي ال ام

 ( . ناسللاب راففتسالاو

 ةل وتلا نم عانتمالاو رارصإلاو هنم باتي ال ام الإ رفغي ال بنذ سيل ليقو

 . بنذلا ىلع ةماقالاو

 لبج نب ذاعمل ملم ىبنلا لوقل ارهاش ةبوتلا راهظإ هيلعف ارهاش هبنذ ناك نمو

 .. « ةرب رسلاب ةرب رسلا « ةبوت بنذ لك مم ثدحأ : هللا همحر

 م. ١٣٩١ ص ق هيلع مالكملا م ةت ) ( ١



٢٥. 

 هب وتلاف ى دابعلل قح هيف نوكي ال امو ص ىذاتلاو ىنازلاو ، رجلا براش ةبوتو

 اع نإو . صالخلا هيلعف ءاسنلا نم دحأل هنم ربجلا ىلع هانز نوكي نأ الإ هىزجت
 م +

 .ناك هبندب ملع نه دنع هتبوت ناعيو « هتبوت هملعي نآ هيلعف سانلا نم دحا هبنذب `١اك هز ز . 1 ال: أ هز ز

 . أم رحم و ا .ااحتسم

 : مدنلا عم نيب اتتم ن رهش مايصف دحم نإف ك ةن.ؤم ةقر قتع لتقلا ةرافكو

 ةرافك هيف بج وب مل ضعبف ح دمعلا لتق ةرافك ىف فالتخالاو رافغتسالاو

 . نورخا اهبجوأو

 .لوتقملا ءايلوأل دوقلا هتب وت دمعلا لتقو ى ةب وتلا عم أطللا ىف ةبجاو ةيدلاو

 .هللا لاق . مهل و لتاق نم اوصتقا اوءاش نإ و ص هفع وفعو هيلع اونم « اوءاش نإ

 و ه قّلصَت رك » : لاقو . « هللا لك هرخأ حلص ] 4 افع :3 » ىلاعت

 .نإف ع احلا ةرضحب مهايلوأل هسفن داق سانلا نم ةعامج لتق نمو « آ ةرافك

 ةيد اوذخأ مدلا نه مهل ىتب امو 7 مهعيجل هلتقي مهنم ادحاو اولكو صاصقلا اودارأ

 .ىربكلا ةيدلا هل نيملسملا نم ليتق لكل ع مهلف ةيدلا اودارأ نإو ء هلام نم

 . هلام ىف

 ىإ مهاعد نيذلا فرعيو هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف لالضلا ىلإ اعد رمو

 . ثالذ نم هللا ىلإ بئات هنإف ء لالض هيلإ مهاعد ىذلا نأ لالضلا

 هقح هبلطيو ملظ امم صلختي نأ هيلعف كلذ لم وه ماظو الام ادحأ ملاظ نمو

هللا ٢1 نم الإ » : لاقو . « راصن ا نم نيماظنلا » : ىاعتأهتيا لاق . هملظ نمم



 ميلس رلتب اَس
 . صالخإل ١ وه : ليق

 > » مالسإلا ل دع نلا نإ ( : لاقو . بو ذلا نم لس ك

 هبابرأل هيلع انومضم كلذ ناك نإف طخلاو دمعلا ىلع مباتت هبونذ تناك نف

 ىلإ مهعع هنم صلختي هبر فرعي اهو كللذ عيمج نم مهل إ صلختي نأ هيلعو

 > ىلاعت هلا ىلإ هل وتلا ٹکالذ م همملتو مهل ١ عفد ا وفرع نإ هب مل ىموأو ءا رةقلا

 وأ قرحلا وأ ةءاجفلا توم هذخأو ةيصولا هنكبمت لو توملا بركب لغتشا نإ و

 هللا دنع قداص تلذ ءاضق ىف دهتجم ء قوقحلاب ناد وهو تامف لتقلا وأ قرغلا

 هن ا لاق 5 هنع هنر ١ وفعي نأ وجرنف ك 4۔.ههن نم هتلخ فن ] ردق ول هر أو ل هتين ق

 كله امنإ و". « ىَدَعْحا مث الاَص لمعو نمآو َباَت نل رامل ىت إ و » : ىلاعت
 . ء ه + ۔ ۔۔ ٥ ۔إ م ۔ هس . 7 ١

 . ارصم تام ىأ . املظ َلَح نم باَح دقو » ىلاعت هللا لاق اك . نورلا

 . هسفنب اجن اذإ ليلقف هبر ةاضرمو هتبقر كاكف ىف هسفن دبعلا لمعتسا ءىش لكو

 ك ىردي ال ناميأو تاولص نم روشع .هيلع ناك نم ىف ميهاربإ ىبأ نعو
 وهف نيرهشب رقك نإو » هب رجن ةب وتل اذ مدنو براتف ةب وتلا دارأو كلذ ريو ىه

 . انيلإ بحأ

 صاللا ا و ٥ اضقىوني وهوقحسانلانم دحأل هم زلنمنع هنا ا همحر ديعسو ألثسو

 . هب هيل 771 نم دجمال وأ هب ةيصولا ىلع ردقيال نم دحب راصو هيسن ىح هنم

 وجرتف اذه الإ بنذلا نم هيلع نكي ملو هتعاطو هتدابع ىف هلل اصلخم ناك نإ لاق

:ليق هنإ ىعم لاقو . هنع هل "وعم هنأ اذه لثمل ىسانلا رمأ ىف ليق ام ىلع ةمالسلا هل
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 ثالذ ىلع ىضف هيدؤيال هنأ قحلا اذه ىلعو ع بنذلا اذه ىلع ارصم دحأ ناكولو

 هنإ «لوقنف ةيلع رصأ دق هنأ الإ همزاول ءادأب هل ًانثادو ةلجلا ىف :ات ناكو هيسن ح

 ةن ونيدلا ىنعم هبشي هنأكف رارصإلاىلعمزع هنأل اذه لثم ىف ةلجلا ىف ةب وتلا هعفنتال

 هل نكت مل لالضلا نم ءىشب نيدي وهو ةلجاب نئادلا بئاتلا بات اذإ لالضلا

 & اهنم هل ةبوتلا ىرت الف هللا ىلل اهب برقتيو اهب نيدي هنأل ىصاعملا نم ةبوت

 بيوصت داقتعا نع عجريو هنيعب ثالذ نم بوتي ىتح اهتفلاخم ىف ةبوتلا امنإ و

 . لطابلا

 رك ذ ولن لطاب هنأ لمي ام ىلع رصأ رصملا نأل نئادلا هبشيال رصملا نإ لاقو
 ةلجلا ىف بات هيسن املف هنم ةىوتلاب نيدي نمم ناكل هل اذه هنايسن ىف كلذ هبنذ

 اذهو ي هنيعب هنم بوتي وأ ، هيلع رصيف ڵ هركذي ىتح هل ًابزجم كالذ ناكف

 الو « اهعسو الإ اسن فلكي ال هللا نأل « هللا ءاش نإ ص باوصلا ىلإ ىدنع برقأ

 . رصبي نأ ىمهألا ردقيال اكع ركذي نأ ىسانلا ردقي

 نيدب رقم لك نأ ك ملعأ هللاو ء ىندملا ، رفاك رصم رقم لك نأ : رثألا ىفو

 ك رصم « هب نوملسيو سانلا :نلك هللا لوسر اهيلإ وعدي ناك ىتلا ةلجلاو مالسإلا

 نمو ص كرش رفك ال ةمعن رفك ك رفاكو هف ، بونذلا نم ءىشلا ىلع ارصم ىنعي

 ىلع رارصإلاو رئابكلا ىلع ماقملاو . رانلا هل تبجو ملظ امم ةدحاو ةبح ىلع رصأ

 ىصع ام لك ىح تاثيدلاو اهلهأ ىلع هلا بضغب و ءابه لامحألا ريصت رثافصلا

. ريك وأ رينص نم هب هللا
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 هلل قح بنذلا كاذ ىف همزلي ناكو « هبنذ ىسن ىتح ةبوتلا ىف ىناوت نمو

 . روذعم ري كالذف ةلجلا ىف هللا رفغتساو بات مث دابعلل قح وأ هؤاضق هيلع بجح

 بونذلا نم بتي , نهو { قفانم وهف هدح وهو فلخأ م افورعم دعو نمو

 . رصا لفح

 هلثم وأ لاملا كلذ مرغي ىتح هل ةبوت الف لام هتداهشب عزنو روزب دهش نمو

 . ةبوتلا هنم هيلعو ، قفاقم وهف ثيدح ىف بذك نمو ى هلهأل

 الف هلاني ىتح ءىش ىلع فلح و بزاك هز ] ملعي وهو لام ىلع فلح نمو

 درب ىتح قفانم وهف اناغ ةزامأب نتنا نمو هلهأل هلثم و لاملا درب ىتح هل ةبوت

 . اهلهأ ىلإ ةنامألا

 .اجحالو ةالص الو اموص هنم هللا لبقي مل هرك ذي وهو بنذ ىلع رصأ نمو

 . رئابكلا نم بئاتلا نم ابنذ مظعأ ةرقحلا ىلع رصملاو

 نزروبئاتلاو ‘ رانلا لهأ م نورصملاو > رصأ دقف بونذلا نم بق نمو

 نإوءهنم امرج مظعأ وه نه بذع ءىش ىلع اموق هلا بذع اذإ و ك ةنجلا لهأ م

 .ديعوب هيف تأي

 هللا هبذع هيلع تامو مارح ثلذ نأ عب لو رئابكلا نم. اثيش لع نم ليقو

 . كالاه وهو هل رذعالو هر

الحر اع ده ك مالسلا هيلع ىسع ند ىلع لجر ق هنا ١ هجح ر 4 هو اعم ع أ نعو
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 نإ ، لوقن ع لقع ىبلا ةوعد امهغلبت لو نيد ىلع بيجتسملا نكي ملو هنيد ىلإ

 . ملسم بيجتسملاو ملسم ىعادلا :ةديبع وبأ لافو . رفاك بيجتسملاو ملسم ىعادلا

 ىلا ىصاعملا نم ملسملا ضراعت ىلا ةسوسولا نع هللا دبع ايأ دايز وبآ لاسو

 . اهلعفي الو اهب ىضرب ال

 انل سوسوي دق هللا هنعل ناطيشلا نإ ڵ هللا لوسر اي ةباحصلا ضعب لاق : لاق

 &©\_ناع الا ضحم كاذ ةنال ىبنلا لاقف « هللا تاذ ىف رفكلا انب غلبي ىتح ءىشب

 .. شآ وهف هو حدم ام هبحأ نم ليقو

 كلذب حرفو هنم تابقو ةملكب ملكت نهو . هسفن حد اك حدلا لئاق : ليقو

 . هيلع سأب الف قحلا لوبةب حرف نو « قفانم وهف

 لصف

 نمالإ اك_ل)اه اهل ا راتلا نوكيال لئاضف مالسالاف :هنلا همحرحورنب دمحم لاق

 نوكي ال رثافص بونذلا ىف نآ اك ى اهماو اهلعفي فختسي وأ اهلعف نم.!ىنطخم .

 . اهيلع رارصإلاب الإ اكنلاه اهل بك ارلا

 فرع نهو س بوتي ىتح قفانم وهف نينمؤملا ىف ةشحافلا عيشت نأ بحأ نمو

 ههرك امو كلذ نم بوتي نأالإ هتيالو تطتس رذع ريغب دعولا فلخو بذكلاب

 . لالح هنإ لوقي نأ دحأل سيلف نودملا

 هولأسذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأنمسان ءاح هانفلو ةريره يأ نع ملسم هاور ) )١

 حيرص كلذ لاق معن اولاق هودجو دقو لاق هب ملكتي نأ اندحأ مظاعتي امانسفنا ىف دجت اننإ
 م 7٢ هاورو ناميإلا
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 هب رارتغالاو بنذلاب نواهنلاو ، بنذلا نم رشأ بنذلا ىف كحضلا ليقو

 . هنم بنذملا ىلع دشأ هيلع رارصإلا ح

 ءايبنألا نم ىبن نع انيد لبقي مل نمو « هللا همحر « ليحرلا نب بوبحم لاقو

 ةدابع ىلإ اعد ايعاد بذكي ملو هللا ريغ دبعي مف اهنا أو ءايبنألا رابخأ نم هتأي ملو

 هللا دبع نم هنأو٬بقاعم هنأ هللا ريغ دبع نم نأ رقأو {ةهلآلانم هاوسام علخو هللا

 هنإف ناهرب الو ةجح رينب ندي ملو امارح لحم ملو الالح مرحم مل نمو « باثم وهبخ
 « ةلزنملا هذه ىلع ناك دحأب عمسي ملو انفصو امم ائيش ضقني ل ام ادبأ لاه ريغ۔

 اهئابنأو اهرابخأب دحأ هتأي ملو ، انيد ءايبنألا نع لبقي مل نم نأ وه ري ملو"

 امارح لحأوأ الالح مةرح وأ هللا ةدابع ىلإ اعد ايعاد بذكو أ هريغ هللا عم ديعف

 هتأر . و دحأب عمسي مل هن أ عم رذعلا عوطقم كلاه هنأ ةح> ريغب نيدب ناد وأ

 . اهؤابنأو لسرلا رابخأا

 | لصف

 هنم ةبوت ريغ ىلع ضئارفلا نم ائيش لصم ىلص ول : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 اهب عفني مل ةيصعملا ىلع ةماقإلا لاح ىلع هنم ةالصلا نأ اهعقاو دق ىتلا هتيصعم نم-

 لاح ىف هلمعام ةعاطلا لمع نم هل امنإو « بقي مل وأ هللا ىلإ بات « اهلع باثي الو
 هنعیزن و هلمقت هن أ اهريغ وأ ةالص نم ةعاطلاب هلمح نإ لوقو ى عالقإلاو ةب وتلا

 نع دجوي لوقلا اذهو . هلع حلاص هيلع هللا در بات نإ لوقو ع هيلع باثي الو
 . هللا هحر هللادبع ىبأ

٠ رإف ةنسحب ىدبع "مه اذإ ىلاعت هللا لاق : لاق هنأ ةملظ ىنلا نع ىورو
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 ٩١مہلمعي مل نإو ع ةريثكف فاعضأ هللا دنعو ى ةئامعبس ىلإ ؟رشع هل اهتبتك اهلمع

 ملمعيمل نإو ى ةدحاو هل اهتبتك اهلمح نإف ةثيسلاب ىدبع "ه اذإو . ةدحاو اهتبتك
 . اهتك أ .

 .باتمش ةريبك لمعي نأ ىون نمو . فلأ فلأ ةريثكلا فاعضألا نإ ليقو

 رةكلاو « ةينو لمعولوق نام إلاو 2 كالاه وهف اهملعي م و ةينلا كلت نع بقي ملو

 ضعب ىفو ، بيذكتلا وه رفكلاو { قيدصتلا وه ناميإلاو ى ةينو لمعو لوق

 « اهلمعي ىتح ةيصغم سيل ةيصعملا ىلع مزعلاو ى ةعاط ةعاطلا ىلع مزعلا نأ لوقلا

 ,ناميإلاب مهرمأ هنأل رفكلاو نيبو نيتمؤللا نيب لاح هللا نإ لاقي نأ زوجي « ليقو

 . رفكلا نع مهاهنو

 لصف

 < ةيودألا سانال فصي وهو مهد اذ ناكو .ببطتم ىلع ىضم الجر نإ ليف

 قروو رقنلا قورع ذخ :لاق مث ء ةعاس ْلبطتلل قرطأف ؟ بونذلا ءاود ام :هل لاق

 حيشرب هقحسا مث ةب وتلا نواه ف هعضو عوشلا جنليلبإو عضاوتلا جنليلهأو ربصلا

 ةبحملا ران هياع دقوأو ءايحلا ءام هيلع بصو لمعلا ريجفط ىف هعض مث ىوقتلا

 ماجىف هبصو ركفلا لخنمىف هعضو ةكسلا ديزب ىغرب ىتح٤ةمظعلا ماطسب هكرحو

 هكرحو لكوتلا ءامب هجزماوء ةاجانملا حدق ىلإ هلقنا مث دجلا حواري هحورو ىضرلا

. قفوملا هللاو دبأ ةيصعملا ىلإ دمت الو عرولا ءامب ضمضمتو رافغتسالا قعالم
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 لصف

 ةب وت هيلإ بئاتو ع ىلاعت هللا رفغتسأ انأ « محرلا نمح را هللا مسب : ةبوت ظأل

 كاهنطابو اهرهاظ2اهريبكو اهريغص ث اهريثكو اهليلق .اهلك ونذ ميج نم احوصت

 ىتعاس ىلإ ملحلا تنلب موي ذنم ك اهنم ملعأ ل امو اهنم تدع ام « اهرهجو اهرس

 .تشطب أو ع ىلقب هتدقتعاو ، ىناسلب هتملكتوءىحراوج هتلمع ام عيمج نمو هذه

 تضر وأ { ىانذأ هتعمس وأ ؛ ىانيع هترظن وأ { ىامدق هيلإ تعس وأ ك ىدر هب

 لالحتسالا وأ نايسنلا وأ أطخلاوأ دمعلا ىلع ىنم كلذ ناك ص هيف تدعاس وأ 2 هب

 « هتربرسو, كلذ ةينالع ث هريبكو كلذ ريغص ى ليوأتلاو نيدتلا وأ مح رحتلا وأ

 قوقحلاو ضْئارفلانم نيقولخملا هدابعلو ىلاعت هلل ىنمزلام عيمج ءادأبىلاعت هلل انئادو

 وف ةبوتلا هذه دعب بنذب تملع نإو 2 دبأ بنذ ىلإ عجرأ ال ، ىنأ دقتعمو
 .نيدو ةل دحع نيد نأو ى ؟ديهش هب ىنكو اهب ىلع دهاش ىلاعت هللاو « اهيف لخاد

 .ىلوتأو ث هللا .اش نإ ثبأ هيلعو ، تومأ هيلعو ايحأ هيلع « ىنيد وهف نيمل

 .لاؤسلا ىنهزليام ميمح نع لاؤسلاب هلل نئادو ح نونمؤملاو هلوسرو هللا هالوت نم

 ٠. ىمني د ق هزع

 فإو ث نيملاظلا نم تنك ىإ هللا ناحبس ع هللا الإ هل إ ال : ىرخأ ةبوت

 « نيرساخلا نم نن وك أل ىنمحريو ىبر ىل رفغي م نإف اءوس تلمعو « ىسفن تلظ

 ةثيس ناكام لك نمه هللا رفغتسأ انأ « هللا ىلإ تهت 4 هللا ناحبس ع هللا الإ هل إ ال

 عظعلاىلعلاهللاب الإ ةوقالو لوحالو هيلإ بئاتو هللا رفنتسأ انأ ، اهوركم هللا دنع
 . ريثك اميلست لسو هلآو ىبلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 « ى «

( نيبلاطلا جهن. _ ) ١٧١
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 نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 نيدلا ةجح ىلع اهميوقتو سفنلا بيذهت ىف

 7 دآ نول وت نيبيط ةك ااا هفو ني ذل ا » : ىللا_هت هللا لاق

 7 ص م / ٥ . . هم ہه سر ِ , ٥ يس ٥ص۔ .

 لاقو . « نيدلاخ اهولخ داف بط مكيلع مالس » : ىلاعت لاقو . « مكيلع

 اهنكسي الف ةيبط ةنجلا تناك املف . « ن لع ت تح ق ةط ك اسمو » : ىلام

 : ىلاعت هللا لاق امك ڵ بيطلاو ثبخلا عمتجي الف ى ثثابخ بونذلاو ء بيطلا الإ

 7 ِ ےص م ےم ےص
 . « شيطلا 4ثدبذتا ىوتسي ال ».

 نم مدع هحول .هنم صلختلا نع زوع ام دهش او هعن ابت نم ديعلا صاخ اذإف

 . هب ونذ نم باتو ك هملع ام ضبق نم رذعت وأ لاملا

 { زعلاو ع حدملا بحو ى ريكلا نم ء فاضوأ ةثالث نم زرتحم نأ هل ىغبنيف

 لك ألا بح نمو ص نظلا ءوسو دسحلاو ةليحلاو عادخلا لثم نمو ص ىنفلاو

 ةنعارفلاو كولملاو ةرابجلا فاصوأل ةن رامقم فاصوألا هذه نأل 4 حاكنلاو

 . ماهلاو نيطايشلاو

 « هانلق ام ىنعمب ةلذلاو عضاوتلاو فوحلاك ةيدوبعلا فاصوأب بتاطم دبعلاو

 ماهلاو نيطايشلاو ةنعارفلا فاصوأ نم لسو ةيدوبعلا فاصوأب دبعلا فصتا اذإف

 نوكي ال ديدلا نأل ك ىلاعت هرا نم برقل ١ تامانم ىلإ راص م. اعم نم صلخ و

 ه 2

ىإ لق » : ىلاعت هللا لاق اك هيف هل كيرش ال نوكي ىتح اصلخ
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 و © م

 « ان ح ضرألا الع نوش نيز لا نحل دابعو : لاقو . ن ذلا هل اصلخن هللا

 . ه۔ةنل هراتخاو هاضر هيف ا مهملع كلاو ملعلا له أ مهو ى مهفصو آ ىلإ

 ةنعارفلاو ڵ نيربكستملا ةربابجلاو ةنعارفلا ةفص ناكع فصتي ال نمؤلاف

 " عوشملاو عضاوتلاو ث ةلذلاب ةيدوبعلا ةافصب نوفصتي ال نوربكتللا ةربابجلاو

 نينمؤملا قالخأو ث نيطايشلا قالخأبو 2 محرلا فوؤرلا ىلول رمآلا لاثتماو

 ماهلا مئابطو ، مهباصأ ام ىلع نيرباصلاو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا

 . نييناحورلا فاصوأ

 نمو 0 هتكسلم اهكلمي ل اذإ هنأل ث هسفن دبعلا كلع نأ ،اذهل قيرطلاو

 الإو ، اهتاوهش داوم سبحو اهاوه بابسأ عطقب اهفصنأ اهلع ىوقي نأ دارأ
 اهب ولطم بقاريو ى ةعاس لك دنع اهبساح نأ اهتكلام لوأف ء هتعرصو هيلع تي وق

 ل هللا ةعاط ىف ةمهلا تناك , لك دن ع فقي و ڵ تقو لك ىه

 ريغل ةمهلا تناك نإو ص توملا لبق اهلإ قباسو توفلا لبق اهس :اضمإ ىف رداب ىلاعت

 نم هب كردي نأ ريصقلا رمعلا ىف ةكربلا نإف ، اهنع ضرعأو اهب زبدأ ىلاعت هللا

 ةنس ىف حلاصلا لمدلا نم هل عفريف ‘ مهتافغب لي وطلا رهعلا لد» أ !تاف ام زوفلا

 وأ ليلهت وأ حيبسقب ىلاعت هللا رك ذ نم ةرطغن ى ةنس نيرشع ىف هريغل عفري ال ام

 ك نيلفانلا لامحأ نم لابجلا لاثمأ نم لضفأ ريكفت وأ ءانث وأ ديجمم وأ ديمحم

 . ردقلا ةليل ةلزنم فراعلل ةليل لك : ءاملعلا ضعب لاقو

 انل وهف هيف هللا ىصعن ال موي لك ث لاق هنأ بلاط ىأ نب ىلع نع ىوريو

أ اع تينح او;رشاق اولك » ةيآلا هذه الت اذإ نسحلا ناكو . ديع
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 « داهتجالاو دإلاب اهومطقا هذه كمايأ ، ىناوخإ : لوقي . « ةي اتا مايألا
 ا ًانه٠

 ص ٥ ےم

 .ًاقترْسَح اب » : نولطبملا لاق اكاونوكتف ، لافتشالاو وهنناب كتاقوأ اوعيضت الو
 ءوسلاب ةرامألا سفنلا تلاق اكو ث ةيلاحلا مايألا ىنمي . ةيآلا « آهيف انطرف امم -

 اهيف رمعلا تمتيض ىتلا ايندلا مايأ ىف « هللا بنج ىف تطرف ام ىل اترسَح اي »

 . ادغ ءازإ+لاو باوثلا نم تلغت

 ،نيزئافلاماقم هتاف ء ةبقارم كلذ ىف هل نكت ملو « ةبساحملا هذه نع رصق نف

 نأ هيلعف ةيلب هتباصأ نإ و ، اهركشي نأ هياعف ةمعن هتلان نف ، نيمدانلا نم راصف

 نم ةفص هسفن ىف دجو نإو ص رشبقسا نيغمهؤلا ةفصب هلاح دجو نإ و ص رفغتسي

 . رذتعاو كاذ ىلع نزحو ركذتو ع رفغتساو بات نياهاجلا وأ نيتنانملا فاصوأ

 هل ث كتمصو كتوكس نم تكرت امو ؟ تامف مل و تلعف فيك : هسفنل لاقو

 « هنوكسو هتاكر> ىف اصلخم نكلو ع ناصقنلاو ةدايزلا دقفتيف ؟ هتلعف نملو هتكرت

 ۔راذتعالاو ةب وتلا نسح دمب رافغتسالا ىف دهتجمو « ىلاعت هللا هجول هلك كلذ لعجمو

 . ةرخآلا ىف نورساخلا مه ايندلا ىف نولنانلاو

 .دبعلا هغلب ادإ بونذلا نم دودحم دح ىلاعت هللا نيب و دبعلا نيب : نسحلا لاقو

 .عوجرلاو ةبوتلاب دودحال زواجلا اهيأ ردابف ، دبأ ريهل قفوم ملف هبلق ىلع عبط
 . دهجو ءانع قتلتف دحلا غلبت نأ لبق

 .هنأ انيقي عب نأ ودو ث ةبساحملا هلاح ناك ةبقارملا هماقم ناك نم : ليقو

 هلعفب هرمأ اضرف هيلع ضرتنا هللا نأ ملعي نأو ى تقو لك ىف هللا نم ولخي ال

.دهلا ذخأيلف 2 همسجو هبلق حالصل هل هحا أ وأ هيلإ هىدن وأ هكرتب هرمأ وأ



 ۔ ٢٦١

 لك ىف ولخ ال دبعلا نأل 2 هترخال هايند نمو « هدفل هموي نمو « هسفنل هسفن نم

 { ةيلبلا دنع ربصلاو ، ةمعنلا دنع زكشلا هيلعف ، ةيلب وأ ةمعن نم لق نإو تقو

 عنص ىف ركفي ةعاسو 2 هسفن اهبف بساحم ةعاسو ث هر اهيف ىجاني ةعاس نوكمخ

 لك ىلع نوع ةعادلا هذ» نإف ڵ برشلاو معطملل اهبف ولخم ةعاسو 2 هيلإ ىلاعت هللا

 . هنامز افراع ث هناسل اظفاح ى هنأش ىلع البقم نوكب لقاعلاف ، تاعاسلا كال

 ىلاعتهللابرق ىلع ةلجاعلا سيسخ نم هسفن هاوه ام عبتاو تاوهشلا رثآ نم امأو

 قيحسناكم ىف ءاوهألا هب ىوهتف نيطايشلا هفطختن ، ةلجآلا نسح نم هدعأ امو

 ةدرمو نيعل مجر ناطيش ةرضح ىلإ ص ردتقم كيلم دنع قدص دعقم نم جرخمو

 رداقلا هنإ ، ثالذ نم هللاب ذوعن مث ث هللاب ذوعنف . نيافاسلا لفسأ ىف نيطايشلا
 . ليكولا معن و انيسح وهو { انتاجمو انةياده ىلع

 رشأ هموي نمل ريخ تولاف ؟ نيتلزغملا نيتاه نيب قرفلاو نبغلا اذه نيب ك

 ىلع ىلاعت هللا ةكحم اءزج ازج توفي رهعلا نأل ص هموي نم رشأ هدنو هسمأ نه

 « ةاقرم ةاقرم دعصي ىذلاك ك موي دعب امويو ، تقو دعب اتقو 4 جاردتساو لهمت

 { توللا ىلإ تاقوألا ىضقنتو ، توفلاب مايألا ىنفتف 2 هدح ىلإ ىهتني نأ ىلإ

 هل ميديو ث لفغيف معنلا هيلع غبسبو ك ةرتفيف رتسلاب ىلوملا هيلع لبسي كلذ لك ىفو

 لجألا هيلع ضبقيو ص لمعلا ىف اعوس دادزيف لمألا هل طسبي و ص نطقي الف ةيفاعلا

 توللهأجفيىتح فوخلا هنعىوطيو ضبقيو ءاجرلا هل رشنيو لجولا هنم هلوزيغ
 كو اركسم اناركس هو اركسم اوُركمو » : ىلت هللا لاق اك ، هترغ لاح ىف

باوب أ '۔هيلَع انحتف هب اورك ذ ام اوسن اسلف » : ىلاعت لاقو . « نورشي ال ۔ ,/ ٠َع ]| ه ۔ ۔ -١ . ٥ . ¡ 71 2- .. - 7 . هع م > ص سر ےھ ح سس س ه صم ح -
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 ةمعنلا مهلع غبسأ هنم اوف-وخو هن اوظعو ام اوكرت امل ىأ ء « ء ك

 ح » : لا ص رافغتسالا ماسنأ و بونذلا مهم تفدارتو 4 ركشلا ماس أو

 هنعلوحتلا اوديري ملو هيلإ اون أمطاو كلذىلإ اونكس ىأ « اوتوأ ] اوُح ر ادإ

 نو ريحتم « نر للم " ه ا ا » ث محم أ نيح ىف ة ةا ىأ « ن ها ذخأ »

 ڵ هلإة ام ارش همويو اهابق امم ارش دبعلا ةعاس تناك اذإف ڵ ريخ لك نم نوسيآ

 .هرمح توقو ث رشلا ىف د>او مويك همايأ و اهنك هتاقوأ تن اك مجري لو بق لو

 . دحاو تقو توقك هلك

 موادملا ےقملا نمؤملا ، توملا نود ءاهتنا نمؤملا لءهل ام : لوقب نحل ناكو

 2 نيت ىف مزعو ث ن نيل ىف ةدش نامالاو . هباذع نم فئالا ىلاعت هللا رمأ ىلع

 هدح لع هفوقوو هسفنل هتفرعم دبعال ءعىش لضفأن . دهز ىف ملعو © ربص ىف داهتجاو

 هبانتجا دعب هيلع هللا ضرتفا امب لمعلاب هؤا دتباو 2 اهيف ميقي ىتلا هتلاحل هماكحإ و

 ، كلذ ىف وهللا :رع هزجح عروو 0 كلذ عيمج ىف هريدي ملب هنع هاهن ام

 أت دعب الإ لصحم ال لضفلا نأل ڵ ضرف نم غرفي ىتح لضف بلطب لفتشي الو

 . لاملا سأر لوصح لعب الإ رجات حرلا حصي ال ك ضرفلا

 لصف

 ه ةسايرلا بلطو ع مهاردلا بح « ةثالثب نوب وجحم سانلا : ءاملعلا ضعب لاقو

 . ءاسنلا ةعاطو

 :ةدارالا ىف قدصلا ةلق ىلاعت هلل هللا نع ةدابعلا عطق ىذلا : نيفراعلا ضمب لاقو

. ىوهلاب ءوسلا ءاملع قطنو قيرطلاب لهجو
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 ةتمالعوءةدارالاف قدصلا :ءايشأ ةعبس نم ةرخآلا بلاطل دبال :مهضمب لاقو

 لاحلاب ةفرعملاو 2 ءودلا ءانرق رجه هتمالعو ، تاعاطلاىإ ببسلاو . ةدملا دادعإ

 ىلإ ةراشإ كلذ ةمالعو . هللاب ملاع ةسلاجمو ، سوفنلا تاقآ فاشكتسا هتمالعو

 ةمالعو ص ةموادملا ىلع تبثيو ةعاطلا ةوالح دجم كلذبو ، حوصف ةبوتو 2 هاوسام

 موقي لالح توقو هيف ةبغار سفنلا تناكف دهزلاو ىوهلا بابسأ عطق كلذ

 كل قفاوم حابم ببسب هيف ملعلا لولح هتمالعو . هنم دبال هنآل ناسنإلا ةينب ه

 انواعم نوكي نأ حلاصلا نيرقلا ةمالعو ي هلاح ىلع هرزاؤي حلاص نيرقو . عرشلا
 . ناودعلاو مثالا نع اي ء .دوقتلاو ربلا ىلع

 < عوجلا ، عب رأب اهيلع ناعتسيو اهنم ديرءال دبال عبسلا لاصخلا هدهف

 عوجلا امأف ، اهديقو سفنلا نجس عب رألا هذهف .ةوللاو { تمصلاو رهسلاو

 ، هيقر هنابوذ ىفو ص داؤفلا محش بيذيو رونيو ضيبي بلقلا مد صقتني هنإف

 .قاض بلقلا مد صقن ادإو ، رش لك حاتفم ةودقلا نأل ، ريخ لك حاتفم هيقرو

 ههيذ ودعلا ناطلس فعض بلقلا قر اذإبلقلا مد نآل ء هين هللا نملو ، ودعلا كلسم
 . هيف ودعلا ناطلس ىوق هيف مدلا ىوق اذإو

 « قورعلا ىف مدلا ىرجم مدآ ىنب نم ىرجي ناطيشلا نإ :ثيدحلا ىف ىوريو

 . شطعلاو عوجلاب هيراج هيلع قيضي نأ ىغبنيف

 .ماوهلا نم ءاملا ىف تام اذإ : اولاقف ء سفنلاب مدلا نع ةفوكلا ءاملع ربع دقو

 . سحني ةلئاس سفن هل سدلام

كنولب اوعوج نييراوحلا رشعم اي ع مالسلا هيلع ىسيع نع ريخ ىفو
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 دهزلا ةقيقحب لجو زع هللا ىز كب ولق لعل { حداسجأ اورعأو 4 كدابك أ اوشطع>

 اهتتاكتناذ سفنلا لذ هيفو .ةرخآلا بابو « دهزلا حاتفم عوجلاف ، بلقلا ءافصو

 . هحالصو بلقلا ةايح كالذ ىفو ، اهراسكسناو اهفعضو .

 ةياغ ىهو ص ةمالس تمصلا ىفو ث تمّضلا راثيإ عوجلا ىف ام لتأو

 . ءالقعلا"

 رهسو ى ةلزهلاو ڵ تمصلاو ك عوجلا : لاصخ عبرأ ىف هلك ريملا عمتجا ليقو

 عوجلاب الإ نيقيدص نوقيدصلا لوحت ام ليقو « الادبأ لادبألا راص نهعو . ليللا

 ءافص هئالجإ ىفو ، هولجي و بلقلا ريني رهسلاو ، سفنلا لذي عوجلا نأل { رهسلاو.

 بكوك هنأك بلقلا ريصيف ع ةقرلاو ضايبلا ىلع ءالجلاو ةرانقسالا لخ دتف ى نيقيلا

 ك قابلا نم نباع ال ىنافلا ىف دهزمف ع بيغلاب بيغلا دهشيف ء ة ولجم ةآرم ىف ىرد

 ةدهاشمب ةعاطلا ىف بغرب و ، ةرخآلا ءاقب نم رظني امل ايندلا لجاع ىف هتبغر لقتو.

 . اقح ًانمؤم ريصيف ، تاجردلا عيفر

 هيف در_جأ بلق اهنم ةعبرأ اهن أ نينمؤملا بولق :نل ىبنلا فصو دقو

 ملعلاو ديدسلا لوقنل هب هيف قفويو ىوقتلا باجي هنإف تمسلا امأو ، رهزي جارس

 . ديشرلا

 ،كناسل كيلع كسمأ لاق ؟ ةاحنلا ذ ةلل هللا لوسرل رماع نب ةبمتن لاقو

 . تمصلا مزليلف لي نأ هرمس نمو “كتثيطخ ىلع كباو ع كتيب كعسيل و

 )١( ىذمرتلا هاور .
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 :لاق مث ، كلذ ريغو موصلاو ةالصلاب لبج نب ذاعم هتلكا لزؤسر ىصوأو

 لاقف . هناسل ىلإ هديب أموأو ء هلك كلذ نم كب كلمأ وه ام ىلع كلدأ الأ

 لهو « ذامم اي كمأ كتلكثلاقن ؟انتنسلأ هب ملكس ةت امب نوذخاؤمانإ هللا لوسرا
 « ملاس تنأف تكس ام كنإ«مهتنسلأدئاصح الإ منهج ىف ممرخانم ىلع سانلا بك

 . "١كيلع وأ كل وه امإف تملكت نإ »

 غتسي ىح ه.اق مهتسم الو > هلق وتسب ىح دمعلا حاصي ال : ثبي دحلا ىفو

 ء هلم رثاس حلص الإ دبع ناسل ماقتسا الو ث ناسالا ىف عرولا لق أو 2 هنانسلا

 . هزمح ر اس ق داسفل ا فرع ال ١ هناسل فلتخا الو.

 نمو ونل وهف ارك ذ همالكن كي نمو وهس وهف اركست هتمص نكي نف

 مهلا عمجمو قلخلا نم بلقلا غرفت اهنإف ةولحلا امأو ، وه وهف آربع هرظن نكي جل

 . ىفاوعلا ريك أ نم ىحو سفنلا ظوظح لجاع ىف راكفألا لقتو مزاوللا ءادأب

 الإ هللا ىلو نوكي املتؤا ، زع هدرفتو لذ سانال ىلولا ةطلاخم : لهس لاقو
 . ادرفنم

 ء

 تلا لوسر اي تلق لاة ٨:ع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع هلنغ)لو ىذمرتلا هاور ) ( ١ تربخا

 ىلاعت هتنا هرسي نم ىلع سيل هنإو ميلنع نع تلأس دقل لاق رانلا نع ىتدعابيو ةنجلا ىنلخدي لمعب

 كلدأالآلاق مئاتيبااجحن و ناضمر' موصتو ةاكزلا ى ؤةو ةالصلا ميقتو ائيش هب كرشتال هتنا دعت هيلع

 ليللا فوج ى لجرلاةالصو رانلا ءاملا “زطي امك ةئيلملا زطت ةقدصلاو ةنج موصلا ريخلا باوبأ ىلع

 همانسةورذو هدومعو رمآلا سآربكربخأ الآ لاقم نولمعيغلب تح مجاضملا نع مهبونج ىناجتتالت م

 الأ لاق مث داهجلا همانس ةورذو ةالصلا هدومعو مالسإلا رمآلا سأر لاق هتنا لوسراي ىلب تلق

 انأو هتنا ىناي تاق اذه كيلع فك لاقو هناسلب ذخاف هتنا لوسراي ىلب تلق هلك كلذ كالمي كربخأ

 ىلع لاق وأ منهمخوجو ىلغ رانلا ىف سانلا بكي لهوذاعماي كمأ كتلكشم لاق هب ملكت امن نوذخاؤمل

 م٠ حيحص ن ا؛.هہحح ثدح لاقو ى ذمزتلا هاور مهتنلأ ادث اصخالإ مهرخانم
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 نيراتخم زوع ريغ نم نوعوجي اوناك هباحصأو مالم هتا لوسر نإ ليقو
 وتالتك ونلا نأ ىور آ . هع.ش نه رك أ هع وج نوكي نأ نمومءال ىخبايف ) كفالذإ

 . )رخآلا ىف اعوج مكلوطأ ايندلا ىف اعبش كرثك أ لاق هنأ

 .. مهدحألك أي ام ك نوعبشي اوناكام اماوقأ تكردأ ذنل هللاو > نسملا لاقو

 : ليق هنأل « هل ےقتسي ىتحاحان ابثاذ كسمأةحاراا ىلإ ليمت هسفن تناكاذإ ىتح

 :ةرثك امأو . كلذ دض ضنبيو 2 مالكلا ةلقو مونلا ةلقو لك ألا ةلق بحم هللا نإ

 ء ايشألا هذه فو ‘ بلقلا وهسو ةنطفلا ناصقن و لقعلا هلب و ةلفغلا لوط هيفف مونلل

 . توللا لوب ةرسحلا توفلا ىفو ‘ توفلا

 :اهنبال تلاق مالسلا امهيلع دواد نب ناملس مأ نإ لاق لم ىبنلا نأ ىورو

 . ةمايقلا موب اريقف دبعلا لجم هنإف ليلاب مونلا رثكنال

 .ني,لاطلا ةرثكو باسحلا لوطوىوقتلا لاوزو عرولا ةلق مالكلا ةرثك ىفو

 . نيبتاكلا ةكنالال نم داهشألا ةرثكو نيبولطملا قلعتو

 فذقو روزلا ةداهشو ناتهبلاو ةميغلاو ةبيغلاو بذكلا مالكلا ةرثك ىفو

 ` .... نيلاملا بر ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاو نينمؤلل

 هناماس هاور ةرخآلا لدب ةمايقلا ىف لاق نكلو مألاو هجام نباو ىذمرتلا هاور )١(
 م . ةرخآلا ىف ادغ ع وجلا لهأ مه ايندلا ىف عبشلا لهأ نإ : سابع نبا نع ىاربطلا ىفو

 م . هجام نيا هاور )٢(
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 لصف

 هيملع ةرركم هتايح ةدمو هتيبرتو هئاشن ١ أدتبم ذنم دبعلا تاقوأ نإ ليقو

 ىزاجيف رانلا ىف وأ ةنجلا ىن امإ هيلع ةداعمو ةمايقلا موي هيلإ ةدودرمو خزربلا ىف

 ارح لح » : لاقو . « هب . ء وُس لمم م » : ىلاعت هللا لاق . اهف هلامعأب

 نأ تانيسلا ١ ش ا نيلا بح ا » : لاقو . « ناْحإل ا ٦ ناسحالا

 لمعي ايندلا ىف انسحم ناك نمف . « تاحلاَملا اولمو اونمآ نيذلاك مهلع

 . ةنجلا ىهو تاملا ىف ىنسحلا هل تناك تاحلاصلا

 ناك مث » : ىلاعت هللا لاق امك ةرخآلا ىف رانلا هلف ايندلا ىف ائيسم ناك نمو

 رانلا نم نينمؤملا هللا فوخ دقو اوبذك نإ . « ىوُسلا اوءآاسآ نيذلا ةيقاَع

 : لاقو . « نيرفاكلل تدعأ ىتلا رانلا اوأةاو » : لاقن اهئاقتاب مهرمأو

 هب هللا فوم كلد ةللظ مهتخت نيو راثلا نمالاظ ممقوت ني مآ »
 مع 7 س

 . ( نوقناق دايع ا ه دابع

 . هايإ هتفرعم دعب اهب هللا ىعع ةيصعم لوأب رانلا قحتسي دبعلا نإ لاقيو

 لخديال هنأ نظ نم طت فئاخلا فوخ حص ام : لوقي ديز نب دحاولا دبع ناكو

 فولملاةقيقح هانعم ،اهنم هنأ نظف رانلا لخدي هنأ نظ نم فوخ قدص امو 2 رانلا

 امعن حلاص ل د لكل نأ اتيقي دبعلا ملعي مث ى اهيف دولخلا مث رافلا لوخد ةيشخ
 ةنجلا نم اماقم ةصلاخ ةفرعمو نسح لص لكل نأو ص خزربلا ىف احورو ةنجلا ىق

ةرخآلا ىف ًاباذع حيبق لهجو ءىيس لمح لكل نأو « هلماعل ءازج سق دق



 ثكالذ ىفخأ مش ث ايندلا ىف هلماعل عازج مسق دق « رانلا ى ًاماقمو خزربلا ىف اإركو

 ىلإ نايضقي نيقيرط اهل نابأو ث ةكحلل اهلامعأ رهظأو ص رشلاو ريخلا نم ءازجلا

 نيعونلا نم تاب وثملا رخأو ىهنلاو رمألا مدق مث « ىلاعت هللا نم ةكح ، نيراد

 سفن لك ىزجتل هنم ءالتبا لامحألا ىف ديبعال ءاهةساو لاعفألل هنم ماكحإ

 ةذفانلا ةردقلاو ةغلابلا ةجحلا هلف . نولأسي مهو لعفي امه لأسي ال هنإف « ىعسن ام

 . ۔ىث هلثك سيل ءىش لكف

 مه رهظأ مث « هن رادتتا ممابإ مهدجون مدعلا ىف قلحلا هللا رهظأ : ليقو
 لامحألا ىوط ح ك هنيعل اع مهنه دبع لك راتخاف 2 ءالتباو هنم ارابتخا مامعأ

 لك ىلع ىرجأ « لوقعلاب مهبجحو دوجولا ىف نآلا مهرهظأ املف « بيذلا ىف مهاوطف

 هبحح ام ادغ م فشك اذإ مهياع ةجحلا تمقو ثكالذبف هسفنل هرايتخا مهم دبع

 . مويلا مهع

 لصف

 تيقل ول: هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعل لاق هن أ ے رابحألا بعك نع ىور

 نأ ولو . ةمايقلا مو لو» نم وجنت ال كت أ تيش اتبن نيعبس لمعب ىلاعت هللا

 هتدابعو ىلاعت هللا ةعاط ىف ةعاسلامايق ىلإ اين دلالوأ نم ههجو ىلع رج ناك دبع

 . لاوهآلاو لزالزلا نم ىري امل ةمايقلا موه رةتحال

 ةرعش ملأ نإ و فيدلاب ةبرض فلأ نم دشأ توملا كلم ةجلاعم : ثيدلا ىنو

ةئام ةنجلا لوخدو توملا نيب نإو ى اوتامل ىئالحلا عييمج ىلع عضو ول تيملا نم
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 دبملا وجني ال ، فعض فلأ ةئام تومل ملأ ىلع ديزي اهنم لوه لك ث لوه فلأ

 نم هيجنت ةحر فلأ ةئام ىلإ دبعلا جاتحيف ث هللا ةمحرب الإ اهنم لوه لك نم

 ةنسح فلأ ةئام ىلع ةموسقم ةمحرلا نم ددعلا كلذ نوكي ث لاوهألا ثالت

 ةدحاولاةحرلا روهظل اناكم نوكت هيلإ اهس نسحأ ىتلا ايندلا تانسحنم اهمظعأ

 فورظ تاحلاصلل نأل لامعألا تاقرط ىف تطسق مث ص ةاجنلا اهم هل تقبس ىلا

 لوألا ءاطعلا ودو 0 مويلا ان» اه كالذ ىطعيف ء باوثلا نك امأ تاتسحلاو ءازإلا

 . هتمعن مامتو هتمحر لضفب ادغ ثالاخ> ءازجلا ىطعيو ء هتيانع فطل و هقيفوت نسحم

 معن أ نم ءازج ىأ ك « ناسحا الا الإ ناَسإلا +اَ رح رد » : ىلاعت هللا لاقو

 ديحوتلا مر> نمو ك تالاصلا ءار > ةنلاو ك ةن ١. لوخد مز السالاب هيملع هرا

 : ىلاعت لاق اي هل رفني ل مويلا مالسإلا عنم نمو ى ةرخآلا ىف ةنجلا مرح ايندلا ىف
  ١سص - ٥ِ

 نَمَو » : لاقو . « كيد نوو ام رذف هب ك . نآ رةغإ ال هللا نإ »
 ٨ م ۔ ۔إ إ ة ك . س ته .صم

 اوتاَمَو اورفك َنبذلا نإ » : لاقو .« ةيلا هيلع نا مح مف هللاب كرشي
. - - . . 

 ىوقتلا هله ا ه « : ىلاعن هلو او رسفو . ل هرا - رق 7 \ 2 م مو

 لهأ وه ىوقتلا هاطعأ نمو ، ىوقتلا ىلمعي نأ لهأ وه ىأ ع « ةرعم ها و

 مىَحأ ١ :و ىو لا ةملك .7 ( أو » : ىلاعت هللا لات اك ث ةرفغملا هيطعي ن ]

 هللا دبعت نأ ود » : لاقف ناسحالا نع لو ذ هللا لوسر لثس : ليقو . « اهأ او

 . ةبقارملا لو أ اذهف ع > كا رب هنإف هارت نكت نإف ، هارت كنأك ىلاعت

 م . ملسم هاور ليوط ثيد> نم )١(
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 لصف

 شرفتو «امايأ هروهش طسبتو ع اروهشةرخآلا ف هنينس هل رشنت دبعلا نإ :ليق

 لكب هل رشنيو { ءىش لك نع لأس ش ك اسافن أ هناعاس فشكتو 2 تاعاس همايأ

 ءالتبالا ناكم اذهو «تاعن لوألا ناوسن دلا ، نيواود ةثالث ترغفصنزإ و اهلعف ةلعف

 ةبلاطملا عضوم اذهو٬تلعف فيك :وهو ءىناثلاناود دلاهل رشن هل ملس نإ ؛مالكل اب

 وهو ص تلعف نمل « ودو . ثلاثلا ناويدلا هل رشن اذه هل حص نإف 4 لمملا ةحصب

 فلطعتينأ الإ هيلع فيخنم وأ ب وأ فيكب لتعا نإف «صالخإلاب ةبلاطملا ناكم

 . هذقنتسيف بسقحم ال ثيحم هيلع هللا

 . اهان رضحأ ىأ «اهس انيت لدرخ ن .مةبح لاقثم ناك نإو ىلاعت هللا لاق دقو

 .) ٥ م ر د لاقثم لمحي نمو هو اريخ ة مر ذ و لاقثم ل هق ( لاقو

 : لوقي هدو هيل ١ حوب ءىش نع لئس اذإ دنلتع هلي لوسر ناك ليقو

 هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف » . ةدئافلا " ةيآلا هذه الإ هيف ىدنع ام

 . هريارش ةرذ لافثم لمعي نمو

 اهلخدي هن ا بسح نمو ى نس - , لمءب ةنلا لخدي هنأ بسح نم ليقو

 ى و لكو تي هنل إ رظني الو هيلع ام لمعي نأ ىن .هلر هن أ ىنعملا ؛ نمتم وهف لمع ار

 هنلا لوسر لئسو : هرخآ ىف لاقو ى ليلا هيف ركذ ليوط ثدح ى ىراخللا هاور ( )١

 ءافلاب { ةذاءلا ةعماجلا ةيآلا هذه الإ اهيف ىلع هتنا لزنأ ام : لاقف رملا نع ملسو هيلع هتنا ىلص

 اهدارةن ال ةذان اهامسو ض ة۔صعمو ةعاط نم عو نألا عيجل الو۔ثل ةعماج اهامس ء ةمجعملا ديدشتو

 ىأر ةعاط ريخلا ءاننقا ىف لمع نم نأ ىلع تلد ةيآلا نأ دارملاو : نبتلا نبا لاق . اهانعم ىف
 م . كلذ باقع ىأر ةيصعم لمع نإو ، كلذ باوث
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 حدم دقو هلدعب هدر ناخو همركب هلوبق وجريو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع كلذ ىت
 لعو اوُرَمص نيذلا نيلماعلا حأ مع » لاقف تاحلاصلا لامعألا لهأ ىلاعت هثزام

 . () ن ولكوتب « ر٫

 هنم ىغم اهلك ، لجأ ىف تنأ امإ ، مدآ نبا اي : لوقي نسحلا ناك: ليقو

 .ران ىلإ وأ ةنج ىلإ لزعملا تنلب لحارملا تيقفأ اذإف ء ةلحرم تعطق ةليلو موه هنم

 ك دعاق وهو ريست ةنيفسىف لجر لثم هرمع ىف دبعلا لثم : ءامكحلا ضعب لاقو

 . لفاغ وهو ةرخآلا نم وندي دبعلا كلذك

 ، ةعوضوم نئازخ اهاريف ةليللاو مويلا ىف هتاعاس هيلع ضرعت دعلا نإ لاقيو

 عدوأ امب ءازجو ءاطعو ةذلو ك ايسن ةناخ لك ىف ىريف « ةنازخ نورشعو ةعبرأ

 اهاريف اهيف ىلاعت هللا ركذي مل ايندلا ىف ةعاس لكف ، ايندلا ىف هتاعاس نم هنئازخ

 فيك رسحتيف كلذ هؤوسيف اهيلع ءازج الو اهيف ءاطغ ال ةغراف نئازخ ةرخآلا ىن

 هيلإ بودنملاو لئاضفلا توف ىلع الإ دبعلا رسحتي مل ولف اثيش اهيف رخدي مل ذإ هتاف

 هتناف ن فيكف تارسح ةعراسملاو ةقباسملا توف ىف ناكل تاريخلا نح

 تاحابملاو لالحلاب هرمع ىف دبعلا لغتشي ملولو«تاراسملابهنمتطرفو تائيسلاب هتاقوأ

 ؟ تاروظحملاب لغش نع نوكي فيكف ص تاجردلا .نم هل اناصقت كلذ ناكل

 . رمألا بعصأ و رطخلا مظعأ ام هللا ناحبسخخ

 ؟نينسححملا باوث هناف دق سيلأ هل رفغ دق ءىسملا نأ به : ءالعلا ضعي لاقو

كىلاىت هل وق ديحوتلا لهأ ىلعءىش دشأ نم ةيآلا هذه لوقي سابع نبا ناكو
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 ٠ ٤ ى۔ ه وس س و ص م ع س

 الول بَر لوقي توملا مك حا أ ياي ن

 .ىنمتي ال هنأل ..« نيحلاص ملا . نه نأ أو قدضاف بي رف لجا لإ ىنت ر

 هل وق كالذكو ةرخآلا ق ريخ هنا دانع هل نم اهلإ ا عوجرا الو ايندلا ف ريخأتلا

 .هل وق ىلإ « هللا بنج ىف ت رف ام ل 5 رمح ي سفن ر لوت ( ن ا » : ىلاعت

 ص _ َ ع هم

 ك ىل ن |
 ص

 . (( نينسحملا ح نه نوك اه ة

 ر م

 ليق ةرسحلاف . « نومتج را بر لف ت ولا مه دح 7 ءاح ا دل ىتح : هلوتو

 . عييضتلاو ىناوتلا طيرفتلاو ء كرادتي ال ءىث توفل ةمادنلا مظعأ ىم

 نسحم مل فيك ،اثيسم ناكنإ ،ةمادنو ةرسح الإ دحأ توميال ربحلا ىفو

 .ددزب فيك ء انسحم ناك نإو

 لصف

 « ناكم نود اناكم ىنمتي نم وه نييل اهتوف فوخ تاقوألا كرادت نأ ملعاو

 لاحلا ىوس الاح عقويل الإ هيف وه ىذلا تقولا ريغ تقو دعب تقو راظتناب الو

 .تاتش نم مه ممج وأ ةعاس رك ذ وأ ةليل مايق وأ موب مايص وه امنإ ، هيف وه ىذلا

 . ةوطخ ىف رثألا عطق وأ 2

 .تمصو « همدق سبح و « هدي فكو « هع:= مهو « هفرط ضغ كللذ نوكيو

 رمأو تيقلا عزج ةدايزو ء توق نم اناصقنو ةهش نم ةمقل كرتو ،ةيند ةلك نع

 ديدجتو ص ةميمذ ةين لحو ي ةديمح ةين دقعو « ةيند ةلعف نع ىهنو ةديشر ةملكب

ةينو ، نظ نسح داقتعاو ء نظ ءوس جارخإو ص ةركف ىف بلق لامهإ و « ةب وت
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 ري ىلع ةنواعمو ، مزعلا ىوقي ام ىلإ ببستو « لضف ىف مزع ةحصو ى ةماقتسالا

 رظتنيالو تقولا هه فوسي ال لاحلا 7 كتقولا ىف نوكم هلك اذه ىوقتو ١

 .كرادتلاوه اذهف ء نامز نودنامز ىلإهرخؤي الو ، ناث تقو ىف هعقوتي الو « هنم

 . توفلا فوخ

 « هللا هنمل ء سيلبإ دونج نم وهف ىخارتلاو راظتنالاو ىنملاو فيوسقلا امأو

 موي ىلإ رشنت ل ةعاس تيوط اذإو ءاضنلا موي ىلإ دجوي ل ىضقنا اذإ تقولاو
 هتعاس نأو ةعاس هلك هتقو نأو « ةليلو موي هرع نأ لع دبعلا نقيأ اذإف . روشنلا

 .هبلقنمل هبرقي ام هبلقل هلاح نم ذخأو ث هبلق هلاح نأو ، هلاح هتقو نأو ، تقو

 « همويل هرهش نمو ث هتعاسل هموي نمو « هتقول هتعاس نم ذخأيلف ڵ هلمع ةياهنب

 3هتقو نع هلاحو ص هتعاس نع هتقو هلغشو 2 ه:عاس هموي ناكو 4 هموي هرهش ناكو

 « هساننأل ايصحم ڵ همهل اعماج ، هبلق ىلع اماق ، هلاح ىلع اظفاحم هتق ول ايعارم ناكو

 ةليضف ىف لع وأ ، ةضيرف ءادأب لافتشا نم ى هبر ركذ نع ولخم ال هبيقرل اقارم

 ناكو . ةيضقب ىضر وأ « ةنحم ىلع ربص وأ ، ةمعنل ركش نم « ىلاعت هلل رك ذ وأ

 « تالاص هتافرطو هسافنأف ، ديدجت ىلع نيقيلا نمو ع ديزم ىلع ناميإلا نم

 : ىلاعت هللا لاق امك ص تادهاشم هراكفأو هرابتعاو ، تانسح هراثآو هني رصتو

 ۔ « نوما ما د اهنب .ه َنيذَل و نوعار'مهدهَعَو م مل .ه 7 ذلاو

 نإف ، هتوم دنع هنع هل سي ى هدنع هلل ةنامأ دبعلا رع : نيفراعلا ضعب لاقو

 جرخي مغ ك هدهب ىوأ هتاقوأ ىعار نإو ء هدبع كرتو هف ةنامأ عيض هيف طرن
) ٧ / نيل اطلا جح 77 _ ) ١٨
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 ىلاعت هللا لاق اك ءافولا هللا نم هلف 2 ىباعت هللا ةعاط ىف الإ ةعاس هنم" » وَأو٣فوا ١ ١ ١ 7
 {. .. . . 2 , 7 .م . 2 ٥ س وس٥ ۔, ص

 . ءافولا ثرت ىو دهسلا عميص» ىف (( نوبه رام ى ايإَو مك < فوا ىدهمب

 مهيلعفوخ النيذلا هللا ءايلوأ امل فص 2 هللا حوراي : نويراوحلا لاق ليقو

 باتكلا ماع مهبو اوقطن هبوباتكلا مهب قطن مهم نيذلا مه:لاتنءنونزحم مه الو

 سانلارظن نيح ايندلا نطاب ىلإ اورظن « اوماق هبو . باتكلا ماق مهسو اولمع هب و

 مهنم اوتامأف ى اهلجاع ىلإ سانلا رظن نيح ايندلا لجآ اونياعو « اهرهاظ ىلإ

 «اتاوف اهنم مهكرد راصف ى مهكر تيس نأ اولعام اهنم اوكرتو « مهتي نأ اوشخ ام

 ، هوعضو قحلا رينبمهيلع فرشأامو 2هوضفر اهنم مهضراع ام « ان زح اهب مهحرفو

 ىف تتامو 2 ا»ورمعي ملف مهنيب ايف تبرخو « اهوددجي ماف مهدنع ايندلا تقلخ

 اوتامأو ، توملا ركذ اويحأ مهترخآ اهس اونبو اهومدهن ، اهويح . مهرودص

 ملا ، هب نوئيضيو هرونب نوثيضتسي ، هرك ذو ىلاعت هللا نوبحي 2 ةايحلا ركذ

 . هنع اوضرو مهنع هللاىضر لادبألا ةفص هذهو بيجعلا ريخلا مهدنعو بيجم ربخ

« « ع



 ۔ ٢٧٥

 نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 7 نراطيشلا ساوسوو سفنلا رطاوخ ىش

 ةماقتسالا قيرط ىلع سفنلا ةلالدو

 اهف قلأ ىأ « اعاونتَو اهَروُحَم اهمزأت احا“وَس امو يسنو »ىلاعت هللا لاق

 ،ليقو ى قت . ةتن امون أت امو كةيصعملاو ةعاطلاو رشلاوريلا ام نب ليقو اهف فذَتو

 ك رفاكلا ق روحنفلاو نه هؤملا ىف ىوقتلا قلخ هلا نأل ك نالذللاو قيفوتلا وه

 ء ةعالطلل اهقفو و بو ذلا نه اهرهطو ‘ ابحلصأو ىلاعت هثزا اهاكز سفن ١ تدعسعه

 . ابكلهأو هرا اهلضأ سفن ترسخو سفن تب اخو

 ء هم م / ر سو ۔ س مإ ه رمه مس ر

 ىتحمال ىآ 4 « هن هب س ونسَوت أم هملعن و ناسنالا انقلخ دقل و»ىلاعت لاقو

 . هرئامض هيلاع ىوتحتو ص هار هيلع هب ىوطنت ام انيلع

 ء ے رسرس و ٥ ص ومس

 رش نم « : لاقو . ) هلتقف هيخ ا لتق 77٢ هل توف ( ىلاعت هنا لاقو

 . ( سلاو ةنجلا ر نه س تلا روص ىف س وسو ىذلا سملا ساو س ولا

 2 ح ر ره م. ى ج ىرث ۔ رم
 اونوكتل هر ب زح وغ يتإ ١ً ١ ودع هو ذخ \و و دع مكل ناطشلا ن 5 !«: :لاقو

 . ( ريهرل ١ باحص : أ نم :
 نم

 . « هللا ركد مهاسأ ناطيشلا مهيكَع دوحَتسا » : ىلاعت لاقو
 م ه م٥ ٤ رز س ر ٠ ۔ 5 ,

. « ءانحلاب 'كرُمأَيَو رتملا ؛بك دعي ناطيشلا » : ىلاعت لاقو



 س ٢٧٦

 <مالسإلاقيرطىلعم آ نبال دعتي ناطيشلا نإ :لاق ه نلك ل ىذلا نع ىوريو

 ةرجهلا قيرط ىلع هل دمق مم "هلسف هاصعن؛كئابا نيدو ا كرتتو لست أ هل لوقيف

 « داهجلا قيرط ىلع هل دعتف « رجاهف هاصعف كلهأو كضرأ رذتو رجاهمأ « هل لاقف

 قرتستو كؤاسن حكنتف لتقتف لتاقتف ، لاملاو سفنلا دهج وهو « دحاجنأ « هلاقن

 . دها هاصمن ، كلزانم نكستو كلاومأ مسقتو كؤانب أ متو كؤامإ

 ثيدحلاو . قورعلا ىف مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجي ناطيشلا نإ ليقو

 . ناطيش هلو الإ دحأ نم كنم ام : روهشملا

 هيلع ىناع أ ىلاعت ها نأ الإ ان أو : :نل لات ؟ هللا لوسر اب تنأو هل اولاق

 . ملساد ٢) ¡ ؟

 « نيتل بلقلا ىف نأ دنسم قيرط نم انيور دقو هللا همحر دوعسم نبا لاقو

 .بيذكستو رشلاب داعيإ ودعلا نم ةلو . قحلاب قيدصتو ريملاب داعيإ : كلملا نم ةمل

 . ")ريخلا نع ىهنو قحلاب

 « ىلاعت هللا نم ةمه ء بلقلا ىف نالوجي ناه امهنإ :لاق هنأ نسحلا نع انيورو
 .ناكامو هاضمأ ىلاعت هنر هنم ناك امف٬همه دنع قفو ادبع هللا محرف ، ودعلا نم مو

 . هدهاج هودع نم

 ةحام ن او دواد وب و ق٬٫للا هاورو > سن ] نع دواد وب ,أو قهببلاو دحأ هاور ) ( ١

 م . ةيفص نع

 م . دمحأ هاور )٢(

 د وعم نب ا نع هرخآ ىلا 1 كفاللو مدآ ناب ة ناطيشلل نإ : هظفلو ء ىذمرتلا هاور (٣)

 م . ًاضيأ نابح نباو ىئاسنلا هاورو



_ ٢٧٣٧٣ 

 ىلع طسبنم وه لاق ى سايملا س ساوسولا ر رش نه ىلاعت هلوق ىف دهاجم لاقو

 ، هبلق ىلع طسبنا لفغ اذإف ڵ ضبقناف سنخ ىلاعت هللا ركذ اذإف ء ناسنإلا بل

 ، تلبقأ اذإ اهانيع ةأرملا نمو ث هداؤفو هانيع لجرلا نم ساوسولا لحم ليقو

 . تريدأ اذإ اهتزح ىفو

 ىف تكن ةثيطخ لعف اذإ دبملا نإ : : لاق هتالع ل ىزلا نأ ةربره فأ نعو

 « هبلق ولعت ىتح اهبف ديز داع نإو « هبلق لقص باتو رفغتساو عزن نإف ةتكن هبلق

 نمؤ آ بلقف ١. «مهب ق لك ناَك ل 2 » : ىلاعت هرا هرك ذ ىذلا نارلا وه

 . هرصبأ الإ ةيحان نم ناطيشلا هينأي ال 5 ةآرملا لثم "لجع

 ء ءادوس ةتكن ه ىف تك ابنذ بنذأ الك بونذلا هيملع عباتت ىذلا ام أو

 بلقو ث هيت أي ثيح نم ناطيشلا رصبي الف دوسي ىتح هباق ىف تكسدي لازي الو.

 ر»ز جارس هيف درجأ ن هؤملا:

 بلقو .نمؤملا بلق كلذف رهزي جارس هيف درجأ بلق : ةعبرأ بولقلا ليقو

 بلق وهو ةفالغ ىلع طوبرم فلغأ باقو . رفاكلا بلق وهو سوكنم دوسأ

 ءاملا اهدمي « ةلتبلا لنم هيف ناميإلا ل:ف « قافن و ناميإ هيف حفصم بلقو . قفانملا

 بلغ نيددالا "ئأن٬ديدصلاو حيقلا اهدمي ةحرقلا لسغك هيف قافنلا لثمو ڵ بيطلا

 . هب هياع كح هيلع.

 ق لاو و ں٫؛ بعش لا الا نايح ن هاو هحام ن نباو ق ؟ اسنل!و ىذمرتلاو دحأ هاور ) ( ١

 م . ةريره ى ١ نع مهلك نامعإ ١

 



 ناطيشلا ن : فل اط مس اذإ ارا نيذلا نإ » : ىلاعت هللا لاقو
 م

 -د ر رم

 :2 وا نئمطنو اونم آ نير 51 « :ىلاعت لاقو . » نو رصم ه و اور 5 ذ

 ةنيك_َللا ل ( آ ىذلا و ه ( :لاقو . ) ب ,راقلا نمط ل ذل ار ركذ لآ ا هل ا ركذب

 7 مغامإ ر عم م ًانامعإ اوُداَد زيلا نينموملا بولق ف

 ٠ .مد َء 79 7 __

 ىر ذ نع ءاطغ ىف محيعا ت تناك م ن ا « : نامج الا لهأ ة ةفص ىف لاقو

 7 ه ص

 . (( 7 نوعيطتسي ل 7 , ١

 ©')هردص ىلإ هديب راشأوءانهاه ىوقتلا ءبانلا ةنص لمعؤمظ ىبنلا لاتو

 . بلقلا ىف ناميإلاو ء ردصلا ىف بلقلا نأل

 .ىلع نونيعتسي اوناكو . هبنذب ملعلا نم هبيصن مرحيل دبعلا نأ « ربخلا ىفو

 هللا دارأ ذإ ربحلا ىفو . ةثداحلا ملع اوءمفن ةسل اجلا بادآو ىصاعملا كرتب ملعلا لمت

 هبلق ىفهل ناك نم ث ربخ ىفو «هبلت نم ًاظعاوو هسفن نم ارجاز هل لعح ريخ دبعب

 / . ظفاح هللا نم هيلع ناك ظعاو
/ 

 .لاق « ناميال ىدامب يدانم ات ۔َم اًتإ» ىلاعت هلوق ىف ريسفتلا ضعب ىفو

 ناكس نيم نودي ك . : مد ةفص ىف لاقو . انبولق نم هانعمس نونمؤملا

 الب نورجزنيو 2 ظعاو الب نوظعتي بولقلا لهأف . مهمون نم ديعب ىأ . « ديع

 .لوح ةميقم هللا دونج هذهو ، بيغلا نئازخ نم ىلاعت هللا ةنازخ بلتلاو 2 رجاز

 .ضبقي و اهنم ءاشي ال بلقلا ط۔بيو اهنم ديرب ام رهظيو ءاشي ام اهنم ىنم ڵ بلقلا

 . اهنم ءاشي امف

 م . ملسم هاور )١)



_ ٢٧٩ 

 .فعضت نكلو س نيقيلا رطاوخ هقرافت مل ناعم ةثالث هيف عمتجا بلق لكو

 .ةثالثلا هذه نأل ى اهتوق رهظتو نيقيلا ىوقيوءاهقدو ىناعملا فعضل ىفخح و رطاولا

 .ىناثلاو « رانلا رجح نكم نيقيلا نم هعضومو « ناميإلا اهدحأ ح نيقيلا ناكم

 اذإف ء سابتقالاو ءايضلا ناكم وهو لتعلا ثلاثلاو ي ةدايزلا عضوم هناكمو ملعلا

 ةوقب هتوق ىف باقلا لثمو . باقلا ىف نيقيلا رطاخ حدق بابسألا هذه تعمتجا

 حور ودو ى ملعلا ناكم تيزلا و ع لقعلا ناكم ءاملاف ليدنقلا ىف حابصملاك هددم

 هلصأ ىمهو « هنم ناسعإلا ناكم ةليتفلاو 2 نيقيلا روهظ نوكي هددمبو ، حابصملا

 . نيقيلا ىوقي اهرهوج ةدوجو ةليتفلا ةوق ردق ىلعف اهب رهظي ىذلا هماوقو

 .هتقرو تيزلا ءافص ردت ىلعو ، فوخلاب هلكو عرولاب هتوق ىف ناعإلا لثمو

 .. ىوهلا دتفو دهزلا ددم ىف ملعلا لثمو « نيةيلا ىه ىلا رانلا ءىضت هعاستاو

 لاق دقو ، ناكملا ردت ىلع ديحوتلا ىف دحوملا نكمتف « ديحوتلل اناكم ملعلا راصف

 نأو هللا لب لزنأ انأ ا 7 :لاقو.«هللا الإ ةلإ ال نا عف : ىلاعتهللا

 ملعلاب بلقلا عستا الكف ، هلوأ راصف ك ديحوتلا ىلع ملعلا مدقف ء « وه الإ هل ال

 ء هريغ هارب الام هولع ىف ىرب هنأل « العو انامإ دادزا ايندلا ىف دهزو ىلاعت هللاب

 «هب نمآ ايلك دهشي مث.هنامإ ىف ة ايز كالذب نوكيف هاوس هملهي الام هعاستا ىف ملعي و

 .ىناعم و ىلاعنهثياب بلقلا ملع رصق الكف ، هتدهاشم ةعسو هنيقي ةوق كلذب نوكيف

 .باجح ءارو نم هب نمآ ام دهش مث دبعلا اذه ناميإ لق هتوكلم ماكحأو هتافص

 ةعراسملا نع هزجعل رتس فلخ نم مالكلا عمسو بابسألا بح نم هيلع بلغ ا

. هتدداشم لعتو هنامإ كلذب فعضيف رمألا ىلإ



_ ٧٢٨٠ 

 اهدهش مث . ىنعمفل أ ةئام هنامإو هتردقو ىلاعت هلا تافص نم ماع نم سيلف

 نع دعب نم اهدهش مث ناعم ةرشع اهنم ملع نم لثم فشك نع برق نم اهلك

 ةدايزلا ىلع ولعلاو برقلا ىف امهناممإ نيب نوكيف اعم نانمؤم اهو 2 باجح

 رشع راشعم ماسملا بلق ناميإ نوكيف ، فلأ ةئام ىلإ ةرشعلا نيب اك ن اصتنلاو

 ةثام نم ءزج ةرشعلا نم ، رشعلا رشع وه راشعماو « نقواا بلق ناميإ رشع

 { ناصقنلاو ةرشعلا ىلإ ةد زلا نم كلذ نيب ايف نمؤملا بلق نامبإ نوكيو ، ءزج

 ري۔نا سيل ، لاقو ك دبزلاب لع ىبنلا دهش دقو 2 همق ردق ىلع فلأ ن

 . ةنياعملاك

 نمؤا بلقن « "حابصم اهمف ز ةاكسثمگ » :ىلاعت هلوق ىف بعك ن :فأ لاقو

 تاآملظك هوأ » : قفانملا بلق ىف لاق مث ص هملعو هرون حابصملاو « ةاكشملا وه

 سأ نب ديز لاقو . ةملظ ىف بلقتي و 4 ةلظ هملعو « ةملظ هباقف ك « م حل رحت ىف

 ع هم
 . نمؤاا بلق هد أ ظوفحم حيو ف » : ى امت هلوق ىف

\ 

 ص ىضرأ الو ىنامس ىنعت مل : لوقي ىلاعت هللا نأ رابخألا ضعب ىف دجويو

 ؟ سانلا ريخ نم هللا لوسر اي :ليق » : ثيدحلا ىفو . نمؤملا ىدبع بلق ىنعسوو

 لظ الو ىه الو 4۔۔ف - ة ال ىذلا قلا وهو « ( بلقلا مومع نمو ل إك : لاقنا

 اس ىأ ء « ملس بلقب هنلا قأ م الإ » : ىلاعت هلوق رسفو . دنح الو.
, . 

. قافنلاو كرشلا نم



_ ٢٨١ 

 7 للا بيبد نم ىفخأ ىمأ ىف كرمثلا » : ةنك هللا لوسر لاقو

 . نوقيدصلا الإ همدعي ال اذهو

 . نوفراعلا الإ همدعي ال اذهو & « اهؤارق ىتمأ فانم رثك أ » : لاقو

 ، ةنسو ، ةظعومو 0 ليوأتو { ةرصبت : بعش عبرأ ىلع نيقيلا : ليقو

 لهأن ، نيلوألا ىف ناك امنأكف ى ةربعلا فرعو ةكحلا لّوأت ةنطفلا رصبت نف

 بولقلا رطاوخ ليصفت نوملعي ، ةنطابلا ىلاعت هللا ماكحأب نوفراعلا مه نيقيلا

 ص رطاملا ىلإ هبرقو ى بقاثلا ىلاعت هللا رونب بيغلا نم اهعاطم اودهش ثيح نم

 ،نيقيلاىأ هللا رونب رظني هنإف ءنمؤملاةسارف اوقتا :ربحلا ىف ءاج اك ذفانلا هناطلسو

 :لوقي ءادردلا وبأ ناكو . « نونقوي مو ل تايآلا دب دم دق » : ىلاعت هللا لاق

 نمؤملا بلق ىف ىلاعن هللا هفذقي قحلاو . قيقر رتس ءارو نم بيغلاىلإ رظني نمؤللا

 . هناسل ىلع ه رجو

 .كل لمجت هللا اوذتت نإ او آ نيذلا اهمأ اي » : ىلاعت هلوق ىف ليقو
 رصم إ 2

 . . تا هن نوفرعتو تاهبشلاو قحلا نيب ه ١ نوقرفت آروذ ى 7 اناق ره

 > سانلا ىلع قاض رمأ لك نم ٠“م (( اًج{رخت : 7 لعجت هرا تت ( نمو «: لاقو

 لةلابيبد نم ىنخأ مكيف كرشلا : ركب ىبأ نع هلو ء سابع نبا نع ميكخلا هجرخأ )١(
 نأ كب ذوعأ ىا مهالا : لوقت هرابكو كرشلا راغص كنع بهذأ هتلعف اذإ ءىش ىلع كلدأسو
 كاملا اهجرخأ ةياور ىفنو . تارم ثالث اهلوقت { ملعأ ال ا_! كرفغتسأو ملعأ انآو كب كرشأ

 ءاملظلا ةليللا ىف ءافصلا ىلع لغلا بيبد نم قمأ ىف ىنخأ كرلا : ةشئاع نع ةيلحلا ىف يعت وبآو

 هتنا ىف بحلا الإ نيدلا لهو ث لدعلا نم ءىش ىلع ضغبت وأ روجلا نم ءىش ىلع بحت نأ هاندأو

 م . « هتا كبحي قوعبتاف هتنا نوبحت متنك نإ لق » : ىلاعت هتنا لاق ، هتنا ىف ضغبلاو



_ ٢٨٢ 

 ٠.٨ م 2 ٥ ه ه ٤ ۔2 , 7

 - هل رح ريعل هنطف٫ و ےلعت ريغل - هدل., ك ) بسدنحت ال ثيح نم هف ز رو (

 تولمعينيذلا :ليق " « انلم ب ب ب دل اغيف اوُدَكاَج نبذلاو » :ىلاعت لاقو

 . ءامكح ءاملع اونوكب ىتح نومي ال ام ىلإ مهبدهيو مهقمويف ، نودعي امت

 « » لهب ام رثع كرت نم نامز ىف مويلا : أ : ىناملا نب ةفيذح لاقو

 . اي لعب ام رشعب لمح نم نامز كدعب ىنأيسو

 « ًاطاشن.و ةوق بلقلا دادزا ةدابعلا ىف داهتجا دبعلا دادزا ا:إ : ليقو

 . نهوو بلقلا فعذض رتفو دبعلا له نإ و

 لصف .

 هللا نم قيفوتلا اهلوأ : اعم ةثالث نم هيف دب ال لق نإو لمع لك : ليقو

 مهف وهو س لقعلاو ى امنيب ةعماجلا ةوقلاب نيثيشلا نيب عمجم نأ قافتالاو 2 ىلاعت

 هردقو هللا ءاضت نم نوكي امب اضرلا راهظإ وهو « ربصلاو ع اهب ملعلاو ءايشألا

 » راب الإ ا ق هف وت امو » : ىلاعت هللا لاق . هيف طخس الو هنم عزج ريغب

 :: لاقو . 5 ىأ ، «ثرأق هل ناك نل ىركذل كلذ ف ن » : لاقو

 . « هل اب الإ كربص امو ريصاو (

 ىلق تبث بولقلا بلقم اب » : هئاعد ىف لوقي ناك :ن ىنلا نأ ىورو

 ءاش نإ وهو ىننمؤي نمو : لاق ؟ هللا لوسر اي فاخ وأ : اولاق . ")كنيد ىلع

 نب هللا دبع ثيدح نم ملسو رباج ثيدح نم مالاو سنأ ثيدح نم ىذمزتلا هاور )١(
 م . كتعاط ىلع انبولق فرص بولقلا فرصم مهللا ورمع



_ ٢٨٣ 

 روفصملا لثم بلقلا لذم » : لاقو . « هغازأ هغيزي نأ ءاش نإو « هماقأ هميتي نأ

 . _ ةعاس لك ىف بلغتي

 س

 . « اتاياذن تعمجتسا اذإ ردقلا لثم هبلقت ىف بلقلا لم » : رخآ ربخ ىو

 ك » ًانطر و ارهظ حيرلا اهاقي ةاذ ىف ةشير لثمك بلقلا لثم ( : () ريخ ىئو

 ماكحألا ناك. راهنلاو ليالاك ى بيذلا نئازخ نم هيف امب بيلقتلا ناكم بلقلاف

 . تاقوألا ىف نامزألا فالتخا نه فيرصتلا

 ٠ ع . ص ٥ س ه ص ۔ 'إ١ ع - ٧ ٥

 هيلإ هنأو هبلقو ءرملا نيت لوت هللا نآ اونكغاو » : ىلاعت هللا لاقو
 ١ , _ ص و 7

 رفاكلانيبو ، رفكلاو نمؤملا نيب لوحم : هنلا هحر سابع نبا لاق ء « نورشحت

 . نامالاو

 ليقو ث ةمتاخلا نسحو رفاكلا نيبو 2 ةمتاملا ءوسو نمؤملا نيب لوحب ليقو
 ةعاطلا لءعب قيفوتلاوقفامملا نيبوء دبعلا اهم كلهم ىتلا رئابكلا لمعو نمؤا نيب

 هرسأبنوكللا كلذكو « ديعولا قيقحتل نينمؤملل فيوخت اذهو « اهم وجني ىنلا

 اهلقت ك فصاع موب ىف ةالف ىف ةشير لاك بيلقتل اب ةردقلا دنع نيدوجوملا دنع

 جاتحت الو دعب الو ةفاسم الو بيترت ةردقلا ىف سيل و « رداتلا ةتيشم ىلع ةردقلا

 عينصلاو ةكك_ا ل ۔'الن نامزو ناكم نويعلل تيثو رهظ ه نامزالو ناكم ىلإ

 هاورو حارجلا نب ةديبع ىبأ ثيدح نم بعكلا ىف ىتهيبلاو كردتسملا ىف ك هاور «[ )١(

 م . همجعم ىف ىوغبلا

 هوحن رازبللو بعشلا ىف ىتهيبلاو ريبكلا ىف قاربطلاو ىسوم ىبآ نع هجام نبا هاور )٢(
 ع

 1 ٠ سن ١ ثدح نم



- ٧٢٨٤٢ 

 بيصن و . ناطلسلا رهقو ةردقلا فطلبف رثاصبب بلقتو توكلملا نم ىفخ امو

 بسحديحوتلا نم هبيصأ و 2 ديحوتلا نم هبيصن ردقب ةردقلا ةدهاشم نم دبع 1

 ك ىلاعت هللا نم هبلق برق بسح ىلع نيةيلا نم همسق بسحو « نيقيلا نم همسق

 وحم ىلعىلاعت هللاب ملعلاب هعاستاو ث ىلاعت هللاب هلع ردق ىلع ىلاعت هللا نم هبرق ردقو

 هناسحإو ى هيلإ ا هللا ناسحإ ردق ىلع ناميإلا ديزهو ناميإلا ديز نم هناكم

 ءاوس لذو ء اذ ءارو نم ىناعت هللا ملعو « هل هراثيإ و هتيانع ردق ىلع هيلإ

 بسح ىلعو ةلفغلا نم هبيصن ردقب لهجلا نم دبع لك بيصنو ، بوجحملا ردقلا

 ى سفنلاناطلس ردقىلع ىوهلاف هتوق ردتو ىوهلا ةوق ردق ىلع كلذو ايندال هبح

 نيقيلا ةهماش. ىلع نيقيلا فعضو « نيقيلا فعض ردت ىلع سفنلا ناطلس ةوق ردقو

 را:يإ ثروت ةوسقلاو « بلقلا ةوسقو ربكلا هناريم باجحلاو س باج> ءارو نم

 هقلخنود هملعب هللا رثأتسا ىذلا ردقلا رسو ، کالذ ءارو نم اهيف نامدإلاو ىصاعملا

 هللا د ري نمه » ، اهدادضأو ءايشألا قلخ نم ناحبس اهيلوم وه ةهجو لكلو
 ي " هم م و ه ع ه ٨ .| ۔ , ,م ۔ ٥

 ًتض . ٥َر دص لَعْحَي هلضد ن د ري نمو مالسالل ال 4 7 ٠١َ ح ؤ ٨٨ د دمي ن ا

 - ه م ى . انر 'ہ ۔ا٤6¡} رس رم سرس

 نإو كل بلاغ الك هللا كرت نإ » .« ءامدلا ىق دعصي امنأك اج

 اذه ىناعم ى ذ ةريثك تاياو ك ) هد ٦ نم . 7 :ىدلا آ د مف :.:زان 1

 . لالضلاو ىدهلا نم

 دع بلق ىف هلك يخلا ناكولو ص ىطعي نمف 7 عناملا وه ىلعملا ناك اذإف

 هسةنل هسفن نم عفني نأ عاطتسا الو ص ةرذ بلق ىلإ هبلق نم لصو نأ ردق ام

ك هب وه عي مل ام هيف هلو ك ىلاعت هللا ةنازخ وهف هتحراج ناك نإو هبلق نأل 2 ةلدرخ



 « ؟دَْع هللا دنع َدَعْتا مأ بيعلا لطأ » : لاق اك هيف وه ام ىلع علطي ال وهف

 . بحم اك هف"رصيف هيف ام كلع نأ هن فيكف

 : لاقو . « هللا ءا :. رط الو . ىل كلمأ ال لق » : لاقن هيبن
 ه مس ١ م . , ه س ا _ ص ء ٠ - ح 7

 دحأ هتنا نم ريجم ل !ذ دشر الو رض ؛مكل كل كلم ا ال ن 1 ل »

 لصوي مل زيزع ءايشألل ثلاملا ناك. اذإف . « ادَحَحْلُم هنود نم دجا نلو

 لذلاو ع صالخإلاو قدصلاب الإ هيلإ قيرطلا سيلو ى ةليح الو ةوقب هدنع ام ىلإ

 . راقتفالاو

 ناعتسانمو ث هب عطق هللا ريغب هئلا ىلإ لصي هنأ نظ نم : نيفراعلا ضمب لاقو

 . هسفن ىلإ لكو هسفنب ىلاعت هللا ةدابع ىلع

 .تاداعو ، تاوهشو ، بابسأ :طئاسو ءايشأ ةثالثب نوبوجحع قلحلا نإ مث

 وددلا ناطلس نكمتن ‘ مدر تاداعلاو 0 مهذخن تاوهشلاو 0 مهفقو بابسألاف

 « هليثامتب تلتوسو ى هللا هنعل ، ودعلا نييزتب سفنلا ىوقتو ث هناكم ةعس ردق ىلع

 ىوهلاب تناكو « اهريسأو اهكولم ناك هسفن دبعلا تكلم اذإ و 2 دبعلا تكلف

 ىناعم هيلع ذوحتساو ث لالضإلاو ةباونلاب ذئنيح ناطيشلا ىوهتساف ڵ ةريمأ
 ناكو«هركذ هاسن أو لجو زع هلزا نع كاذب هلغشف 2 لاومألاو دالوألا ىف ةكراشملا

 ءاََم انب ة رف 7 ناط ا ى نكس ا نمو » : لوقي ىلاعت هللاو ، هتفص هذه نم اتيرق

 . اني رق

 م . ملم ءاور )١(
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 دبعلل ىلممو ع ةمهلا نيبزتب ةسوسولاب باقلا ىلع ودعلا روطخ ود رطاخلاو

 هدعب نم. هدعي و 2 ةيصملا هيلع نوه ىتح ةبوتلا هينمبو هلمأ ىف هل حسفيو هيجري و

 لاق ام روبثلاو كالهلا هب ديري ودو ث رورغلاو ةثيطخلا ىلع ءىرتجم ىتح ةرفغملا

 . «اًرو 7 الإ نايش ا مهدعي مو ميخ مهدعي » ىلاعت هللا

 دبعلا ماقم نع ىوهلاب هل دبعلا عابتا ودعلابو 2 ودعلا نظ قيدصت هلك اذهو

 ج بابسألاب ءادتبالا وهو ص ةششملا ذافنإو مكلا راهظإب ىلاعت هللا ع فشكو

 الإ هوُسَناف هيط سيلبإ مهيلع قلص دقلو » ىلاعت هلوقك اببس ودعلا راصف

 نم مهنع هل ناك امو » لاقف همد قباسب ثالذ مكحأ مث . « نينمؤملل م افير

 وه نمم ةرخآلاب اب نمؤي ن ه ملعنل الإ هتثيمو هرهقو هتوقو هللا لوحمو . « ناطلس

 قبس دق هملف ، باقعلاو باوثلاب هياع ىزاجي ىذلا ملعلا ماعيل ىأ ك كش ىف اهنم

 لوسرلاقو . ةنطابلا هتدارإل اراهظإ و افشك ةرهاظلا دابعلا لامفأ لعجو تامولعالا

 ىلاعت هللا نم ةداملاب ردقلا متو ءاضقلا حضقو ماتلا جو ملعلا قبس والع هلل
 (هتيصعم لهأل ءاقشلاو هتعاط لهأل

 تدحو فحدهلا تفجو مالقألا تعر ىذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح هانعم ىف )١(

 نوكي مث ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب ىف هقلخ عمجي دحأ نإ ملسمو ىراخبلا دنع دوعسم نبا
 تاملك عبرأب ر.ؤيو حورلا هيف خفنيف كللا هيلإ لسري مث كلذ لثم ةغضم نوكي م كلذ لثم ةقلع

 ىضق دقام ىلع لاكتالاو لمعلا لاهإ اذه ىنعي سيلو ديعس و أ ىقشو هلمعو هلجأو هقزر بتكب

 ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم امأف ه : لاق ثيح اهبابسأب رومألا طبر ىلاعتو هناحبس هتا نإف

 هلك اذه عمو . « ىرسعلل هرسينسن ىنحلا بذكو ىنهتساو لخب نم امأو ىرسيلل هرسينسف
 لوحالو ناعتملا هتناو . « نولأسي مثو لعفي امع لأسيال ه. « نولوئسم مهنإ مثوفقو » نيب فقنف
 م . ميظعلا ىلعلا تناب الإ ةوق الو



 ۔ ٢٨٧

 لصف

 عقوامو . ماهلإ وهف ريخلا لع نم بلقلا ىف مقو ايف رطاوخلا لمع ةيمس امأو

 ناك امو ،شاحنإ وهف ففواخلا نم بلقلا ىف عقو امو .ساوسو وهف رشلا لمع نم ٠

 اهمجرتو تاحابملاو رومألا ريبدت نم ناك امو . ةين وهف هليمأتو ريخلا ردقت نم

 وهف ديعولاو دعولاو ةرخآلا رك ذت نم ناك امو . ةينمأو لمأ وهف اهف عمطلاو

 ناك امو س ةدهاشم وهف نيقيلا نيعب بيذلا ةنياعم نم ناك امو 2 ركسفتو رك

 تاداعلا رطاوخنم ناك امو ى م وهف اهلاومأ فيرصتو اهشاعمت سفنلا ثدح نم

 رسنلا ةمه روطخ هنأل ، رطاوخ كلذ عيمج ايس الو « ممل وهف تاوهشلا عزاونو
 . سدع ودع روطخو

 نام. ىلع بلقلا ىف ةحداقلا بيذلا رطاوخ نم ةثشتنملا رطاوللا بيترت نإ م

 ودو ، ةمحلا ثالذ لوأف ص دبعلا اهب بلاطم ةثالثو ع اهل روفغم اهنم ةنال ةتس

 ركذلاب اهفرمم نإف ، ةقربلاك سلاب دهلا هدجم ءىشلاب سفنلا ةسوسو نم ودبي ام

 نإف ، نيبزتلاب ودعلا روطخ وهو ص ةرطخ تناك ةلففلاب اهكرت نإو 2 تحتا

 ودعال سفنلا ةثداحم هذهف « ةسوسو راصف « ىوق هنع فو نإ و ڵ بهذ رطاخلا قب

 . هيلإ اهوانصإو.

 تفعضو « هللا هنعلو ودعلا سنخ ىلاعت هللارك ذب ةسوسولاهذه دبعلا ىفن نإف

 قلطأ نإف . دبعلا اهب ذخاؤم ريغ ىلاعت هللا ةحرم ةروفغم ةئالثلا هذهف ڵ سفنلا

 تيرق ةثداحملاو ءاغصإلاب ودعلا سفنلا تبلاطو ودعلا ةبلاطم ىف سفنلا دبعلا

رفغتساو ريخلا لمعل ةين كلذب دبعلا لدبأ نإو . بلقلا ىف ازمكر هو ادقع ةسوسولا



 ام زع راص هب نواهت نإو ص زكرملا كاذ لازو دقعلا كلذ لحا باتو كلذ نم

 هللا هكرادت نإف « هه= لوؤسمو دبعلا هب ذوخأم بولقلا لامعأ نم اذهو . ادصقو

 لمم وهو « ايعسو اباط راصف مزلا نكسم الإو ةمصعلاو ةمحرلاب مزملا دعب ىلاعت

 نم اهنم ناك اف ص ةداهشلاو كلملا ةنازخ نم مسجلا لامعأ نم حراوجلا ىلع

 « تانسحلا ىف هل بوتكم تاينلا باب ىف دبعلل بوسحم وهو « مزعو ةينو ةمهربلا

 بسك نم هيف ذخاؤم د هلاف . كلذ ىلع مزعو دقعو رش ةين نم اهنم ناك امو

 . ىصاعملا دوقعو ءوسلا تاينو بولقلا

 ساوسولا »ىلاعت هلوق ىف امهنيب هللا عمج « هل ةيخاؤمو ودعال ةسلاجم سفنلاف
 و مهم و م

 ٠ ( اسن 4 سوسو ت ام لعن و ( : هلوق ىفو ئ س لا

 «رزولاو رجألا ىف مظعأ ةيصعللو ةعاطلاف نيونلا نم حراوجلا لامأ نإ م

 ةعاط لمعل ةز حالصإو ديحوت ةداهش نم 4 مسجلا ر-اظب لمعي نأ نكمم ال ام الإ

 هبشأ امو ةعدب داقتعا وأ رك وأ كش دوجو وأ « ىلاعت هلل تاعاطلا عمج نم

 . كالذ

 ثبلي الف بلقني مث ةيصعمب ح نم باقلا ىف حولي حال نم ناك ام : ليقو

 ماد جعزم لاحو تباث ىوه ن٠ بلقلا ىف ناك امو س ناطيشلا نم غزن اذهف

 { اهتاداع ءوسب اهن. ةبلاطم وأ اهعبطب اهليمي ث ءوسلاب ةرامألا سفنلا لبف نم وف
 لبق نم دورولا كلذف اههارك إ هيف دبعلا دجوو ةئطخم ةمه نم دبعلا ىلع درو امو

 ىوهب دجو دبعلا هدجو امو ص ناميإلا لتق نم ةهاركلاو « هللا هنعل ، ودعلا

«مهلملاكازلا نم منللب دراولاو سفنلانم دج ولاف ،كلذنم عنملا هيلع درو مث ةيصعم وأ
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 ء لقعلا لبق نم وهف لاحلا ريبدتو ايندلا ةبقاع ىف ركف نم دبعلا ىف ناك امو

 .لبق نم وبن ةرخالا نأش نم وأ دهز وأ عرو وأ ءايح وأ فوخ نم ناك امو

 « نيقيلا نم اذهف برقو لالجإ وأ ةبي»و ظعت نم بلقلا دهش امو 0 ناميإلا

 ، هيلع لكوتو هدجعاف هلك رمألا عجري هللا ىلإو 2 هتدايزو ناميإلا تومت نم وهو

 ے ةرابع ةراشإلا ىفالو ، ركف ةدهاشملا ىف الو & ليصفت ديحوتلا ىف سيلو

 هنأل © ليصقتلا ملع نم دبال نكلو ى هلمم ىلإ هب لصوتي بيترت ردقلا ىف الو

 .كاله نم ثالهيل ص نيلماعلا بيترتو ليبسلا ةرانقساو قرطلا راهظإل ديح وتلا نع

 . ةنيب نع "ىح نم ىيحمو « ةنيب نع

 :: لاقف ، ةدارالاو رمآلا نيب قرفو دابعلا لاحأ ءادعلا ضعب لصف دقو

 .ضرفلاف . ةيصعمو ، لضفو ، ضرف : عاونأ ةثالث نم ولخت ال دابعلا لامعأ نإ

 . ةثيشملاو ةبحملاو رمألا ضئارفلا ىف عمتجتو ك هتنيشمو هتبحمو ىلاعت هللا رمأب

 .ث هكرت ىلع بقاعي ملو ص امزال رمأ ىلاعت هللا هبجوي مل لننلا وهو لضفلا امأو .

 اهعرشي ملو اهب ىلاعت هللا رمأي مل ةيصعملا امأو . هيلإ بذي ةئيشمو ةبحمب نكلو

 .نكلو ى اهيل إ بدني 7 اهم رمأي و اهدرك هنأل هللا اهبح الو هلسر ةنس ىلع

 . ىلاعت همل الإ ءىش نوكي ال ذإ ع هللا ةثيشم

 لخد اك ث امهيف ءىش لك لخد دقن ، دحاو ىنعل نامسا ةثيشملو ةدارإلاو

 ى هملع امل ديرملا وهو « هب هملع تبس دقو © هدارأ امب ىلاعت هللاو هملع ىف ءىش لك

 .ةداهشلاو بيغلاملاع وهف ع هتدارإ روهظب هملع فشكو ءهملع قباس هتدارإ ترهظأف

) ١٩ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ص هارجأ وهو 0 ملعلا مولعملا فلاخم فيكف « ةمولعم ةداهشلاو ع هملع بيغلاف

 لفاونلا تجرف دحوتلا ضرف |ذهو « قلحلا تامولعم ىف ملعلا تدننأ ةدارالاو

 . هللا ةئيشم نع ةيصعملا جرخم لو « ةبحلا نع ىمامملاو { رمألا نع

 : لالع هللا لوسر لاقو .« رتسم ريبكو ريفص لكو » :ىلاعت هللا لاق دقو
 . ٨ سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءىش لك » )) .۔.١ا - 2 . د

١ 

 ةمصعب الإ هللا ةيصعم نع لوخ ال : :ل هللا لوسر نع كلذ ريسفت ىفو

 . هللا نم نوعب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو « هللا نم

 ىضري ال ىلاعت هللا هنعل ناطيشلا نأ ىلاعت هللا اضرل بلاطلا دبملا اهيأ عاو
 هيذنم ألل هجو الو « ةحلاصم هينعمطم الف {هعم رانلا كلوخدو ككاله ربنب كنم
 . هنع ةلفغلل الو

 ص م .ص ع س س س , ص ه رو ع ص 1

 ناطيلا اودحت ال نا مدآ ىنب _ ؛مكنيلإ دبعا أ

 .«ا ودع هوذختا "ودع كل ناطيشلا نإ» :لاقو .« نيبم و مكل هزا

 { ةيراحهال بصتنم ى ةوادعلا ىلع لوبجم هنأل ، هنم ريذحتلا ةناغ اذهو

 ةدابع ىف تنك ولو هنع ةلفغلا نكمت الف هماهسب ىمرب ث هرا ہنو هليل

 هدارم دضب هنأل ث هيف .هتضراعم رثكبو ناطيشلا ظيفي امم كلذ نإف « ىلاعت هللا

 كاله ق ىعسي وهو 0{© ككلهبو كن ش كيلع دسم نرأ ديربو 2 كنم

 م ٠ رمع نبا نع ملسمو دمحأ هاور )١(

 



٢٨٩٧١ _ 

 سنإلاو نجلل هتوادعف { هبراحمو هداضيو هتصعي نمب فيكف ص هعيطي نم

 سننلاك ناوعأ كيلع هعمو . مهل هعم كرمأو ةصاخ دهتجملا اهأ كلو . ةماع

 { هنع لوغشم تنأو ، غراف كل وهو ث ايندلا بابسأب سننلا ةبلاطمو ع ىوهلاو
 هنم زارتحالاو رذجلا بجوف ء كاسني الو هاننتو ، هارت ال تنأو كارب وهو

 نم نومب الإ هتبراحم ىلع ةقاط الو ء هركمو هديكو هرش نم ىلاعت هللاب ةذاعتسالاو

 ديك عفديو ءىش ل !ك ىلع رداقلاو ، هدابع قوذ رهاقلا هنإف هنم ةمصعو ىلاعت هللا

 . نينمؤللا هدابع نع هودع

 ءالتباو ىلاعت هللا نم ةمكح هتوادعب ءالتبالاو « هنم ملس ناطيشلا فلاخ نمو

 ك نيكرش ثاو رافكلا هداهج نيتمؤلملا هدابعو نيلسرملاو ءايبنألا ىلتبا اك هدابعل

 ه م ه ء
 متبسح ؟ ا «: ىلاعت لاق اك هب انالتبا ام ىلع انربص نسحو انتدهاجم قدص ىريل

 م ٥ ٥
 . « ن , رابصلا لبو .كخم اوَهاَج ٤ نيز ذلا هللا مل تو اوكرتت نأ

 ٠ هيلع ناطيشلا رساجتي الف هليحو هدئاكم فرعتي نأ دهتجملل ىغبنيف
 هت وعدب فختسي نأ ىنبنيو . هنم رف هب رعش رادلا بحاص نأ ملع اذإ صللاك

 تضرءأ نإو ، كاذأ ىف حلو كيلع لبقأ هيلع تلبقأ نإ ء انلا باكلا ةلزنمب

 :لاق ةلص ىبنلا نع ىور امل٬كنانلو كبلقب هللا ركذ ميدتو ، كنع تكس هنع

 . )مدآ نبا بنج ىف :اكس ألاك ناطيشلا بنج ىف ىلاعت هللا ركذ

 هتفرعمو كلذ نييبتو « اهيمري ىتلا ماهسلا ةلزنمب ناطيشلا ساوسو نإ ليقو
 ايف رطاوخلا لصأو ث ديصلل بصنت ىتلا كابشلا ةلزنمب هليحو ى اهماسقأ و رطاوخلاب

 ىضثي ك هناطيش ىدني نمؤملا نأ دجأ كنع ةريره 1 ١ ثيدح هانعم ىفو هدحأ )١(

 م .. هرفس ق ٥ روب دحأ



٢٨٩٢ 

 هتوعدلو .مهلملا هلزاقي" ريخلاىلإ وعدي اكلم مدآ نبا بلقب لكو ىلاعت هللا نإ لاقي

 هتوعدلو ء ساوسو هل لاقي ، رشلا ىلإ وعدي اناطيش هلباقم ىف طلسو ى ماملإ

 .لوق ىف رشلا ىلإ الإ وعدي ال ساوسولاو « ريخلا ىلإ الإ وعدي ال مهلملاف « ةسوسو

 . ءالعلا رثكأ

 .ىلإ وعديف ڵ رلا ثالذ ىف هدصقو ريملا ىلإ وعدي امبر ناطيشلا نإ : ليقو

 .نم هنم ءىشب الو رشلاب ريخلا ىني الف ء رشلا نم ريثك ىلإ رجيف ريخلا نم ليلق
 بناجلا نم مدآ نبا بلق ىلع ناج ناطيشلاف ، كلذ لاثمأو « ءاير وأ بخع

 ناطيشالفءهناوعدي امهن؛نميألا بناجلا نم مدآ نبا بلق ىلع مثج كلاو « رسيألا
 هب "ملأو ناكسلاب "مل ث مهلوق نم ةوعدلاب هلوزن ىنعي « ةمل كلءالو ڵ مدآ نباب ةم

 :ءتاذللا لينو تاوهثلا ىلإ ةلئام ةعيبط ناسنإلا ةقلخ ىف هللا بكر مث « لزن اذإ

 . تافآلا ىلإ ةفراصلا سفنلا ىوه وهو « حيبق وأ نسح نم

 .هوعدتو ڵ كرتلاو لاعفألا ىلع هثعبت ڵ دبعلا بلق ىف ثدحت رامآ رطا ولاف

 ؛؛ اهوحن و ناصغألا تكرح اذإ حيرلا ترطخنم اهبارطضال رطاوخ تيمسوءاهبلإ

 ىف ىلاعت هللا هثدحم ام اهنف هناحبس هللا نم ةقيقحلاب دبملا بلق ىف اعيمج اهثودحو
 هل لاقيف نانلا عبطل اقفاوم هثدحم ام اهنمو . طتف رطاخلا هل لاقيف عادتبا بلقلا

 .هل لاقيف هيلإ بسنيف مهللا ةوعد بيقع هثدحيام اهنمو . اهيلإ بسني و سفنلا ىوه

 . ةسوسولا هللاةيف هيلإ بسنيف ناطيشلا ةوعد بيقع هثدحم ام اهنمو . ماملإلا

 < ةجحال ًامازلإ و اماركإ ريخب نوكي دق ءادتبا هللا لبق نم ىذلا رطاللاف

. ةنحال اظيلمتو اناحتما رشب نوكب دقو



_ ٢٩٣ _ 

 دشرم حصان وهو ى ريخم الإ نوكي ال مهلملا لبق نم نوكي ىذلا رطاملاو

 . كلذل الإ لسري ل

 امبرو . ءاوغإ رشب الإ نوكي ال ناطيشلا لبق نم نوكي ىذلا رطاخلاو

 .رشلاب نوكي سفنلا ىوه لبق نم نوكي ىذلاو . اجاردتساو اركم ريخلاب نوكي

 هنم دوصقملاو ريملا ىلإ سفنلا ىوه وعدي امبرو . اقشعتو اعتمت هيف ريخ ال امبرو
 . ناطيشا اك رشلا

 ةعبرألا نيزاوملا دحأب كلذ نزت نأ رشلا رطاخ نم ريملا رطاخ زييمتو

 نإو © ريخ وهف هقفاو نإف ء عرشلا ىلع كبلتب رطخ ىذلا رمألا ضرعت نأ وهو

 نبتسي مل نإو . رش وهف تاهسشلاو صخرلا ىلإ لامو حيحصلا عرشلا قفاوم مل

 وهف مهفلاخ نإو ريخ وهف مهقناو نإف نيحلاصلاب ءادتقالا ىلع هضرعاف نازيملا اذه

 هنع ترفن نإف ، ىوهلاو سفنلا ىلع هضرعاف نازيملا اذهب نبتسي مل نإو ، دضلاب

 ةليم سفنلا هيلإ تلام نإو . ريخ وهف بيهرتو ةيشخ ةرفن ال عبط ةرفن سقنلا

 ليمت ال ء ءوسلاب ةرامأ سفنلا ذإ ث رش وهف لجو زع هللا ىلإ ءاجر ليم ال عبط

 . رشلا رطاخ نم ريخلا رطاخ نيبي اهدحأ وأ نيزاوملا هذهبف ع ريخ ىلإ

 ىوه لبق وأ ناطيشلا لبق نم وكي ىذلا رشلا رطاخ نيب قرفلا امأو
 نيفراعلا ضعب هلثمو « ناطيشلا نم وهف اددرتم ابرطضم ناك نإ هنأ لعاف . سفنلا

 سيأ ايلك بئذلاكو أ . غلاب رهقو ديدش عمقمب الإ فرصتي ال ، براح اذإ رملاب

 هللا نم وبف ديدلا هثدحأ بنذ بيقع دجو نإو . رخآ بناج نم راغأ بناج نم

٠ بن ذلا كلذ موسب ةب وقعو ذ اهإ ىلاعت



٢٨٩٤٣ 

 7 ١ س ۔ . م ۔ , وه ۔_ ۔ ى س ٥٩ ٨2 // .

 ن وبس>×سد اون ك ام مهم ولف ىل نار ل ااك» : ى اعت هتنأ لاف »« .

 ناك نإ و ، نيرلاو ةوسقلا مث ، الوأ رطالاف 2 بلقلا ةوسق ىلإ ىدؤت بونزلاف

 . ناطيشلا نم وهف بنذ بيقع ال أدتبم رطاملا

 اممصم اني وق نوكي لجو زع هللا لبق نم نوكي ىذلا ريملا رطاخ نإ :ليقو

 صرعيو هجو لك ىف كهمهلخدي حصان ةلزغ: وه ذإ ؛كلملانم وهف اددرتم ناك نإو

 "نمه داهتجا بيقع ناكنإ و . ريملا ىف كتبغرو كتباجإ ءاجر حصن لك كيلع

 انيف اوُدمكاَج نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق . ىلاعتو هناحبس هللا نم وهف ةعاطو دبعلا
 و ص 7 ن . ح ورو 7 - ٠ 5 7

 هدرا ر اودةها نيدلاو اةنليس م دهذل
( 

 نإ و ، ىلاعت هللا ن. وهف ةنطابلا لامعألاو لوصألا ىف ناكن إ و . بلغألا ىف كللا

 . ء . . ع

 ن ٠ وم ادتبم ناك نإو « « ىده

 هل ليبس ال كلل ذإ 2 رثك آلا ىف كاملا نم وهف ةرداظلا لامعألاو عورفلا ىف ناك
 . ءاملعلا رغثك أ لوق ىف دبعلا نطاب ةفرعم ىلإ

 :ىذلا و» رش ىلإ ًاجاردتسا ناطيشلا لبمت نم نوكي ىذلا ريخلا رطاخ امأو

 . ةريصب و نأتو ةمشخ عمال ‘ نمأو ةلحعو طاشف عم بلقلا ف رطخ

 وأ « ىلاعت هللا نم وهف تالذ دضب ناك نإو ، كلذ بنجتي نأ دبعلا ىلعف
 لعف ىف مدآ نبا عم هدئاكمو 2 هللا هنعل ، ناطيشلا ةعداخم امأو . مهللا تلل
 .ديالل ڵ لاق ك هدبع هنم هنزا مصع نإف ةعاطلا نع ىهني نأ وهو ص هوجو نم ةعاطلا

 ےعع نإف فيوسقااب هرمأي مث ك ةيقابلا ةرخآلا ىلإ ةينافلا ايندلا ,زم دوزتلا نم ىل
 :تومأ ىلعلوءدغ ىلإ حلاصلا لمعلاو ةب وتلا رخؤأف ىديب ىلجأ سيل « لاق هدبع 7

همصع نإف اذكو اذكل غرفتل لجع هل لوقيف 2 هيف ةلجعلاب هرمأي مث ، دغ لبق



_ ٢٨٩٥ 

 هرمأي مث . نامقنلا عم ريثك نم ريخ ماملا عمللا ليلق ع لاق لجو زع هللا

 نم ىقديفي ىذلا ام لاق نأب ىلاعت هللا مصع نإف ڵ سانال ةاءارم لمملا مامإب

 . بجعلا ىف هعقود نأ ديرب مث ى هتلخ نود ىب هللا ملع ىنيفكي الف سانلا ةاءارم

 « ىلاعت هللا همصع نإف 2 ةدابعل كسك دشأ امو كتدابع رثك أ ام : لوقيف

 هقيفوتب لع لضفت ىذلا وهو س فود كلذ ىف ىلاعت هلل ةنملا : لاق نأب

 هللا معن بنج ىف لمعلا اذه ةميق ناك اذاف هلضف الولو هلضةب ةميق ىلعل لعجو

 ىلاعت هللا نإف رسلا ىف دهتجا هل لوقيو هيتأي مث « هل ىتيصعم بنج ىفو ىلع ىلاعت

 هللا هصع نإف . ءايرلا نم برض ثالذو « هلمع لماع لك سبايو كيلع هرهظيس

 هجو نم ىنيتأت نآلاو 2 ىلم داسفإ هجو نم ىنيتأت نآلا ىلإ نوعلم اي هل لاق ىلاعت
 ءاشنإ و ،هربظأ ءاشنإ « ىديس وحوىلاعت هللا دبع ان أ امإ ،“ىلع هدسفتل هصالخإ

 نم هيتأي مث . هيلإ ثالذو اريقح ىنلعج ءاش نإو اريطخ ىنلعج ءاش نإو ث هافخأ

 كرضي مل اديعس تقلخ نإ كنأل لمعلا اذه ىلإ كل ةجاح ال هل لوقيف رخآ هجو

 انأ امإ هل لاقو ث هللا هحصع نإف ، هلعف كمنني مل ايقش تقلخ نإو ث لمعلا كرت

 ىفألو . ديري ام لعفيو ءاشي امب كحم هللاو ةيدوبعلاب رمألا لاثتما دبعلا ىلعو ى دبع

 جاتحم انأف ايتش تنك نإو « باوثلا ةدايزل ىر ىلإ تجتحا اديعس تنك نإ

 . ىنرضي الو لاح لك ةعاطلا ىلع ىنبقاعي لهملا نأ ىلع ىسفن مولأ اليكل هيلإ

 فيكف ،صاع انأو ءاهلخدأنأ نم حلإبحأ ميطم انأو رانلا تلخدنإ ىنأ ىلع

 ىلاعت هللا ىقل نمف ، باوثلاب ةعاطلا ىلع دعو دقو « قدص هلوقو قح هدعوو

 :هتعاط لهأ نع ايك اح ىلاعت هللا لاق . ؟دبأ رافلا لخدي نل ةعاطلاو ناميإلا ىلع
 ٠ . ہھ و « -ص ے س . 3 ع ب

٠ إده مهاف .(( ٥ دعو از دص ى ذلا هلل دمحلا «



_ ٢٩٦ _ 

 لصف

 الإ ءوسلاب ةرامأ اهنإف ، هسفن حالصإ ةجلاعم دبعلا ىلع نوكب ام دشأو

 وقت نأ ىلإ مدآ ذنم ةئآو كالهو بنذو ةنتف لكل صأ سفنلاف ٤ ىبر محر ام.

 سيلب ا هل ا ىعع نم لوأن ك اهمن وعمو اهتكراشم امإو » اهدحو اهس امإ ء ةعاسلا

 دعب هتقلأ ك اهدسحو اهريكب سفنلا ىوه قباسلا ءاضقلا دعب هببس ناكو « هللا هنعل

_
 

 نيد كانه نكي اذإ دبألا ىلإ هيف قرفف ص لالضلا رح ىف ةنس فلأ نينامث ةدابع

 . تل ام هب تلمعف اهدنحو اهربكب سقنلا تناكل ب ناطيش الو قلخ الو

 هرحب ثالذ ىف سفنلا ةوهش امهتحرطا مالسلا اءميلع ءاوحو مدآ بنذ مث

 سفنلا نوعب كلذ ناكو « هللا هنعل ، سيلبإ لوقب ارتغا ىتح ةايحلاو ءاقبلا ىلع.

 ةريقحلا ايندلا هذه ىلإ سودرفلا رارقو هللا راوج نم كلذب اطقس ىتح اهتكرشو
 . ةينافلا ةدكنلاو.

 . حشلاو دسحلا بيسب ليباق هلتق ليباه مش

 ةنتف سانلا ىف دجم ال م ، سفنلا ةوهش ببسب تورامو توراه ةنتف مش

 ك ريخو ةمالس ىف قلخلا ناك الإو ص اداوهو سننلا اهلصأو الإ ةيصعمو الالضو.

 . هرمأ رسعل هب : نأ لقاعلل ق هلكر رضلا اذهب ودع ناك اذإ و

 جاتحتف ةلآلاو ةيطملا ىه ذإ ء ءادعألا رئاسك ةر اهرهق نكمي ال سفنلاو

 ةبعص ةباد اهنإف « عرولاو ىوقتلا ماجلب مجلت نأو ، فيطل رظنو ديدش جالع ىلإ
لمح ىلع ربصلاو . تاوهشلا عنم « ءايشأ ةثالثب ليلذت ىلإ جاتحتف { حومج.



_ ٢٨٩٧ _ 

 نإ » :لوقي هللا نأل اهيلع نيعي نأب ، هيلإ عرضتلاو هللاب ةناعتسالاو 2 تادابملا

 . « ىتَر محر ام الإ ه ويل اب ةرام 1 رقنلا

 , ىوقتلاو . ىلاعت هللانذإب هسفن هل تداقنا ةثالثلا ر ومألا هذه ىلع بظاو نف

 رادمو نآرقلا نم ةريغك تايآ ىف ةرخآلاو ايندلا تاريخ هل تعمج زيزع زنك

 ريصقتلل حالصإلا مث 2 لمعي ىتح الوأ قيفوتلا ةنالثلا رومألا هذه ىلع ةدابملا

 ىلاعتثلا ىلإ نودباعلا اهف عرضتي ىتا ةنالثلا هذهو ث مت اذإ لوبقلا مم { تي ىتح

 دقو . انم لبقتو 2 انريصقت انل ممتأو ء كتعاطل انقفو انبر ي نولوقيف ، نولآسيفا

 بصعت ول ءرملاو ك لأسي وأ لأس ‘ قل 7 مرك أو ، ريخ لك ىوقتلاىلع هلرا دعو

 لبق ىنغي ام هرضي الو دارملاب رفظو زاف دقن هتيغب هل لصحو ةدابعلا ىف هرمع عيمج

 هلك رمألا عجرف « نيتلا نم هللا لبتي امنإ » : لوقي ىلاعت هللاو . لذ
 . ىوقتلل

 ىوقتلا تئش ثيح منو « هللا قتا ى مدآ نبا ، ةاروتلا ىف بوتكم ليقو
 ١ س _ ء ٠ ٢1 => 7. -_ ٨ ٨

 ا وتوا نيزلا انهصو ٨ةلو « : ىلاعت هل وغمب ٠ نيرخالاو نبل و الل ىلاعت هزرا ةيصو

 . « هللا ا ت ا نأ :1 ب او مك ا نم باتكلا

 وههنأل  هيلع مهد ىوقتلا نم حلصأ روه ارمأ لع ولو هدابعل هرا ةيصو هذهف

 ايندلا ريخل ةعماجلا ةلصخلا ىوقتلاف ع مهعفانم ىلع لادلاو مهحلاصم رمأ هدايعل نيبملا

 . تاجردلا ىلعأ ىلإ ةفلبملا تامهمل عيجل ةيناكلا ةرخآلاو

 ةوق نم نوكي ىتحو « هلثم كنم قبسي مل بنذ نع بلقلا هيزنت ىوقتلاو
ىوقو « ةغالا ىف ىوقتلا لصأ نأل ء ىصاعملا نيبو هنيب ةياقو بونذلا كرت ىلع مزعلا



 ۔ ٢٩٨

 واولا نم ءاتلا تلذبأف ء ىوقو « ةياقو ب اقو ،لاتي ةياقولا ردصم وهو «واولاب

 "غَبِإو»ناعتلاقفةبيهلاوةيشللا ىنعمب اهدح أءهجوأ ةئالثىلع ربعت نآرقلا ىن ىوقتلاو

 اوقتا اونمآ نيذلا اهمأ اي » : ىلاعت هللا لاق ةدابعلاو ةعاطلا ىنعمبو ئ « نوما

 نأو 4 ىصعي الف عاطي نأ ومو هتعاط قح هللا اوعتطأ ىأ . « هتاقت 2 هلا

 :ىهو بونذلا نع بلقلا هنرنت ىنعمبو . رفكي الف ركشي نأو « ىسني الف رك ذي
- 

 ١ 'ےص و ےس ٠١ ٥

 رتتيؤ هللا ىشختو هلوسرو هلا عطي نمو » : لوقي هللا نأل ، ىوقتلا ةقيقح
 7 نوزثانل ه كلوف

 .ىوقتو ى ةعدبلا نع ىوقتو ع كرشلانع ىوقت ع لزانم ةئالث ىوقتلا ليقو

 اميف حانج تامل املا اولمعو اوعَمآ نيذلا َسيَل »:ىلاعت هللا لاق ىصاعلا نع

 «اوَُسحأو ا راش اوَكأو ا | مثتاحلاَّصلا اولمعو ارم او اوتام ادإ اوُمعَط

 ةثلاثلا ىوقتلاو ء ةعدبلا نع ةيناثلا ىوقتلاو « كرشلا نع ىوقت ىل وألا ىوقتل ن

 بانتجا ىوقنلا : ليقو . اهيلع ةماقتسالاو ةعاطلا وهو ، ناسحإلاو ىصاعملا نع

 هب سأب ال ام مهكرتل نيتتم نوقتملا ىمس امإ : لم ىبنلا لوقل ع لالحلا لوضف
 عنتماو رطخلا بنتجا هنيد رمأ ىف ررضلا نمأي نأ دارأ نف ، سأب هب امع اراذح

 بلقلا ىف نوكت ىوقتلاو . مارح ضحم ىلإ هرجي نأ اراذح ى لالحلا لوضف نم

 ىلع دبعلا صرحف ى ناكرألا عيمجو جرفلاو لجرلاو ديلاو ناسللاو نذألاو نيعلاو

 هيصعم نم نيدلا رمأ ق اررض هنم فاخ أم لك نع ةنازصل اي حراوجلا هذمح عيمج

 نكل َو » : ىلاعت هللا لاق دقف بلقلا ىف امأث.لالح نم فارسإو لوضنو مارحو

 هب و اهيلع ريمأو حراوجلا ناطلس بلقلاف ع « "مكب وق تبسك امب "مك ذخاو

: . تدسف دسف نإو ، حراوجلا ةيقب حلص بلقلا حلص نإف ء اهداسفو اهحالص
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 اولو مهراصبأ نم أ ن . اوش نينم"ومال لق»: ىلاعتهللا لاق دقن نيعلا امأو

 ع ديدهتو اهيينتو بيدأت ةيآلا هذه ىف مد عمجف :. « ل ىز كلذ ذ مجو

 . بدألا ءىيس وهف الإو ى ك هبدأب بدأت نهف

 . مه ولقل ربط ىأ مهل كزأ الذ » ة ىلاعت هلوق هيبنتلا امأو

 | ضفي نش . » نوص ٦ ريبخ .هلل ر « : ىلاعت هلوق ديدهتلا امآ و

 دمعت نإف ك مارح ىلع هنيع عقت نأ دب الف هينعي ال ام ىلإ رظني هنانع ىخر أو هرظن

 ناك نإو هللا محري مل نإ كاهف كالذب هبلق قلعتي امرو . ةريبك وأ بنذف كلذ

 اطقنم بلقلا لوغشم قبيف ةيدرلا رطاوناو ساوسولاب هبلق لغتشا امبرف احابم

 . هلك ك الذ نم اغراف لبق نم ناك دقو . ريخلا نع

 . ةوهشلا بلقلا ىف عززت اهنإف ةرظنلاو كايإ : مالسلا هيلع ىسيع لاقو .

 ك .. رصبلا ضغ تاوهشلا بجاح معن : نونلا وذ لاقو

 جييهتو لئاقلا كيرش عمتسملا نأل انخلاو لوضفلا نع عمسلا ةنايص امأو

 مالكلاو.عضوم ةدابعلل ىقبيالف لاغتشالا هنمو دبيو بلقلا ىف ساوسولا و رطاوخلا

 ءاذغلا هنمو «عفانلا هنمو 2 راضلا هنمف ، ةدعملا ىف ماعطلا عتوم عمتسملا بلق ىف عقي

 ىف قتبيف مالكلا امأو ، هريغ وأ مونلاب ةدعملا نع ماعطلا لوزي امبرو { سلا هنمو

 رطاولا بلقلا ىف ثروأو ص هبعتأ ائيش ناك نإف 2 رمعلا ةدم ناسنإلا بلق

 ذيعتسيو اهركذت نع هبلقب لدعيو .اهنع ضرعي نأ جاتحيف 2 ةيدرلا سواسولاو

 ظفح نم دبالو ك ةميظع تانآ ىن هعقوت ن أ نم نمأي الف الإو ص اهرش نم هللاه

.ا ايذطو حامج ءاضعألا لش ا هنأل هطبضو ناسللا



 ؛ هسفن ىلع دبعلا هنم فاخي ام رثك أ ام : هل ليقن للط للا لوسر لئسو

 موصلا ةنوؤم لمحت سفنلاو . "ااذه : لاق مث هسفن ناسلب ط هللا لوسر ذخأف
 رثؤي ناسللا قطنو هينعي ال ايف دبعلا اهلوقي ةلك كرت لمتحم الو ، ديدشلا رحلا ىف

 . نالذللاو قيفوتلاب ناسنإلا ءاضعأ ىف

 تانسحلا لك أت ةيفلا نإ ، ليقو ، هطقس رثك همالك رثك نم : ليقو

 نع ةنايصو ايندلا تاآ نم ةمالسلا قطنلا كرت ىفو « بطحلا رانلا لك أت اك

 اروظحم ناك نإف ث احابم وأ اروظحم الوق لوقي نأ نم ولخم ال هنأل « بونذلا

 ماركلل ىذأو بلقلا لفش هيفف حابال امأو . هب دبدال ةقاط ال ىذلا هللا باذع هيفف

 . ةدئاف الو هيف ريخ ال امب نيبتاكلا

 . دل الإ لوق نم ظفلل ام »:لوقي هللا نأل امهنم ىحتسي نأ ءرملا قحو
 انسح نوكميلهزنتي نأ ىغبنيف ىلاعت هللةبطاخملا ةلزنمب مالكلاو . « ليتع بيقر
 سوؤر ىلع ىلاعت هللا ىدي نيب ةمايقلا موي هيلع ةكالملا هديعت هنألو هدنع الوبتم

 هناسح نإف ء لوضفلاو كايإ 2 ليقو ، اذكو اذك تلق اذامل « هل لاقيو داهشألا

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو ليوط

 ىلب تاق هلك كلذ كالمب كربخأ الأ ذاعم ةياور نم هنمو ليوط ثيدح ىف ىذمرتلا )١(

 لاقف هب ملكتن امب نوذخاؤل انلو هتا.ىنباي تلق اذه كيلع فك لاقو هناسلب ذخأف هتنا لوسراي

 .مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع لاق وأ مههوجو ىلع رانلا ىف سانلا بكي لهو ذاعماي كمأ كتاكث
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 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 كلذ عيرفتو بلقلا ل امعأ فونص ىف

 لوط نه ث دسحلاو 4 ربكلا ى ةلجملاو « لمألا ءايشأ ةعبرأ بلقلا تانآ و

 لمألاف . هلمع ءاس هلمأ لاط نم لاقيو . اهف لسكلاو ةعاطلا كرت نوكي لمألا

 سفنلاو رفظ لك ىلإ رئاص ربصلاو «قح لك نممنام عمطلاو ڵ ريخ لك نع عطاق

 مايألا ىفو بوتأ فوس لوقي س اهغيوستو ةبوتلا كرت هنمو ء رش لك ىلإ ةيعاد

 { ةن وتلل ةردابملا ڵ باوصلاو « اهتدرأ ىتم اهلع رداق ان أو ىدم نيب ةبوتلاو 2 ةمس

 لوط نمو .لمعلا حالصإلبق لجألا فطتخاو رارصإلا ىلع ماخلا لاتغا امبر نأل

 رقفلا فاخأ لوقيف ةرخآلا نع ايندلاب لاغتشالاو لاملا عمج ىلع صرحلا أشن لمألا

 ضرمل هرخدأ لضاف ءىش نم ىل دبالو « باستكالا نع فعضأ ىعلو ربكلا ىف
 عنملاو اهيلع صرحلاو ايندلا ىف ةبغرلا ىلع بلقلا كرحم امم اذه وحنو رقف وأ مره وأ

 . ايندلا ىف بصن هلجأ هلمأ زواج نهف اهنم كدنع ا

 ةدابعلا نع روتفلاو ةرخآلل نايسنلاو بلقلا ىف ةوسقلا لمألا لوط نيمو

 لاوهأو باقعلاو باسحلاو ربقلاو توملا ركذو ، عزجلاب هتوفصو بلقلا ةقرو

 لبقتسم نم كف . مه ول تتف دمأل ا مهيلع لاطف »ىلاعت 1 لاق . ةرخآلا

 لمألا متضنبأل هريسمو لجألا متيأر ولو هكردي مل ادغ رظتنمو « هلكتسي مل اموي

٠ هرو رغ و
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 هعفرأ ىنأ تننظف امدق تعضو ام لاق هنأ لم ىبنلا نع )ىوريو

 نإ هديب ىسفن ىذلاو ث تولا ىنكردي ىتح اهفيسأ ىتأ تننظف ةمقل تمقل الو

 هسفن دبعلا ربصي سفن ىلإ سفن الإ ايندلا اف : نيزج تنأ امو تال نودعوت ام

 قتسي و { ةوفصلاو ةقرلا هل ودبتو ةوسقلا هغع لوزتن . ةعاسف ةعاس اهنياعيو هيف

 . ىلاعت هللا لضفب كلذ لكو « هتدابع رمأ هل

 مهلا ثروبو رشلاو ىداعملا ىلإ دوقيو تاعاطلا دسفي هنإف دحلا امأو

 امأو . ةعاطلا نع لذخيو . ةمكحلا مهف نعا بلقلا ىسميو 2 ةدئاف ريغ ىف ملاو

 كلذ سيلو اهلين ىف لجعتسي امبرف ، دهنجيف ريخلا ىف ةلزنم دصقي دباعلاف ةلجعلا ,

 ىف ولني نأ امو ك ةلزنملا كلت مرحيف داهتجالا كرتيف رتنيو سئيي نأ امأو ء اهتقوب
 اهالكو ع طبيرفتو طارفإ نيب وهف هلزنملا كلت رع عطقنيف سفنلا باعتإ و دهجلا

 . لاجعتسالا ببسب

 نإف ، قفرب هيف لغوأف نيتم اذه اننيد نإ ولص هللا لوسر “}لاق دقو

 . تبأ ارهظ الو عطق اضرأ ال تبنملا

 قيعن وبأو ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا ازإ دحلا ديعس ىبأ ةياور نم ثيدحلا اذه ١

 لاق رهش ىلإ رانيد ةئامب ةديلو تباثنب ديزنب ةماسأ ىرتشا هصن و ناميإلابعش ى ىتهيبلاو ةيلحلا
 نإ رهش ىلإ ىتشملا ةماسأ نم نوبجعت آلأ لوةي ملسو هيلع هناىلص هتا لوسر تعمسف ديعس وبأ

 ضبقي قح نايقتلي ال ىرفش نأ تننظ الإ ىانيع ثفرطام هديب ىسفن ىذلاو لمألا ليوطل ةماسأ ..

 تح اهغيسأال ىتأ تننظ الإ ةمقلتمقل الو ضبقأتح هعضاو ىنأ تننلفن فرط تعفرالو ىحور ةتنا
 امنإهديب ىسفن ىذلاو ىتوملا نم مكنأ اودعف نولقعت متنك نإ مدآ ىنباي لاق مث توملا نم اهب صغ .

 م ٠ نيزجعمب من أ امو تآل نودعوت

 م . رباج نع رازبلا هصنب هاورو سأ نع دحأ هاور )٢(



 _ _ ٣.٣

 اهتقو لبق ةباجإلا:لجعتنيف ةجاح ىف ىلاعت هلل ءاعدلا نم دبعلا رثك أ امبرو
 . هدوصقمو هتجاح مرحيف ك ءاعدلا كرتي و مأسيو رتفيخ

 . هبهسب ملسم كلهيذ ث هلاظ ىلع ءاعدلاب لجعيف ناسنإلا ملظي نأ ةلجعلا نمو

 «الوُجَع ناس إلا ناك رملاب هءاعد ّّتلاب ناسنإلا وعدي و» :ىلاعت هللا لاق

 ىف للزلا ىف مقي هنإف رومألا ى رظنو فقوت هغم مقي ملو هروم أ ىف نأتي ل نف

 . لاوحألا بلاغ

 مهمو ؛ هللا تايآ ا ة ةفرعم نع بلقلا ىصو (&{1 :قحلا نامرح هنم ربكلا امآ او

 ىف نوربكي نيذلا ايآ رع ف رشأس » ` : ىلاعت هللا لاق « هللا ماكحأ

 بلك لك لع لا 1 ت كلذ ك » : ىلاعت هللا لاقو ٠ تا ري ضرألا

 ئ۔ د ۔ 7

 . رابج رج۔

 لاق ؟ كيلإ كقلخ ضنبأ نم براي : لاق مالسلا هيلع" ىسوم نأ ىوريو

 هقلخ ءاسو الأ 0 هادي تلخو ص هنيع تفعضو « هناسل ظلغو ى هبلق ربكت نم

 نم ىلاعت هللا هجرخم ال زبكتللاو ، ةرخآلاو ايندلا ىف لاكفلاو ىزلا ربكلا ىفو

 ىلاعت هللا هجرخم ال صيرحلاو ، همدخو هلهأ لاذرأ نم ناوهلا هيري ىتح ايندلا

 هجرخ ال لاتخلاو . اغاسم دجب الو ةبرش وأ ةرسك ىلإ هجوحم ىتح ايندلا نح

 . هزذقو هلوبب هغ"ر< ىتح ايندلا نم ىلاعت هللا

 ©)ىوريو.ةرخآلاف رانلاب هبذعو قحمالذ ىلاعتهلاه؛روأ قحرينب ريكتنمو

 م ٠ سابع نبا نع 3 ا نع دواد وب ,أو دحأ هاور )١(



 ٣٠ ع

 .دحاو ىف ىنعزان نف ص ىرازإ ةمظعلاو ادر ءايربكلا » : لاق ىلاعن هللا نأ

 .ىغبذيالو ى اهم هللاصتخاىتلا تافصلا نم ءايربكلاو ةمظعلاف « رادلا هتاخدأ امهنم

 ٥ ٠ رغ لح ال

 عتقلاو هعفانم نم اهف امب ايندلا ىف ةايحلا ىف لوط ةدارإ وه ةفالا ىف لمألاو
 . ةلفغو ةرغ ىلع هذخأو « هنألو توملا ركذو « هرصق لمألا لوط دضو « هب

 « حالصيف هل ابم ملسملا كيخأ نع ىلاعت هللا معن لاوز ةدارإ وهف دسحلا امأو

 » ىلعو ، ةطبغ وهف اهلثم كسفنل ديرت نكسل و اهلاوز درت مل نإف

 هللا هاطعأ لجرو هلهأ ىف هثبف نلع هللا هانآ لجر نيتنثا ىف الإ دسحال :نل

 اهف هل نكي مل نإف ع امهمراقتل كالذ ىف الإ ةطبغال ىأ ى ههجول هب قدصتن الام

  

 هلوق لمح اذ

 ٠ هربخ وهف هنع اهلاوز تدرأو ك حالص

 هيف هل امم ُ اسملا كيخأ ىلع ىلاعت هللا معن ةدارإ ىهو ةحيصنلا دسحلا دضو

 . حالص

 عرولا وهو ث ةانألا اهدضو رطاخ لوأب رمآلا ىلع مادقإلا ىهف ةلجملا امأو

 ىف لوخدلا لبق فقوتلا امأو ، اهروطخ دنع اهيف رظنلاو ء رومألا ىف طايتحالاو

 ءزج لكل ىدؤي ىتح رمألا ىف لوخدلا دعب ىنأتلاو هدشر هل نيبتي ىتح رمألا

 .ىف رطاخ عضاوتلاو ث اهماظتساو سفنلا عفر ىف رطاخ وهف ربكلا امأو . هقح هنم

 .نكسملاو سهاملا نم نودلاب ءافتمك الا وه ةماعلا عضاوتف 2 اهراقتحاو سفنلا عضو

 وهف نآرقلا هتنا هاتآ لجر نيتنثا ىف الإ دسح ال هظفلو رمع نب نادبع نع ملسم هاور )١(

 . راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هقفني وهف الام ةتنا هاتآ لجرو راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هب موةي
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 ,قحلا لوبق ىلع سفنلا زيزهت وه ةصاملا عضاوتو ، ثالذ دض ربكتلاو « بكرملاو

 ركذ نأ عضاوتلا ىلع ليلذتلاو 2 هدضب ربختلاو ع افيرش وأ ًاعيضو ناك نف

 مهضعب لاق اكع تافآلا بورض نم لاحلا نم هيف وه امو ى هاهتقمو هأدتبم دبعلا

 لماح امهنيبايف تنأو ةرذق ةفيج كرخنآو»رذم ةفطن كلو : الاتخ هن "رم نمل

 . ىلاعت هللا ةبوقع ركذ وه عضاوتلا نصحو ث ةرذعلا

 ء ةنؤم ادرثك أو احالصإ اهدشأو الغش ءاضعألا رثك أ وهف نابلا امأو

 ، حامج و ةفعو فعضو ةوق نم ءاضحألا ىن ءايشألا جييهت هنمو ندعملاو عبذملا هنأل

 لك :ةلظ ا لوسرنع ليق هنأل لوضفلاو ةهبشلاو مارحلا نع ناصي نأ بجيف

 رهطم رهاط لك الإ ىلوملا ةمدخل حلصي الوء "هب ىلوأ رانلاف تحس نم تبن محل

 . دودرم وهف ريخلا لعف هل قفتا نإو ى مورحم ةهبشلاو مارحلا لك اف

 « مارح هفوج ىف ءىرما ةالص هللا لبقي ال ث لاق هنأ سابع نبا نع ىور اك

 باهذو بلقلا ةوسق لك آلا ةرثك ىف نأل ةدابعلا ةآ هن إف لالحلا نم لوضفلا امأو

 ك ءاضعألا تعبش نطبلا عاج اذإ لاقي هنآل كاهجييتو ءاضعألا كيرح هيفو هرون

 نرذألاو 0 رظنلا نيعلا ىهتشت عبشلا دنعف ك ءأضعألا تعاج نطبلا عبش اذإو

 اعئاج ناك نإو . ىشلا لجرلاو ء ةوهشلا جرفلاو 2 ملكتلا ناسالاو ع عامتسالا

 م. برط هبابو تدسف ةضيبلا ترذم راقخلا نم )١(

 .مارح نم تين محل لك هظفلو :ةرحع ن بعك نع ىذمرتلا دنع ةياور فو كاملا هاور ) ( ٢

 : م ٠ هب ىلوأ رانلاه

 ) ٢٠ - نيبااطلا جهنم / ١ (
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 دبعلا لاعفأ نإ لاقيو ، اذه نم ءىش ىلإ حمطت ال ةنكاس اهلكءاضعألا هذهغ

 لخد نإو ..مارحلا جرخ مارحلا لخد نإ ص هبارشو هماعط بسح ىلع هلاوقأو

 . دلاو مهفلا ةلق لك ألا ةرثك ىفو . لوضنلا جرخي لوضفلا

 هيفو ك اهنوالح بهذتو ةدابعلا نع ندبلا لقثي هيفو ث ةنطفلا بهذت ةفلطبلاو

 ىتأي مارحلاو ى اتوق الإ كينأي ال لالحلا نأل « مارحلاو ةهبشلا ىف عوقولا رطخ

 هنم صلختلاو هغارفإ و هاك أو هتلوازمو هليصحتب ندبلاو بلقلا لغش هيفو . افازج

 . هتافا نم ندبلا ماسي مل امبرو

 . ةرخآلا ىف باونلا ناصقن هيفو ث ةايملا تاذل ردق ىلع توملا تاركس ليقو

 حد حص . حكہ 4,٥20 ا !:
 . « ايندلا “هكنتايح ف كنتابيط بهذ ا » ىلاعت هتنا لاق

 بدألا كرتو لوضفلا نم هنأل باسحلاو سبحلا لك ألا ةرثك ىف ليقو

 . بابت ىلإ اهتنيزو باقع اهمارحو باسح اهالح ايندلاو ء تاوهشلا بلط

 دصتقيو ًاعرش ةهبشلا بانتجاو اعطق مارحلا بانتجا ىف دهتجي نأ دبعلا ىلعف

 ًاكسام ناك ام ضحملا مارحلاف . ىلاعت هللا ةدابع ىلع هدعو ةغلب و ث اعاتم لالخلا نم

 وأ ثاريم وأ ءارش وأ ةبه نم قح هجوب الإ هنم ءىش لوانت زوجي الف ص ريغلل

 وهف ةهسشلا امأو ث هبرل كلذب نامضلا ةيف ىلع رارطضا وأ ةلالد وأ فرع وأ ةقدص

 ڵ هلاح سبتلاو هرمأ هبقشاف مارحلا هبشيو لالحلا هبشي هنأ ردصلا ىف كاح ام

 ردقي هنم ذخأيف لالحلا امأو ٠ بحتسم ةهمشلا نمو ك بجاو مارحلا نم عانتمالاف

. لذ نم دبال ذإ هبر ةدابعو هنيد رمأ ىلع هب نيعتسي ام



_ ٣.٧ 

 لقاعلا هيناعي ام اهب رارتغالاو اهيلإ نوكرلا نم رذحلا ىف ىكيف ايندلا امأو

 نع ةظعو ةربع اذهب ىنكو « اهل قبي مل ايندلا هل تيقب ول هدألو هريغل اهلعف نم

 . اهرمأ حرش

 عيطأ نإ عفني ال هنأ هنع رذحلاو هنم زارتحالا ىف نكيف ناطيشلا امأو

 قللا امأو ء ةيافكو ةحار هرمأ نع ثحيلا كرتو هتفلاخ ىفف ' ىصعنإ رضي ملو

 رمأ ثيلع اوردكو مهاذأب تبعت مهتفلاخ نإو ، تمنأ مهتقفاوو مهتطلاخ نإف

 فيخ كومذ نإو ص بجعلاو ةنتفلا نم كيلع فيخ كوحدم م نإو . كايند

 . هللا ريغل بضنلاو نزحلا نم كيلع

 عبسلاكو ى ةوهشلا لاح ىف ةميهسلاك ىهف نيف راعلا ضعب لاق دقف سفنلا امأو

 ترطب تعبش نإ ى ةمعنلا دنع ةربابجلاكو س ةبيصملا دنع لفطل اكو ء بضفلالاح ىف

 وأ ةيصعمب سفنلا 7 اذإ : رخآ لاقو . تحاصو تعزج تعاج نإو ، تحاتو

 نيحلاصلاو بتكلاو لسرلاو ءايبنألاو ىلاعت هللاب اهيلإ تعفشت وأ ةوهشل تكرح

 لو دايقلا طعت مل رانلاو ةنجلاو ةمايقلاو ربقلاو توملا اهيلع تضرعو ىدابعلا نم

 : ىلاعت هللا اهفصو امك ض اهرايتخا :اندو اهلعف ةسخو اهقلخ ءوسل ةوهشلا كرتت

 . «ىبر محر ا ام الإ ءوشل اب :يل رقنلا نإ «

 نم تاعاطلا لعف وه باسةكالاف ، بانتجاو باسك ا نافنص ةدابعلاو

 باغتجالاو ، لمعو لوق نم هلعف زوجمال ام كرت وه بانتجالاو 2 مزالريغو مزال

 لك نع تمصلا كموص لمجا : نيفراعلا ضعب لاق اك « باسقكالا نم لضفأ
ء هنم لضفأ ءىشب قدصتت ال كنإف « هللا دابع نع ىذألا فك كتقدص لعجاو ءوس



 س ٣٠٨

 لمكتسا دقف بانتجالاو باسةكالا نيب عمج نه « هنم ىكزأ ءىشب موصت الو

 تامرحملا بانتجاف اهدحأ ىلع الإ ردقي مل نإو 2 نغو ماسو دارملا هل لصحو لضنلا
 ا

 ةملكب ولو زؤمجي ال امب هلمع دسفي نم هليل مايق الو هراهن مايصب عنتني الو 2 ىلوأ

 ٠ اهل وق هل لحن الو امل وقي ةدحاو

 رخآلاو ى رشلا ريثك ريخلا ريثك اهدحأ نياجرنع سابع نبا لئس ليقو

 ضيرملا ةجلاعم كلذك ث اثيش ةمالسلاب لد_عأ ال لاقف ء رشلا ليلق رملا ليلق

 نيدلا ةحص ةيمحو « ءاودلا عضو نم لب أ ءاميتحالاف اعفني مل نإو ءاميتحالاو ءاودلاب

 جيرلا وهف ناسالا امأو . ايندلاو نردلا حالص اهنإف ى ىوقتلاب كيلعف ، ىوقتلا

 ناسللا لبق نم رومألا بلاغ ىف اهداسفإو اهطابحإ و ةدابعلاو ء رطملاو نارسخلاو

 انامز هيف ىنعي ام ةدحاو ةظحلب دبعلا ىلع فلتي . اهوحت و ةبيغلاو نيزتلاو عنصتلاب

 ىوقتي الو . ناسل نم نجس لوطب ىتحأ ءىش سيل ‘ ليق كلذكو « اليوط

 وه ماعطلاو 2 مامطلا ءاعو هنإف ناعبلا امأو . مالكلا نع ربصلاك ءىشب ةدابعلا ىلع

 :: ضرألا دسفتو عرزلا بطيمل رذبلا ثبخ اذإن٬تبنيو ودبي هنمو هؤامولمعلا رذب

 رومأ ىف ةماقتسالا نم . هيلع ناك امح باقلا بلقت ةهبش وأ مارح نم ةك أ برف

 ةرظن كو ۔ ةليل مايق تم.رحأ ةلك أ نم 7 ص لؤألا هلاح ىلإ دعي ملو ۔ نيدلا

 . هروس ةءارق تعنم

 هلكأ ىفبدأتي و « هتوق ىف لابلا طايتحالاو 2قيقدلا رظفلا دبعلا ىلع بجيف

جل ناعبلا ألتما اذإو { ءاد لك لصأ ةمخقلا نإ ليق هنإف { ماعطلا نم راثكإلا نع
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 ةوالح الو ةذل ةدابعال دجم مل ليحلا لك دبعلا دهتجا ولو ، بيصن ةدابعلا نم أيهتي
 . قلحلا ىخ

 لازتعالاو تمصلاو عوجلا ىهو ًالادبأ لادبألا اهب راص لاصخ مبرأ ليقو

 رثك أ مبشلا ماود ىفو س هترانتساو بلقلا ةقر نهيفو . ليللا رهسو سانلا نع

 ةرجشلا لصأ لثمك هلثف بلتلا امأ و . نيدلا و ايندلارومأل ةمومذمةلصخ نيعبسنم

 حلصت ث ةرجشلا لصأ نم الإ دمتست ال ناصغألاو ء ناصغألاك ءاضعألا راسو

 . دسف اذإ دسفتو لصألا حلص 5

 ه>حالصإب مامتدالاف ك تدسف دسف اذإ و هتيعرتحلصحلص اذإ كلملاك هنإ ليقو

 هتحرو هلضفب قفوملا صاعلا ىلاعت هللاو هريغ حالصإ نم داهتجالا لهأ ىلع دشأ

 . سو هلآو ىنلا دمح هلوسر ىلع هللا ىلصو ث ريدق ءىش لك ىلع هن

 لصف

 سفنلا ةبلاطمو ، قزرلاب همامتها : ءايشأ ةعبرأ ةدابعلا نع دبعال ضرعي دقو

 دئادشلا مث ء هعاونأ دوروو ءاضقلا م 2 اهباكتراو تافاخلاو راطخألا م . هب هل

 ىلاعت هللا ءاش نإ رك ذنو ث ةدابعلا نع دبعلل ضرعي امم اذهف ء عزجلاو بئاصملاو

 . قيفوتلاو ةناعإلا هللابو كلذ ىلع نيعي امم اثيش.

 داتعالاو ىلاعت هللا ىلع ليكوتلا هنم هيفكيف هب سفنلا ةبلاطمو قزرلا امأو

 هللا ةدابع نع لغتشا ىلاعت هللا ىلع لكوتي مل نمف ، هيلع هرمأ ضيوفتو هيلع
 ةدارإو ركذي امإو « ندبلل بسكو بلطب امإ ء قزرلا ىلإ ةجاحلا ببسب ىلاعت
. ب اقل اب ةسوسو و
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 قدصب الإ نوكسي ال غارفلاو ندبلاو باتلا غارف ىلإ جاتحم ةدابعلاو

 نمو ص مولعم ءىشب الإ هبلق نئمطي ال بلقلا فيعضو س ىلاعت هللا ىلع لكوتلا

 هنامضب هنيقيو ىلاعت هللا دعوب نيةب لمكو هرمأ نم ةريصب ىلع وهو هبلق ىف ةوق هل

 ايندلا ةدايز ىف ركفت وأ هل سوسوي ناطيش وأ هفوخم ناسنإ ىلإ تفتلي الو

 7 لكوت نيب نوكيف بلقلا فيعض امأو . اهناصقنو

 . اهفرشو رومألا ىلاعم نع هسفن

 )١( ه . .ع . .؟ -ااےس . .

 هللا ىلع لكو تياف سانلا ىوقأ نوكي نأ هرس نم : ٍةنلَط ىنلا لاق دقو

 سانلا ىنغ انوكي ن 1 ٥ رمس نمو ‘ هنزا )٢( وتيلف سانلا مرك أ نوكي نأ ٥ رص ن ٠و

 . ")هدي ى امب هنم قثوأ هللا دي ىف امم نكيلف

 .« كقزر مف .< » : ىلاعت لاتن قزرلاو قلحلا ىلاعت هلا نرق دقو

 : لاقو « هللا الإ قزري ال كلذك هللا الإ قلخ ال مكف ث هللا نم قزرلاو قلحلاف

 ٠ . ٠٤٨. -ا- .كا مث-( ۔۔ هلإ ك
 ضرالا ق ةباد نه اَسَو « : لاقو . ها وس قازر الف « قازر لا وه هللا نإ «

7 
 اك ۔ے۔,ے۔۔ م م ُ

 7 . 2 - ٠.
- - / 7 

 هبرو نو ذع وت امو 7 ءامسلا ىفو « : لاقو . (( اهقزر للا ىلت الإ

 _ . ١ ء صم . 8 هرم 1 س ے صس 2 رص 7 . _

 تايا ىف لكو تا اب هتنا رماو .« نوقطخت كسا ا ام لثم ق هنإ ضرالاو ءامتلا

 ٠ هرمأب لابي هتمسفب عنقي لو هلل دعوب فتكي نهف { ةريثك

 )١( سابع نبا نع لكوتلا ىن ايندلا ىبأ نيا هاور .

 ۔ سابع نيا نع ىتهيبلاو لا هاور )٢(
 :اهديؤبو اثيدح اهدجأ ملف ىطسولا ةلجلا امآوىرم امك نيثيدح ىف اهتهجو ةياورلا هذه )٢(

 م . ةيآلا . مكاقتأ هتا دنع كم رك ا ناه ىلاعت ةنا لاو زيز.لا باتكلا
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 . هوقدصي ملف مهبر مهل نأ اماوقأ هللا نمل : لاق هنأ نسحلا نع ىورو

 تكل» «قحل هنإ ضرألاو ءامسلا بروف : ةيآلا هذه لوزن دنع ةكالملا تلاقو

 لكوتلا ةقيقح امأو ث مهقازرأ لع مهل ةأ ىتح ىلاعت برلا اوبضغا ى مدآ ونب

 .«هبسح وهف هللا لع لك وَعب نمو»:هلوقل ىلاعت هللا دوعومب بلقلا ةنانثمطاوه

 هللا نأو ، لدبةي ال هكح نإ و ع هتوفي ال هل ىلاعت هللا سق ة ام نأ انيقي ملي نأ وهو

 . همسج دبعلا هب ق امم لفكتم

 هللا كفزرل هلكو ت قح ىلاعت هللا ىلع تلكوت ول : لاق ةنال لم ىنلا نأ ىوريو

 مزال ضرف ىلاعت هللا ىلع لكوتلاو . 7 )اناطي حورتو ماخ ودنت ريطلا قزري اك

 . قزرلا ىعم ىش ه دبعلا ىلع

 وهن نومضلاف « دوعومو كولمو ، موسقمو نومضم هنإ ، قزرلا ليقو
 ةيافك ديسلا ىلعو س هديبع نحت و ص ديسلا وه هنأل مسجلا ماوق هنامو ءاذنلا ةيافك

 كلذ ملعي وهو قزرلا ىلإ نيجاتحم انقلخو ملعلا ے ها و» هنألو ك هديبع هن ؤم

 بج وه ه اهنع مهاغشي قزرلا ب باطو هتمدان دابعلا قلخ هنألو.هتنؤ . انيفكي ن ں 73 بجوف

 . بلطلا ة 4 ؟ وم مهيفكي نأ

 ص هبزشيو دبعلا هلكأي اه ، ظوفحملا حوللا ىف هلل ف ام وهن موسقلل امأو

 مدقتي الو صقني الو ديزيال ، تقوم تقوو ردقم رادقمب ايندلا نم هلاني ام عيمج و

 . رخأتي الو

 ىقت ىوقتب سيل هنم غورفم موسقم قزرلا : لاق هنأ لط ىبنلا نع ىوريو
 لامأ نم دحاو لك هكلع ام وهف كولمملا امأو . هصقان رجاف روجنالو هيف دئازب

 م." رمع ثيدح نم ماملاو ىذمرتلا هاور )١(
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 اوقفنأو » : ىلاعت هللا لاق . هكسامب نأ هل مىقو ىلاع هللا ردق ام بسح ىلع ايفدلا

 . » "هك انقزر اتم

 هللا قتي نمو » : ىلاعت هلوقل نيقتملل ىلاعت هللا دعو ام وهف دوعوملا امأو
 . ٥. و ' ٥٩ وص ه ٥ س ۔٥هرإ ے۔د .م. ه ره

 . ( بستحم ال تيح نم 4٥ ر راو اج رح هل لعج

 نأ وهو « هنودامع سايالاو . ىلاعت هلل ىلإ باغلا عاطقنا وه لكوتلا دحو

 دحأبال ىلاعت هللا نم وحامإ كتيافكوكتلخ دسو كسفن ماوق نأىلع كبلق نطوت

 ببس ءاش نإ ىلاعت هللاو ' بابسألا نم ببسب الو « ايندلا نم ماطح الو « هاوس

 .بابسألا نود هتردقب هافك ءاش نإو « ماطح وأ اقولخم هل

 هللا لالج ثللذ مم ركذيو ث هللا ىلع لكوتم وهف ةفصلا هذه ىلع ناك نمف

 . هتمكح ناقتإ و هتردقو هلم ىف هلكو ىلاعت

 ةدايزالف توماو ةايحلاكدبعال ىلاعت هللا لعف نم وه ذإ توقلا بلط نكممالو

 . لجألاكهل دبعلا بلطب ناصقن الو 2 دبعلا قزر ىف

 هاهنو دبعلا ر.أ ىلاعت هللاو ع دبعلا لعفب قلعم وهف باقعلاو باوثلا امأو

 باونلا راصف ى هفالخ ىلع هبقاعيو 2 هرجز نع ءاهتنالاو هرمأ ءادأ ىلع هرجؤيف
 . انئاك اردقم لجألاو قزرلاو ، امزال يتح باتعلاو

 هباق نوكيو اهريغو رافسألا ىف هننل دازلا هلمح ىف لكوتملا ىلع سأب الو

 ء ثداو_جلا هيلع ىرج دازلا نأل س دازلاي ال 2 هنابيضو هدعو و ىلاعت هللاب اتثاو

فلسلاو هباحصأ كلذكو ى هرافسأ ىف دازلا لمحم ناكهنأل ةمالع ىنلاب ءادتقالاو
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 رثك ألا دنع هكرت نم لضفأ عضاولل رثك أىف دازلابال هللاب ةقلعتم مهبولقو حلاصلا

 ءارصبلاو ءاملعلا نح .

 ناسنإلانأل ىلاعت هللا ىلإ رمألا ضيوفت اهنع ىنكيففواخلاو راطخألا امأو

 برطضم نوكيف اهداسف نم اهحالص ىردي ال ةنهم ةرطخ رومأ هترضح اذإ

 نوكميف؛ريخو حالص ىف الإ عقي ال هنأ ملع ىلاعت هللا ىإ هرمأ ضوف اذإف « بلقلا
 راظناذإو . ةميظع ةميغغ بلقلا ىف ةحارلاو نمألاو 2 بلقلا نئمطم رطخلا نم انمآ

 ىف ريخ نم كو { ريخ ةروص ىف ر نم كدجو اهبقاوعو رومألا ىف ركفو دبعلا

 عرسأ اف هرايتخاب رومألا ىف دخأ اذإ لهاجلاف٬دهش ةثيهىف س نم كو . عقن ةيلح

 ,راتخي نأ هلأسو ىلاعت هللا ىلإ رمألا ضوف نف ع رعشي ال وهو كالهلا ىف مقي نأ
 دادسلاو ريملا الإ قلي مل هحالص هيف ام ...... .

 “ريصب هنا ن هللا لإ ىرمأ - » هدبع نع ايك اح ىلاعت هللا لاق

 ةرطاخلا هيف ام كرت وه ضيوفتلاو . « او شرك ام تايس هللا هقوف . دابعل اب

 هلاصم دبعا هللا ظفح ةدارإو ، عمطلا كرتو ءاشي ام كل راتخيل ىلامت هللا ىل

 هنم هجوف ص نيهجو ىلع عمطلاو ص عمطلا ضي وفتلا دضو ي رطخلا هيف نمأي ال ايخ
 -٠ . غ رم٥ه ت ِ ١ . . . ء

 ىل رغي نأ "عمطأ ىذلاو » ىلاعت هللا لاق . هيف رطخ ال ايف ءاجرلا وهو 2 زياج

 ىذلا عمطلاو . « اناياطخ ابر انل رقْغي نآ عمط ا .١ « نيدلا وي ىتم 2

 . _ رضاح رقف هنإف عمطلاو كايإ ةل ىنلا لاق ام زئاج ريغ وه

.< 

 ج ايإو رضاحلا رقفلا وه هنإف ممطلاو مكايإ هظفلو رباج نع طسوألا ىف ىتاربطلا هاور )١(
 م . هنم رذتعي امو
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 ءاضقلا امأو . كالذ مهناف ، عرولا هكالمو { عمطلا هداسفو نيدلا كاله ليقو

 مومهم نوكي ءاضقلاب ضري نم نأل « هب ءاضرلا هيف ىفكي هعاونأ دوروو

 مومهب ّهالم اذإف ڵ دحاو بلق الإ دبعلل سيل ذإ « هبر ةدابع نع بلقلا لوفشم

 ةرخآلا ركذو ىلاعت هللا رك ذل هيف قبي عضوم ىأن ايندلا رومأ .

 بهذت ةيتآلا زومألا ريبدتو ةيضاملا رومألا ةرسح نإ لاق نم قدص دتلو
 . ىلوملا طختس نم ءاضتلاب ضرب مل نم ىلع نمزي الو { تاعاسلا ةكربب

 هوركملا نم هلانام ضعب اكش ءايبنألا نم يبن نأ ى رابخألا ضعب ىفو

 ادب اذه ك ىوكش الو مذ لهأب 4تسلو ىنوكشت هيل ١ هللا ىحوأف ىلاعت هللا ىلإ

 لديأ وأ كلجأل ايندلا ريغأ نأ ديرتأ كيلع ىئاضق طخ ةن بينلا ملع ىف كنأش

 بحأ امنود بحص ام نوكين٬ديرأ ام نود ديرت ام ضقاف؟كب+ب ظوفحملا حوالا

 ةوبنلا بوث كنبلسأل ىرخأ ةرم كردص ىف اذه جاجلت نئل تفلح ىزعبف

 . ىلابأ الو رانلا كندروألو

 .ليولاب ىداني و خرمعي نم فيكف باقلا ددرتو سفنلا ثيدح نم اذهو

 لؤط طخاس وه نمي فيكف ةرم طخس نمل اذهو ص الملا سوؤر ىلع روبثلاو

 هللا ءاضتو ۔ هرشو هريخ « ءاضتلاب اضرلا مزليو طخسلا دض وهف اضرلا امأو . هر

 .ا زشو ريخو ةدشو ةمعن : ةعبرأ تايضتتلاو . ىضقملا وه رلا امتإو رشب سيل

 .ثيخنم ركشلا هيلع بجو ء ىضقماو ىضاقلاو ع ءاضقلاب اضرلا اهيف بج ةمعنلاف

 ربصلا هيلع بجو . ىضقماو ىضاقلاو ءاضقلاب ءاضرلا اهيف بج ةدشلاو . ةمعن اهنأ

هيلع بجو ىفقملاو ىضاقلاو ءاضقلاب هيف ءاضرلا بجحي رملاو . ةدش اهنأ ثيح نم
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 ىضاتلاو ءاضقلاب ءاضرلا هينب رشلاو ص ثالذل هقفو ك ريخ هنأثيحنم ةنملا ركذ

 ىلإ ء عجر ايضقم هن وكو ك رش ٧٩ ا ثم> نم ال ىضعم 4 ا تمح نم . ىذفملاو

 . كلذ مهداق , ةقيقحلاب ىضاقلاو ءاضقلا

 دوصقملا لوصحو ةدابعلا ىلإ لوضولل ربصلاب اهتياغك بئاصملاو دئادشلا امأو

 لصي مل ربصي مل نمو « تاقشملا لامتحاو ربصلا ىلع ىنبم ةدابعلا ساسأ نإف « اهنم

 علطتت ال ذإ ، بثاصمونحمو دئادش نم اه ديال ةدابعلا نأل ةقيقحلاب اهنم ءىش ل

 !ع رومألا دشأ نم كلذو سفنلا ةفلاخمو ىوهلا عمقمب الإ ةدابعلا ىلع سفنلا

 . ناسنإلا

 ىف بثاصملا ىلع ربصلاو لامعألا حلاص ةمادإ ىلع سفنلا ربجي نأل 'ىغبنيو

 غرفتلا نع فلتلاو عزجلا هعنميف الإ وءلاملاو. باحصألاو تابارقلاو لهألاو سفنلا

 ايندلا ىف هبئاصف برقأ هللا نم ناك نمو ى ةفحمو ءالب دشأ ةرخآلا بلاطف ةدابعلل

 . دشأ هؤالبو رثك أ

 ءادهشلا مش ءايلوألا ءايبنألا ءالب سانلا دشأ لاق والع ىبنلا نأ )ىوريو

 نحملا هتلبقتسا ةرخآلا قيرطل بهأتو ريملا لعف دصق نف ، لثمألاف لثمألا م
 ىلاعت هللا نيب دقو ث هدارم ىلإ لوصولا نع عطقنا اهملع زبصي مل نف « دئادنلاو
 اوتوأ نيذلا نم .هسل تلو كرتتا أو مكياوناف ن ولبتل » لاقف هدابعل كلذ

 اوربصت نإو رتك ىا اوكش نيذلا نمو . ه ق ٠ نم باتكلا
- 

 7 َ ص -.

 : ىف ةرخآلاو ايندلا ريخو حاجنلاو ةاحنل اف « روُمأل ا م ع نم كل د نإف ١ وتنو
-= 

 )١) مدقت .
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 اع اهعنمو ص هراكملا نع سفنلا سب> وه ةغللا قبرط نم ربصلاو . ربصلا

 . اهل لحم ال

 ع كال لفكتو ڵ كقزر نمض ىلاعت هللا نآ انيقي هت نأ لصفلا اذه ةدثافو

 لذلا رب بلطل \ مامهالا ق ةدثاف الف 0 لدبت الو هتمسق ريهتن الو ء كال همسقو

 . ةرخآلا ىف نارسللاو ةدشلاو 2 ايندلا ىف ناوهلاو

 حلصي امإو رومألاب لهاجل حلصي ال رايتخالا نأ انيقي ملعتف ضيوفتلا امأو

 نمأي الف الإو « اهتبقاعو اهلاح « اهنطاب و اهرهاظ « اهاج عيمجو اهب املاع ناك نمل

 نوكي نأ دحأ قحتسيال ذإ ى حالصلاو ريخلا هيفام ىلع داسفلاو كالهلا راتخي نأ

 كبر :رو » ىلاعت هللا لاق امك هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا الإ ريبدتلاو رايتخالا هل

 هجو ملعت ال ارم أ كال راتخا اذإف . ةريخا 1 ناك ام راتختو ءاش ام ىلخت

 . ىلامت هللا ءاش نإ كدشرل تيدهو تحرتسا هيلإ تننأمطاو هب تىضرو هرش

 . ةدئاف ريغ نم مهلا ةلقو ىلاعت هللا ركذل بلقلا غارف هيفف ءاضقلاب اضرلا امأو

 قزرت امو نوكي ردق ام كمه لقيل : هنع هللا ىضر دوعسم نبال :تل ىنلا لاقو

 ود ءاضقلاب ىضرلا ةدئافو 2 هيف ةدئاف ال ةلضف "مهلف اقح ردقملا ناك اذإن٬©١كيتأي

 ىفو . « هنَع اوضرو مهنَع هلل ضر »ىلاعت لاق اك 2 هباوثو ةرخآلا ىف هللا ىضر

 .ةلاح الذنان ءاضقلاو ، ةرخآلاىف ةوقعلا رزولاو ث ايندلا ىف ملاو رجضلا طخلل

 نإفبلطلا ىف اولجأو هتنا اوقتا سانلا اهيأ رباج نع هجامني ا ثيدح هانعم ىنو هدجأ ل )١(

 اوعدو لحام اوذخ بلطلا ق اولجأ او هلا اوقتاف هف اهنع ألمب أ ١ نإو اهقزر قوتت ىح توم نلاسفن

 م .مرح ام
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 م اه ] س م ه ص م و . گ ص

 ك ح ىتح نوغمؤي ال ك 7 م ًالف»ىلاعت هللا لاق؛ طخسلا الو مهلا هفرصيالو

 , ٌ ا ےہ ن ےم _ م م ٥ ع ح ٥ م

 . (( اماست ا وماس هاو تيضق امم ع د رح مهسفنأ ىف اودجت ل مم مهنيب رجش ايف

 ركشي ملو ىنالب ىلع ربصيو ىتاضقب ضر ل نم : لوقي هللا نأ ىوريو

 هللا كح ضري مل نل ديدهتلاو ديعولا ةباغ اذهو . ىناوس ابر ذختيلف ىناعن ىلع

 ثتالانه امف دبعلا ضري ملو برلا ىضق اذإف « ىضري دبعلاو ىضةي برلاف « هئاضقو

 . ةيب وب ر الو ةيدوبع

 ةعفنم لك بلجن ةكرابم هتبقاعف اهبرك ارم ناكولو ء ءاود وهف ربصلا امأو

 ىلع سننلا هركي لقاعلا ناسنإلاف ةفصلا هذهب ءاودلا ناكااذإف ء ةرضم لك عفدتو

 . ةنس ةحارو ةعاس ةرارم هزذل هيلع اهربح و . هعرجن و هب رش

 نلا ىلع ربصو ث ةيصعملا نع ربصو ى ةعاطلا ىلع ربص:هجوأ ةعبرأ ربصلاو

 هل تصاخ نطاوملا هذ» ىف ربص نف . ايندلا لوضف .رح ربصو ڵ بئاصملاو

 « اهتعابتو اهلغشو ايندلا تالب نم ملسو ك ىع ليز+ا اهباوثو « انيد تاعاطلا

 ةيصعملا نع ربصي مل نمو ‘ ىقعلا ىف هرزوو ايندلا ىف هتاساقمو عزجلا نم حارتساو

 رجؤي ةبيصملا ىلع ربصي نمو[ اهباوث هتاف ةعاطلا ىلع ربصي نم و ى اهيف عثو

 ءىشلا توف : ناتبيصم ربصلا كرت ىنف ، هب لغش لوضفلا نع ربصي مل نمو اهيلع
 . ةبيصم دشأ ةبيصملا ىلع ربصلا نامرح': ليقو . هوركملا لولحو ع رجألا تونو

 ريداقملاكيلع تّرَج تربص نإ : لاقفالجر بلاط ىبأ نب ىلع ىزع : ليقو
 سفنلا عطقف ٠ روزوم تنأو ريداقملا كيلع تَرَج تعزرج نإو ك روجأم تن و

اهضيوفتو رومألا ىف ريبدتلا كرتو ث ىلاعت هللا ىلع لكو تلاب ةخسارلا تاداعلا نع
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 عزجلاو طخسلا نع سننلا رهقو ي اهيف رسلا وه امب ملع ريغ نم لجو زع ه ىلإ

 < ل۔يقث لحو هب رك ءىشل ربصلا برش عرجتيو ث اضرلا ماجل ىل ع اپ+اركإ و

 بيبحلا هدلو قيفشلا دلاولا عنم امبرو ث ةديدس لاوحأو ةديمح ةبقاع هنكلو

 . هتمالسو هتحصل ابلط « هيف ةلع لجأل همجح ماجحلا ىلإ هنتف ث ذالملا لكأ نم

 . ملصلا سردو بدألاو طخلا ةفرعم بلطل ، قالخألا ظف ملم ىلإ هملس امبرو

 ًاشطع هدبك فلتت نآمظ وهو ءام ة رش فندملا ضيرملا قذاحلا بيبطلا عنم امبرو

 سفنلا ىطعأ نم نأل ، ناسحإو حصن كالذ لكو « ةهيرك جليلهإ ةبرش هيقسبو
 ىلاعت هللاو ث هؤاقبو هافش كلذ نم هعنم ىفو س هباطعو هكاله هيف ةعاس اهتوهش

 هدبع لاصتا نع زجعي الف ث ءايشألا حي ىلع رداقلاو ء ةرخآلاو ايندلا كلام

 ميطلا م . هدبع حلاصمب ملاعلا 2 رهاقلا رداقلا ي املا ركلا وهو ك ىضربو بحم ام ىلإ
 : لوقي هللا نأ رابخألا ىف ءاج امك ث هل هنم رايتخاو حالصل الإ ءىش نم هعنمي الف
 . « "رعلا كرابم نع هلبإ ىعارلا دوذ اك 2 ايندلا - نم ى ايلوأ دوذأل ىنإ »

 كلاح ملاع وهو « كناحتما نع ىنغ هنأ انيقي ملعاف ء ةدشب كبر كالتبا اذإف

 كو لزني 1 هنأ تنقيأ اذه تع اذإف حر فوءر كيب وهو كفعض ريصب

 مه نيذلا هءايفصأو هللا ءايلوأ نأ ىرت الأ ة هتلهج كل حالصل الإ هوركملا اذه

 ڵ هتريخو هللا ءايبنأ مهو ك اناحتما رثك أو ايندلا ىف ءالب دشأ مه هدنع قلخلا عأ

 لع اوبَصَم كلك نم ةلش ت ذُك الأو » : للط هيبنل ىلاعت لاق اك

 اوُجر مأو اومرَجاَح نيذلا » : لاقو ى « انرس ل زم ١ ىيح اوذوأو اوبذك ام
 م م ِ م +

دابعلا برقأو هللا لسر مهو . ( اولتقو اولتاقو ىليبَس ىف اوذوآو مهرايد نم
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 & وه الإ هملع ال رس اذ»و ك مهودع نم ل راصتنالا ىلع رداقلا وهو { هيل 1

 كملا ةداهشلاو بينلا ملاع

 ربصآف » : ىلاعت هللا لاق ڵ هد_نع زب زع كنأ ملعاف & ىولبلاو دئادشلا كيلع

 رثكيو ، ايندلا كنع سبحم هللا تيأر اذإف . ريبخلا

 . ١ ص . ه ؟ ۔ ى ۔ ص ِ .

 . قيفوتلا هبو 7 ملعأ هللاو . « ًانذمغأب كنإ كبر حل
ً 
- 

» »
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 نورشعلاو مبارلا لوقلا

 ةدابعلا هب ےةتسل امذ
2 

 : ىلاعت هللا لاق اك ءاجرلاو فوملا :راعشتساب الإ دبعل ةدابملا ےقتست الو

 رجزنت ال ءوسلاب ١ ةرامأ « رشلا ىلإ ةلايم سفنلاف « « هرو ر انتن وغلت (

 . راطخألا بورض فرعتو « اركذ و اركسفو العفو الوق غلابلا فيوختلاب الإ

 ناتاه تيك ام ىسعو انأ ىنذخأ ول : لاق هنأ لط ىنلا نع ركذ دقن

 . “هيعبصأب راشأو ك نيماعلا نم ادحأ هب بذعي مل اباذع انبذعل

 ةرفغملا باب قبطو ابنذ باصأ دق نوكي نأ اندحأ نمؤي ام : نسلا لاقو

 ىلع هثعبيل هرك ذت دبعلا ىلع بجيف ءاجرلا امأو . لمعم ريغ ىف لمعي وهف هنود

 ك هفالخ ىلإ عاد ىوهلاو « هنع رجاز ناطيشلاو ليقث ريخلا لعف نأل تاعاطلا

 ام فرع نم نأل ص تاقشملاو دئادشلا لامتحا نوهيو تاعاطلا ىلع ىضقي ءاجرلاو

 . هنود قلي امب لابي لو « هلذبي ام هيلع ناه بلطي

 اهروحو اهلحو اهيلحو اهمارشو اهماعط نم اهميعن عاوناو ةنجلا رك ذ نف

 ةدابع نم بعت نم اولمتحا ام مهلع ناه اهلهأل اهف هللا دعأ ام رئاسو اهروصقو

 مايقلا ىلع ةدابعلا رمأ رادم ناك اذإو 2 ةقشمو رض نم مهلانوأ ايندلا ىف مهتاقوأ
 > ءاجرو فوخو ب يهرنو بيعرتب الإ كللذ ي الو 6 ةيصعملا نع ءاهنالاو ةعاطل اي

 سانلا ةللا ذخاؤي ولو « ىلاعت هلوة كنع هريسفت ف هنع ةتنا ىشر بطقلا هرك ذو هدجأ ) ( ١

 م . ةباد نم اهرهظ ىلع كرتاماوبسك امي
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 عقتسقل فوحلا توسب اهتوسي قئاسو ءاجرلا لبحب اهدوقي دئاق نم سفنلل دبالو
 . هوركم ركذ دنع بلقلا ىف ثدحت ةدعر ود فوخلاو « قيرطلل ىدتهتو ريسلل

 لباقيو ةءارجلا فوخلا دضو « ةباهملاو ماظعتسالا نم ابرض ىذضتقت ةيشخلاو

 ركذ فوملا ثروي ىذلاو . نمأو فوخو نمآو فئاخ لاقي نمألا ةأرجلا
 هفيكو ، اهيف نهترم وهو « اهلتثو بونذلا ةرثكو اهيف موصخلا ةرثكو ملاظلا

 ركذو اهلامتحا نع سفنلا فعضو اهيلع ىلاعت هللا ةب وقح ةدش ركذو اهنم صاللا

 . ديربو ءاشي ام ىلع ىلاعت هللا ةردق

 هللا ةمحر ةعس ىف هعيطو ىلاعت هللا لضف ةفرعمب بلقلا جاهتبا وهف ءاجرلا امأو

 بلقلا عطقو هلضفو هللا ةمحر تاوف ركذت وهو ، سايلا ءاجرلا دضو 2 ىلاعت

 عامتمالاهب نأل ،هوفعو هللاةمحرىف ءاجرلا ضرف مزاف 2 ةريبك ةيصعموهو كلذ نع
 . ىلاعت هللا ةمحر نم سانلا نع

 ٠ نم هدبع ىلع هب هللا معنأ ام ركذ وه هللا ةمحر ىف ءاجرلا بجوي ىذلاو
 .ءادتبا هيلع هنم لضفت وه امإ و ،ةدابع قباسالو ةعاط مدقت ريغ نم معنلا بورض

 هريقحو دبعلا لمع ريغص مم هتمارك ميظعو هباوث ليزج نم هللا دعو ام رك ذو

 ركذو . هيلع معنملا ردق ىلعال لضفتملا معنملا ردق ىلع لضفلا امنإ و ء هصالخإ ةلقو

 ريغ نم ىاطلألاو دادمإلا عاونأ نم ايندلاو نيدلا رمأ ىف ىلاعت هللا معن ةرثك

 هذهف . محرلا فوؤرلا هنإ 2 هبضغ اهقبسو هللا ةمحر رك ذو ۔ لاؤس الو قاقحتسا

 ( . دبعلا ىلإ ءاجرلا بلجي امم

) ٢١ _ جهن. الطالبين/٢ (



_ ٣٢٢ 

 نب نوكيو هنا ا باذع نم نمأي الو هللا ةمحر نم ه سأيي ال نأ ليملا ىلعف

 هللا ركم رمأي الو » نمألا ى عقو ءاجرلا هيلع بلغ نف . فوخلاو ءاجرلا

 سايألا ق عقوو ءاحرلا دتف فوخل ا هيلع بلغ نمو .( نو رسآلا مولا ل ١

 . نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي الو

 م؛ ل » : ىلاعت هللا لاق امك ءاجرلاو فوخلا نيب قيرط وه ےقتسملا قيرطلاو

 فوحلاىلع ثعبي ىذلاو .«بكرو بتر اَتَت وعديو تارئلتا ىف نوُراسي اون [

 نأ كح 4 مالسلا هملع مدآ ءانمإ نم ناك امو > هرا هنعل سلب ١ نم ناكام

 دحس الإ مدق م دق عضومليق ام امه كرتيل ك ‘ ةنس فل انين امم ىلاعت هنرا ذبع هلا هنعل سللب إ

 دع أو > هنعل و رارع هنلا طبحأ هر هنزا هرمأ امج ادحاو رم أ كرتف ك هبه ىلاعت هت هنا

 :كثالم هلدحسأو3هديبهقلخ هيفصودلا ىن ومنلا ىن مدآ امأو 2 اما أ اياذع هل

 فلاخف ةدحاو ة ه رحش لكأ نع ه هاهنو ك اهف ام عيمج ام > هل حاب أو ك هتنج هنكسأ او

 ءاس نم ه وطبہهم نأ ةك اللا رم أو > ىنتاصع نم , ال هنإ > ىدونف ك هرم ا

 ليق ايف كلذ ىلع ىكب ىتح هتبوت هللا لبقي ملو ء ضرألا ىلإ هولزنأ ىتح ءامس ىلإ

 .هتحل ام ءالبلاو ناوملا نهم ةقحل .ة ىح ةنس ىتئام

 هموقىذأ نم لمتحا نيعمجأ مهلع هللا تاولص نيلسرملا خيش حون كلذكو

 نلآسَت اف » : ىدونذإ،اههجو ريغ ىلع ةدحاو ةلكالإ لقي لو هريغ هلمتح 1 ام

 كللذ دعب عفري لف » نيله انلا نم نوكت نا َكظع ا ى { ع هب كل سل ام

 . ةنس نيعرأ هللا نم ءايح ءامسلا لإ هسأر

فاخ مكف ةدحاو ةثيطخ الإ هنمهل نكي مل مالسلا هيلع هللا ليلخ يها ريإ نإ



_ ٢٣ 

 ىنح . « نيدلا موي ىتكيطخ ىل رفغ نأ عمطأ ىذلاو » : لاقو ء عرضتو
 مالسلا هيلع ليربج هيلإ هللا لسريف س فوخلا ةدش نم ىكبي ناك هنأ ىور

 تركذت اذإ ليربج اي : لوقيف « هليلخ بذعيالتلخ تيأر له هاري اي : لوقيف

 كرشم ىفةمطل الإ هنم نكي ل هيبنو هلل لك مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم م

 .« ىل ؛رةفغاَف ى ذ تلظ ىن ىنإ ىر » : لاقف . رفغتساو عرضتو فاخ كف

 ىنعملا وهو هار شرعلا ىلإ رظن اذإ ثيح ناكو اروعاب نب ماعلب هنامز ىف م

 سيأ اهنم حلَناَت زايآ هيتآ ىذلا ابت مهيلع لئاو » : ىلاعت هلوق

 انثا هسلحم ىف نوكي هرم ا لوأ أ ىف ناكو {© دورطملا بلكل 71 هلعجف « ناطيشلا

 ببسب درطلاو نعللا قحتساف ى هنع نوبتكي نيذلا نيملعتملل ةربحم فلأ رشع

 . عناص ملاعلل سيل نأب : هلوق

 ىكبف ادحاو ابنذ بنذأ هضرأ ىف هللا ةفيلخ مالسلا هيلع ىبنلا دواد نإ

 ،ىعرضتو ىناكبمحرت امأ « ىهلإ لاقو ء هعومد نم ضرألا ىف بشلا تبن ىتح
 . ًاموي نيعبرأ هتبوت لبقت 77 كءاكب تركذو كبنذ تيسنأ دواداي بيجأ

- 

 . ةنس نيعب رأ ليقو

 نطب ىف نجف اهعضوم ريغ ىف ةدحاو ةبضغ بضغ مالسلا هيلع سنوي نإ
 ىتإ٬كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ ىداني وهوءاموي نيعبرأ راحبلا رمق تحن توحلا
 توص ص كناحبس انه إ اولاقو ص هتوص ةكالملا تعمسف ص نيملاظلا نم تنك

. ةكئالملا هيف تعفشقف سن وي ىدبع كلذ ىلاعت لاق . لوهجم عضوم ىف فورعم



_ ٣٢٤ 

 أ الف : لاقو . هنحس ىلإ هبسنف . نونلا اذو لاقن همسا ريخ هلك كللذ عمدو

 ِ م هرم ص
 . م 7

 . . - م , ه 2 ۔ ه هه و, ۔ 2۔

 > 4:نمو هتممد) ركذ 7 ك ) نومعبي مود ىل ١ هنطر ق ثبلل ا نم ناك

 . مومذم وهو ءارعلاب ذبنل هبر نم ةمعن هكرادت نأ الول « لاقف

 رطخل ترثأ نئل »لاقو.« ترمأ اك منتساف »ؤةاط دمع انيبنل لاتو
 ١ . . ۔ إ ۔ دإ ۔ ] 2 ر
 ٠ نارفغلاب هيلع ىلاعت هللا نه ىح «ن رساخلا نم ننوكتلؤ فال۔ء

 ءالؤه ناك اذإ قانشإلاو لجولاو فوخلا بولقلا ىلع دروي امم هلثمو اذهف

 لهأ ءافعضلا نيك اسملا ءالؤد نحت فيكف ةريطخلا ةسايسلاو ةلاحلا هذهم ءايفصألا

 رازوألاو ةثيدلا لامعألاو ةقرغملا بونذلاو . ةقبوملا اياطللاو ةقرحلا مارجلا

 رح ىف نوميأاقلا ء لافغإلا ةيدوأ ىف نوهمئاتلا ، لامعألا حلاص ىف نورصتقللا ةليقثلا

 رداقلا وهو ث انتليح ةلقو 2 انزجعو انفعضب ملاع ىلاعت هللا نكلو . لاهإلاو طيرفتلا

 .لضفلا وذ ص ديمحلا ىنفلا وهو ى هتاذ ىف انريصقت عم انلامعأ لوبقو 7 انقياده ىلع

 .نسحم الو اهتياغ فرعت ال ىتلا ةميركلا ءالآلاو ، ة هساولا ةمحرلا وذ 3 ظعلا

 . هقلخ نم دحأ اهنصو

 & ره 'س ۔ ه 24 7 & ٥ _ . ك ص . شم . ا -

 اوطنقت ال مهسفن ا ىلق ا وف رسأ نيذلا ىدابعاي لق »: ىلاعت لئاقلا وهو
 .ه ح , 1 9 ء سه م , رس م م ش, م ول ا ل , ۔۔ 0 ٠

 ل٥ »لاقو. «ےحرا ا روقغلا وه هن ١ اعيمج بون ذلا رغغ» هللا نإ هللا ةحَر نم

 هنس نيعتس بون د رقكف ك ) فلس لو م مل رمعب ١ ونهتذي ل ١ ا و نيزلل . . سح ] .7۔ ٥۔ح .ي<ك .< , ري .۔ ٠.١ , م ۔حےس۔ ..

ناميإلاو « هتفرعم ىلاعت هللا مهمهلأو ، تايآلا اوأرف نوعرف ةزعب نومسقي مالسلا



٣٢٥ 

 ءادهش مهلعجو ى مهبونذ نم فلسام عيمج مهف بهوو ةعاسلا كلت ىف مهبلفف « هج

  1برب انمآ !ولاق » . ةدحاو ةعاس مديحوتب هتمحرب ةنجلا ىف نيدلخم ارارب

 . هللا ديحوت ىف هرمع ىنفأ نم لاح فيكف « نوراهو ىسوم بر ج نيلما
غ \
 

 انبر اولاقف مرامحأ لوط رفكلا نم فهكلا باحصأ هيلع ناكام كلذكو

 نيمآ تاد هبلفنو» : لاقف مهزعأو مهمرك أو مهلبقف ل ضرألاو تارهسلا بر

 ارارف منم تيلوآ ممَلَع تسلا ول »مهتباهمو مهلالجىف لاقو . «لآيملا تاذو
 . . . ٥ رع ۔
 زب ردلا ه٫اتك ىف هرك ذو مهاجأل ملك م رك أ او . ) ابع“ر مد تئلملو

 : مه لاتفنوكحضي اموةىأ ارف ة هبدش ىب باب ن مه لخد هلل :نل ىبنلا ن أ ىورو

 ‘ مهل 1 عجر دوسألا رحجلا دنع ناك اذإ ,ن ىح نوكحضت كارأ اال نوكحضت ل

 ىداع طنقت مل كل لوقي هللا نإ ، دم اب لاقف مالسلا هيلع ليئاربج ىنءاج : لاقخ

 . محرلا روقفغلا \نأ ا ى ا ىدابع ءىن > ىحر نم

 ةقيفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعب محرأ هللا : لوقي لط هللا لوسر ناكو
 نيب اهمسق اهنم اهنم ةد حاوف . ةمحر ةثأم هن هز نإ تل ١ ةت هللا لوسر لاقو . ١٩)اهدلوب

 نيعستو اعست اهنم رخداو ، نومحارتيو نوفطاعتي اهف 2 ح اهلاو سنإلاو نجلا

 ةمحرلا هذ» نم هذبع هلزا ىطعأ دقو . )٢(۔ ةمايثلا مود هدابع اهم محرا 2 هسفنل

 م ۔ رمع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 اعست هدنع اهنم رخدا ةمحر ةئام ىلاعت هن نإ هظفلو ةريره ىبأ ثيدح نم هيلع قفتم )٢(

 فلطعتواهدلو ىلع ةدلاولا نتف قلخلا محارتي اهبف ةدحاو ةمحر ايندلا ىن اهنم رهظأو ةحر نيعتو

 هقلخ ميج ىلع اهطسب مث نيعستلاو متلا ىلإ ةمحرلا هذه مض ةمايقلا موي ناك اذإف اهدلو ىلع ةميهملا

 م. كلاه الإ ذئموي هتنا ىلع كلهي الف ضرألاو تاوملا قابط اهنم ةمحر لكو

 



_ ٣٢٦ 

 ةموحرااةمآلا هذهنم هنوكو « ىلامتهتفرعم نم ةميركلا اياطعلا هذه لك ةدحاولا

 هلضف نم وجرملاو ك ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم ثٹالذ ريغو ك ةماتتسالا لهأ نم ح

 مظعل ا

 هتلظوربتلا قيضوهتاركس ةدشو توملا ركذ لقاعلا ىلع فوملا بجوي ىذلاو

 ةمايقلا موي لاوهأو ك هناع تو لمعلا ءاصحإو باسحلا ةشقانمو هناعور ةرثكو

 . م ركلا داوجلا ود هنإ انلامآ بيخم ال نأ هللا لأسن هتمعن تي نأ
 - ا

 رانلاو اهنع ربص ال ةنجلاف « اهميحجو رانلاو « اهميعنو ةنجلاو ى هتاعزف ماظعو

 كاذ لك و نارينلا باذع تاساقم ىر نوهأ نانجلا ميعن توفلو ۔ اهيلع ربصال

 ناكل عطقنم لاح ىلع ر .ألا ناكولو . رانلا ىف دوللا بئاصملا مظعأو لع

 . رذآ الب دب أ ىف نأثلا نكلو « انيه

 < نينثالا بولق عطقي نيدلاخلا رك ذ { مالسلا هيلع ىسع لاق كلذكو

 . ةفرعملا عزن اذه مظعأو

 ؟بونذلا نم فاسام ىلع ىكبت له:هل ليقن٬عمجأ ةليل ىكب نايفس نأ ىور اك

 . مالسإلا هللا ىنبلسي نأ ةيشخ ىكبأ امنو « هللا اهرفغي بونذلا : لاقف

 مغو ى رفغت ال نأ ىصاعملا مغو « لبقت ال نأ ةعاطلا مغ ى ةثالث مومذلا ليقو

 وهف كالذ نود مغ لكو ى ةفرعملا بلس فوخ هلك كلذ مظع أو ى بلست نأ ةفرعملا

 . هنم نوهأ

 قرافيال قيقحلا فوخلاو ،ءاجرلاو فوخلا نيب اقيرط كلسي نأ دبعلل ىنبنيف
لدأل ءاجرلا ناك اذكو ءنيتقحلادخع رخآلا نم امهدحأ كفني الو قيقحلا ءاجرلا



_ ٨٢٧ 

 فعضو ضرم اذإو « هب ىلوأ فول اف احيحص ايوق دبعلا ناكاذإ هنأ الإ فوخلا

 . هؤاجر ىوق ةرخآلا ىلع فرشأو

 ں . ىناحم نم مهب ولق ةرسكلا دنع ان ا ك لوقي ىلاعت هنزا نأ ىورو

 ق داهنجالاو هللا باقع نم فوخل او ةيصعملا نم رذحلا هللاب نظلا نسح

 . هللا ةعاط

 نوكت ال ةينمألاو لصأ ىلع نوكي ءاحرلا نأ ةينمألاو ءاح رلا نيب قرفلاو

 هنم هللا لبقي نأ اجر هتيصعم نع ىهتناو هللاةعاط ىف دهتجا اذإ دبعلاف . لصأ ىلع

 كرتو لفغ نم امأو « هنع وفعيو باوثلا هل مظعي و ريصقتلا اذه هل نيو © ريسيلا

 لاق ش . هديعوو هدعوو هثاضرو هللا 77 لابي لو ىصاعملا ١ ركت راو تاعاطلا

 ,لصحماللالضو طخ > وهو ك ةمن٥ه أ هنم اذهف ك رانلا ن ٠ ةاحنلاو ةنلا هللا ن ه وجر ,

٠ 
 ٠ ىس هنم

 نم جاعلاو > تول لعل اال لمو هسفن ناد نم سكلا ل ىنلا لاقو

 . )نامألا لجو زع هللا ىلع ىن و هاوه عبتا نم

 ايندلانم اوجرخ ىتح ةرفنملا ىنامأ مهتهلأ اماوقأ نإ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 المع ' هيل هبر :اقل وج " نامك نق » : ىلاعت هللا لاقو . ةنسح ح مم تسيلو
 ا

 ه ےم م ےس

 . ( ؟دحأ 4٫ ر ةدابعب ك رشي : الو آل اص

 متحَبص صاق اك مك ادا مكب ر .7 ىذلا / مكنظ ..ل ذو » : لاقو

 . ( نيرسآخلآ ح نم

 سوأ نب دادش نع كاملاو هحام نباو ىذمزتلاو دحأ ٥اور ) ( ١

 



_ ٣٢٨ 

 م مم اك

 . « نينرلا نم“بيرق هللا ةجر نإ » : ىلاعت لاقو

 مهملعو هراب مهنظ نسحةوقو مهداهنجا عم ءايلوألاو لسرلاو ءايبنألا ناك اذإف .

 ىلع ةقفش مظعأو هنم افوخ ه ا دايع دشأ مهو هناسحا إ و هدوجو هنا | ة همحر ةعس

 ك ىصاعملا ةرشابم ىلع 7 ارلاو ريصقتلاو ةلفغلا لهأب 6 هكف م , ٠. هناذع ن مهفن أ

 نم مهسفنأ ىلع عزجلا نم مهسفنأ قلقت الو ے فوخلا نم مدابك أ بوذت ال
 مهل هللا دعأ ام ءاقلو ىلاعت هللا ءاقل اقوش مهبولق جعزنت الو ث ةمتاخلا ءوس رذح

 . ےعنلا فانصأو تاماركلا عاونأ نم لمعلا صالخإ عم

 راط .7 رانلا رك ذ نهو . اهل ا هق وش لاط اهميعن و ةنجلا رك ذ نمف

 . اهنم هم ون

 تاَّرثَخْلا ىف نوُغرا اَإ ا۔ونآك » : هلوقب نيفمؤملا هدابع هللا فصو دقو
 _ - ء ه

 . نيعشآخ ا; ل اوناكو كرو ر اب اه )وع ديو

 ملعأ هللاو اذهب اذه حجرت ميوق نازيمب هفوخو نمؤملا ءاجر نزو ول ليقو

. قيهوتلا هب و



_ ٣٢٩ 

 نورشعلاو سمالا لوقلا

 هيلع ركشلا بوجوو هتيةصتو لمعلا صالخإ ىف

 هناسحإ و هيلع هللا ةنم رك ذيو هلل هلمع صلخ نأ همزلو اذه فرع نمل ىغبنيو

 نع ىور امل اذو « هللا دنع نم باوثلا روفوو هللا نم لوبقلا نم وجر امل هيلإ

 كرشأ اله لمع نمف « ءاينغألا ىنغأ انأ لوقي ىلاعت هللا نإ : لاق هنأ . ىنلا

 ةحيضف ءايرلا ىف نأل _ملاخ ىل ناك ام الإ لبقأ ال ىنإف « هل ىيصنف ىريغ هيف

 . ةينالعلا ىف ةحيضفو رسلا ىف

 © نيجمتبم دبعلا لمم نودعصي نيذلا ةكالملا دنع ىهف "رسلا ةحيضف امأ

 . ه ىدرب 1 هناف ك نيح ىلإ هودر هللا لوقيف

 { رفاكاي { قئالخلا سوؤر ىلع ىنارملا ىداني ةمايقلا موي ىهف ةينالعلا امأو
 تنك ن رجألا سلا ء كرجأ لطبو ، كيعس لض رساخ اي « رداغ اي ع رجاف اه

 . قئالخلا عمسيف ك هل لمعت

 لك ىلع مارح انأ : تلاقو تملكت ةنجلا نإ : لاق و ىنلا نأ ىوريو

 ىنارااو ء هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقب لخم ‘} نم ليخبلاف « ءارمو ليخ

 )١( ةريره ىبا نع ةجام نباو ملسم هاور .

 لخب نم لكف ديحوتلا ةداهش ىلع هرصح نم معأ ثيدحلا ليوأت نوكب نأ ل۔تحيو )٢(
 اذه لكف اهؤادأ بجي قلا ربلا عاونأ نم اهريغو ةبجاولا ةقفنلاو ةاكزلاك هءادأ هيلع هتنا بجوأ امب
 هلوق ىلإ « نمتدصنل هلضف نم انانآ نشل تإ دهاع نم مهنمو » : ىلاعت هتنا لاق هب لخبلا ىلع بقاعم

 « نيكملا معطن كن اولاق رقس ى ككلس ام » : ىلاعت هلوقو « هب اولخ هلضف نم مثات آ املف »

 ظفللا اذهب هدجأ مل ثيدحلاو تابجاولابنتجحل ةنجلا نامرحىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلا نم اهريغو

 .٠ نئاخ الو بخ الو ليخ ةنجلا لخدي ال : ركب ىبأ ثيدح نم ىذمرتلاو دمحأ ىف دوجوملاو
 م 43 اضيأ هجام نبا هاورو
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 ءايرلاو صالخإلاو . نوءارملا رانلا لخدي نم لوأو « هديحوتو هناميإب ىناري نم

 ةب رقلا ةدارإ وهو ص رجألا بلطو لمعلا صالخإ وه صالخإلا نأ امهنيب قرفلاو

 صالخإلا دضو . حيحصلا داقتعالا عم هتوعد ةباجإو هرمأ مظعتو ىلاعت هللا دنع

 هدمح نأ بحم ال هلل لمعي نأ وه لمملا صالخإ و . دسافلا داقتعالا وهو قافنلا

 . دحأ هيلع

 رسلاىنىلاعت هلل ةبقارملا ماودو تارودكسلا نم لمعلا ةيفصت صالخإلا ليقو

 هب كرشي وأ ايندلا عفن ةدارإ وهو ءايرلا امأ و ٠ هدحو هلا الإ دبعي الو ةينالعلاو

 . باوثلا نم ناصقنلاو لامحألا لوبق مفر ءايرلا ريثأتو ةرخآلاو ايندلا عفن

 .ىهو « .ًاتيمج ناصالخإلا هيف عقب مسق ك ماسقأ ةثالث ىلع لامحألا نإ ليقو

 ةنطابلا تادابعلا ىهو « هنم ءىش هيف مقي ال مسف و 2 ةيلصألا وأ ةرهاظلا تادايعلا

 .تاحابملاوهو لمعلا صالخإ نود رجألا بلط صالخإ هبف عغي مسفو . ةيلصألا

 . ةدعال ةذوخأملا

 هيف عقي ةيلصألا تادابعلا نم هللا ريغ ىلإ فرصلا هيف لمتحي لمه لكل يقو
 علطي ال ذإ ةنطابلا تادابعلا ىف مقي ال رجألا بلط صالخإ امأو . لمعلا صالخإ

 بلط صالخإ ىلإ جتحي ملف « ءايرلا ىعاود اهنم عنتماف ع هدحو هللا الإ دحأ هيلع

 هن راقتلءءلا صالخإو . ءاير اضيأ وهف ايندلا عفن ةنطابلا تادابعلاب دارأ نم رجألا

 .كنعو . هنع رخأتي امبرف رجألا بلط صالخإ امإو . هنع رخأتي ال هترشابه دنع

 صالخ إ ىلع لمعلا نم غرف اذإف ء لمعلا نم غارفلا تقو هيف ربتعي ءاملعلا ضعب
. كالذ دعب هكاردتسا نكمي الو رمألا ىضقنا دقن ءاير وأ
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 . د رغم صالخإ لمع لكل : ليقو

 ءوضولاو ةالصلاك لمعلاف 2 تادابعلا نم ةلجلا صالخإ داقتعا زوجي ليقو

 لم نم لك ءايرلا ىف رابتعالاو ضعبب قلعتم اهضعب نأل 2 دحاو صالخإ اهيفكي

 هللا لاق ث قاحلا نم وأ هللا نم ةدارإ ءاوس ى ءاير هنإف ايويند اعفن هب دي .رب ريخلا

 ر ر ُ ناك. نمو ٤ 4 ح ف ل " ٥ ز ر خآلا َث ر> ل 2 ري ناكا نم « : ىلاعت

 - م

 دارأ ن ره امأو . « بيصت نم ةَرخال ا ف ُهلاَمَو ا منم ٨ 7 اينملا ث'رح

 كلذكو ث ءاير كالذ نوكت الن هللا ةدابع ىلع ةدعلاو سانلا نع ففعتلا هيعسب

 رومألا هذد نأل « ءاير ةدارإلا كلت نوكت الف اهبابسأو ةرخآلا رمأب لصتي ام
 نم ءىش ةءارق داتعا نمو . ةرخآلا لامعأ كح ىف ريصتو اريخ ةينلا كلتب ريصت

 نع هب ىننتسي قزر ىف ةعس وأ ةدش عفر ثالذب ديري تادابعلا نم يش وأ نآرقلا
 ةلمج نم اذهف ملعلا سرد ىلع ةوقو هللا ةدابع ىلع ةدع هل نوكيل سانلا ةلأسم

 . ايندلا نود ريخلا ةدارإ

 ائيش مهل كرتي مل ذإ هدلأو رمأ ىف بتوع هللا هحر دوعسم نبا نأ رثألا ىفو

 نلك ىنلا نم ةنس كلذب ترجو ك ةعقاولا ةروس مف تفلخ دقل : لاقف ايندلا نم

 اذإو ى اهتعسو اهثاجر الو اهتيض الو ايندلا ةدشب نولأتي ال اوناك مو هباحصأو

 هنمو ىلاعت هللا نم ةمعن هنأ هنودعيو هب اورشبتسا اهرسعو ايندلا قيض مهب لزن

 اجاردتسا لذ نوكي نأ اهتحارو ايندلا ةعس مهل تدب اذإ نوفاخيو ى ةميظع
 ربتعي الذ ايندلا مهتاغشو مهجلطمو مهمه رثكأ نيذلا نورخأتملا امأو . ةبيصمو

{ ةوهشلاو رطبلاو هرشلا ال ةدعلاو غالبلا ايندلا عاتم نم دوصقملاو 2 مهريسب



 مم ٢٣

 دييأتلاو قيفوتلا نع بجحب هنأل هرذحنو بجعلا بنتجي نأ نمؤملل ىغبنيو

 : ةملظ ىبنلا لاق اك تاكاهلا نم وهو . ةدابعلا ىف ةدايزلا باط نع لذخو

 ٠. )« هسفنب ءرملا باهيإ و ا عبتم ىوهو ك عاطم حش : ةكلهم ثداام «

 . ريملا نم دبعلا مرح و حلاصلا لمعلا دسفي بجعلاو

 بجعلا دضو . هل لماملا دنع هفرشو حلاصلا لمملا ماظعتسا بحعلا ةقيمتحو

 بجعلا هضراع ننرهو ٠ هل هراون م عر و حلاصلا لممال هقيفوتو ىلاعت هللا ةنم ركذ

 الف الإ و ص ثتالذ نم ىلاعت هللا ىلإ بوتيو هيلع ىلات هللا ةنم ركذيل هلمع ىف

 . ةحدم الو باو هل قحتسي

 نيذلا مهو ڵ لاح لكب نوبجعملا : مهنم ء فانصأ ةثالث بجعلا ىف سانلاو

 . ىلاعت هللا نم قيفوتلاو نوعلا نوركذيو 2 مامأ ىف ةنم مهيلع هلل نوري ال

 ،نوبحعيفنولفني ةراتو ءىلاعتهللا ةنم نوركذيف نوهتني ةرات «نوطامخلا مه فنصو

 . ةريصبلا ىف صقنلاو ص داهتجالا نع ةرتفلاو ، ةضراعلا ةلفغلا ناكل ثالذو

 ص لاحألا ن. ءىثب اوبجعي ملو اوماقتساف 2 مهياع ىلاعت هللا ةنم اوركذ فنصؤ

 . هب اوصخ دييأتو اهم اومرك أ ةريصبل كلذو

 كناو ء طيلختلاو 2 ءايرلاو { قافنلا :ءايشأ ةرشع نم هلمع ىلع دبعلا رذحيلف

 رسلا ى ىلاعت هتنا ةيشخ تايجنم ثالث هظفلو سنأ نع طسوألا ىف ىئاربطلا هاور )١(

 نع هيفو ء ثيدحلا تاكلهم ثال:و ىنغلاو رقفلا ىف دصقلاو بضغلاو اضرلا ىف لدعلاو ةينالعلاو

 غابسإو ةالصلا دعب ةالصلا راظتناف تارافكلا امأ تاراذك ثالثو تاجرد ثالثو دازو رمع نبا

 ةالصلاو مالسلا ءاشنإوماعطلا ماعطإ" تاجردلا امأو تاعامجلا ىلإ مادقألا لةنو تاربسلا ىف ءوضولا

 م. ماين سانلاو ليلاب
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 . سانلا ةمالم فوخو « ةرسحلاو « نواهتلاو « بجعلاو ى ةمادنلاو ، ىذألاو

 طيلختلا دضو ث ةرخآلا بلط صالخإ ءايرلا دضو 2 لمعلا صالخإ قافنلا دضو

 ةدايزلا لاديإ و هكرتو هغك ىذألا دضو اصلاخ ىلاعت هل حلاصلا لمعلا لابقتسا دارفإ
 ىتح سفنلا تيبثت ةمادنلا دضو 2 ىلاعت ه لمعلا لست "رال دضو 0 ناسحالا نم

 ريا لف مانتغا ةرسملا دضوةينملا ركذ بجعلا دضو «اهنايتإ لبق رومألا كح

 . ةيشحلا ةمالملا فوخ دضو ح قيفوتلا ظعت نواهتلا دضو

 2 ةقدصلا نالطبي ىذألا نملاو ، هدر بجوم ءايرلاو 2 لمعلا طبحم قاننلاف

 دبعا ةدئان ىأن . لسلا فاعضأ بهذي لمعلاو « نالذملاو مملا ثروت ةمادنلاو

 هلديزب الو ، ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف هعفنيال هل هلمعب ىناري ىذلا ناك اذإ ءايرلاىف

 صلخأ نمو « هلمع هركو هضنبأ هبلق ىف ام ىلع علطا اذإ لب 2 هقزر ىف الو هرم ىف
 . ةرخآلا ىف باوثلا هللا لزجأو ث ايندلا ىف هددسوءقاحلا ةنوؤم هللا هافك هلل هله

 هتدابع ىف دهتجال دابعلا نم دحأ ىضر هلمعب بلطي ىارلا اذه نأ ولو

 هنعلفغ امبرو « هداهتجا ىف هاريل قولخلا كلذ هياعملطي نأ وجرب ىتلا تاقوألا ىف

 عيمجو هقلخ عيمج املد طيحملا ىلاعت هللاو « هلمعب الو هب لابي ملو هداهتجا ىسنو

 ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخ الو « رودصلا هيفختو بواقلا هبحت ام ملعي و ‘ ملاعأ

 . ءايسلا ىف الو

 اہهب هنوركذي حدم ةماك مهنم هلاني ءىش رثك اف ، قلخلا لجأل لح نمف

 . اهبحأو اهلبق نإ اهرزو هيلع ىقبي لب اهيف هل ةدئاف ال

;هقلخىلإ هببحو ، تانسحلا هل فعاضو « مادلا دجلا هدمح ىلاعت هلل لمع نمو
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 هنلا فونص نم اهيف هانآو 7 ةيقابلا ةمئادلا هتنجو هاضر هبامأو

 . ىلاعت هللا الإ

 ج 7 ىصحعم ال ام

 نيذلاو ث ظعلا قرقلا نم امهنيب امو نيتلصللا نيتاه نيب دبعلا اهيأ رظناف

 ناطيشلا ساوسو نم زرتحا نأشلا اذه ىف ركف اذإ لتاعلاف ، نيبملا نارسخلاو

 ، كولمم دبع هنأ هلاح ركذيلف هلمعب بأ نمو ڵ بايإلاو ءايرلا ىلإ هثاعدو

 ، هلعف الو ، هسفف ىف هل ةجح الف ء هديس رمأ لاثتما هيلع بجاو ى ىهنم رومأم

 سيلو ص بارشلاو ماعطلا ر ه همسج هب موقي ام ريغ هديس ىلع هل بحن الو

 ، آرصبو اعمس د_بعلا اذهف لعج هللاو فيكف . بايثلا نم هتروع هب ىراو ام

 ك امهيلع ىشمي نياجرو ،امهب شطبي نيديو زييمتو القعو مهفو ، احصفم نادلو

 ء ايندلا ىف ىئ معنلا بورض نم اريثكو ًاتكسو دالوأو ًاجاوزأو الام هل“وخو

 ءايندلا معن نم ةمعن لقأب ةقيقحلا ىف تبيال لمع ليلق عم ىقعلا ىن ميعنلاو باوثلا م

 ريقحب بجعي مل ىناعملا هذه ىرع نمف ء ىقعلا ىف ةماركلا نم هل دعأ امب فيكف

 دييأتو هللا نم ةيفاعب الإ هيلع ىوقي ال هله وه ذإ و « هيلع هللا معن ليلج عم هلمم

 بلغ نم الإ ، انركذ ام ركذ عم هسفنب دبعلا بجعي فيكف ص ديدستو قيفوتو

 . ليبسلا ء | وس نع لضو ‘ ءاوهألا هر تلامو ء ءاملل هيلع

 ايندلا سيسخ نم ليلقب همدخ نمدحأىلع معنأ ايندلا كولم نم اكلم نآ ولف

 هباب ىلع فوقولاو هناود فلع لثم سسالا هامع نم ءىش ىف هلمعتساو اهمارحو

 هن اوخإ نم دحألتق وأهنابحأو هب راقأ نم دحأ سهبحوأ هنا رشو هماعط ةلوا رم وأ

بصغ نم ةسيسخ ةريقح ةقفن هنم لانيل هب هرمأ ام عيمج ىف هعاطأل هباحصأو
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 موي هيلع بساح نيكسم وأ بئاغ وأ د تي وأ فيعض نم بلس وأ بهن وأ

 باذعلا عاونأب اجذعم نهج ران ىف هب دلخيو « هبابرأ ىلإ هنم صلختي مل نإ ةمايقلا

 ىردي ال اهنع لناغ ودو اهلصي ةالصب دبعلا اذه بجعي فيكف ث ةباغ ريغ ىلإ

 تامرحملا ىف رظنلاو ةبيفلاو بذكلاب هدسفي موص وأ « اهيف هلوقي ام رثكأب

 ىرديال وهو ىذألاو نماب ادردكي ةقدص وأ ‘ مالكلا نه ىنع ال اي ضوحلاو

 امهيف رصق ةرم وأ جح وأ « هلح ريغ وأ همارحو هلح نم هعفني ام بستكا هنأ

 تاعاطلا لامعأ نم ءىش وأ ث ىردي ال وهو ث امهيطورش نم هيلع بجاولا نع

 هريغ ىلع اهب لضفلا هل ىريو 2 سانلا نم ريثك نود اهحايضفب صتخم هنأ نظي ىلا

 بايإلا هل ىنأف هيلع دودرم وأ هنم لوبقم تالذ نأ ىردي ال وهو « هناوخإ نم

 نم هيفمه امو هثايلوأو هئايدنأ عيمجو هلوسرو هللا ةكئالم ركذي ام اذه لثع

 بست ».نوربكتسي الو نومأسي الو . نورتفي ال راهنلاو ليالا نوحبسي ةدابعلا
 . (ه دمحب الإ ء؛رت ة نمنإو نف هو ضرألاو عبتلا تاوسلا ه

 اذه بجعي فيكف ««اهركو اعوط ضرألاو تاوسلا .رم هل دحسإ ىزا «

 لهاج نم الإ اذه نوكي الذ . هلامعأ هراقحإ و هداهتجا ةلقو هتلفغ غ عم هسفنب دبعلا

 انناوخإ الو انل ىلاعت هللا لأسن 2 نيرادلا نم هظح نع لفاغو ى هبر لالجو هسفنب

 . ميحر فوءر هدابعب هنإ . ةنتفلا نم ةاجنلاو ةنحلا نم ةمالسلا نيملا عيمجلو

 هترركو اذه لثم ىلع تظو اذإ كنإف 2 نأشلا اذهل ديشرلا دبعلا اهمأ هبقناف

 قلخلا ىلإ تافتلالا نع كفرص لجو زع هلاد تنعتساو 0 غارفلا دنع كبلق ىلع

ةعاطلا ىف ىلاعت هلل صالخإلا ضحم ىلع كثمبو « باجعإلاو ءايرلاو سفنلاو



 ةصلاخ تادابعلا عفن هب كل لصحيل ، تالاحلا عيج ىف هللا ةمحر ركذب كسنلاو
 ۔ نيملاعلا بر هنر دجلاو ‘ بويذلا مالع دنع ةلوبقم بونذلا نم ة رهطم بويعلا نم

 لصف

 معن ىلع هركشيو ىلاعت هللا دمحب نأ انحرشو انركذ امل قفو نمل ىغبنيو

 اهباهذ امهكرتبو اهماود امهمو 7 منا ديق ركشلاو دجلا نأل « قيفوتلاو ةناعإلا

 71 و ح

 :لاقو. «مهسةنأي ام اوت ىتح موقب ام ريعي ُال هللا نإ :ىلاعت ارا اهلاوزو
 صس / إ ه ۔ ِ۔۔

 ..() ن وعتصي اوذ ك اع ف "ولاو عوجلا َسأبل هلا مقا افا هللا معنب أ ت رها ١ف)»

 م ٥ س آ 2٥

 اوديقوةللوطىنلا لاقو . « متبماو متركش نإ كباذعب ذعب هنلا مزعةي ام »هللا لاقو

 متاركَك نئل ىلاست هللا .لاق . ")ةدايزلا ببس ركثلاف « ركشلاب معنلا
 . كَتَديزْأل

 عفنلا ةمعنفءعفد ةمعنو عفن ةمعن نامسقةي ويندلاف ةي ويندو ةينيد نوكت ةمعنلاو

 ابرش.و ايهش اممطمو ةيفاعو ةمالسو ةيوس هقلخ نم عفانملاو حلاصمل هللا كاطعأ نأ

 كنع هللا فرص نأ عفدلا ةمعن امأو . ايضر الالح احكدمو ايهم انبامو اينه

 ةينيدلا ةمعنلا امأو ،قئاوعلا فونصو تافآلاو لاعلا نم كملسو ع راضملاو رورشلا

 كرشلاو رفكلا بانتجاو ةفرعملاو ةتاطلاو مالسإلا نيدل قيفوتلاو ةمصعلا ةمعنف

 هللا لاق اك ىلاعت هللا الإ هيصح ال كلذ ركذو ، ىصاعملا رئاسو ةلالضلاو عدبلاو

 . ركشلاو دجلاب كالذ لك ماودو . «اهوصحت ال هللا ةمعن اوت نإو » ىلاعت

 م . رمع نع سودرفلا دنسم ىف هاور اهوزل نامأ ةمعنلا ىلع دجلا ثبدح هانعم ق ) ( ١
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 .فونص نم. دجلا نإ : مهضعب لاقف ع ركشلاو دجلا نيب ةفرعملا لهأ قرفو

 .لباقي ركشلاو & ضيوفتلاو ربصلا فوفص نم ركشلاو ص ليلهتلاو حيبستلا

 . لتأو صخأ ركلاو رثكأو معأ دجلاو « موللا لباقي دجلاو ى رفكلا

 . عيمجب هلل ةعاطلا و»٭ هنا ركشلاو ‘ نسملا لعفلا ىلع ءانثلا وه دجلا : ليقو

 . انطابو ارهاظ ىصاعلا بانتجاو ةينالهلاو رسلا ىف حراوجلا

 . ىح ناكرألاو ناسالاو باقل اب ىداعملا عيمج نع سارتحالا ركننلا : 17

 .بانتجالا نأل « بانتجالا ريغ سارتحالا نأ نيبو ، اهنم ءىشب ىلاعت هللا ىصعيال

 . هيلإ ىعاودلا دنع ءىشلا كرت وه

 .معنملا ءافج نع هعنمي دح ىلع همعن ةلباقم ىلع معنلا مظعت ود ركشلا : ليقو

 ىلإ هتمعنب لصوتي ال نأ هيلع معنأ ن. ىلع معنملا بجوتسي ام لقأو . هنارغك و
 .ى هنايصع ىلع انوع هيلع معنملا ةمعن لجرلا لعجي نأ ءايشألا حيقأ نم نأل ةيصعم

 هنيب لوحم ام هللا مظت نم هدنع نوكي نأ هتقيقحو . ركشلا ضرف دبعلا ىلعف

 .نم ذإ ، معنملا ةعاط ىف ثالذ مم دهتجم مت اذه ىف لصألا وه اذهو ث هيصاعم نيب و

 . ةيصعملا نع سا رتحالا ةمعنلا قوقح

 .دلو وأ لهأ وأ سفن ىف اهبثاصم و ايندلا دئادش نم دابعلا لاني ايف فلتخاو

 .ركلا امأو . اهيف ربصلا بج امإو اهبلع ركشلا مزلي ال : مهضعب لاقف ك لام وأ

 ۔۔ ىلاعت هللا نم ةمعن اهبنج ىفو الإ ةدش الو ةيصع . نم. ام: اولاقو ث ةمعنلا ىلع وهف

) ٢٢ _ نيبلاطلا جهنم / ٢ (



_ ٣٣٨ _ 

 ىور اك ث ةدشلا سفن نود اهب ةنرتقملا معنلا كلت ىلع ركشلا دبعلا مزايف

 ل ذإ ، معن عبرأ اهيف آىلع ىلاعت هلل ناك الإ ةيلبي تيلتبا ام : لاق ر.ع نبا نأ
 . اهيلع ىضرلا مرحأ مل ذإو « ةلزانلا كلت نم مظعأ نكت مل ذإو « ىنيد ىف نك

 . اهلع باوثلا توجر ذإ و

 ىضم و رم اهمأو ةمج اد تسل اهنأ دنادشلا دنع هدبع ىلع هلل معن نمو

 ركشلا مزلي ايندلا دئادش نإ مهضعب لاقو ، هريغ نود لجو زع هللا نم اهنأو

 ةميظع عفانمل دبعال ضرعت اهنأ ليلدب 2 ةقيقحلاب معن دئادشلا كلت نأل اهلع

 رفغي ةهوركم ةروص ىف تناك نإو ةبقاعلا ىف ةميرك ضاوعأو ةليزج تابوثمو

 ىلامت هللا دمحم ومل ىبنلا نأ ىوريو . سفنلا اهنم شحوتستو عبطلا اهنع
 ءاس ام ىلع هلي دجا لوقي لراكو ث اسملا ىلع هركش ذئادشلا ىلع .. و

 . « كنآ ريخ {وهو اميك اوهركت نأ ىسعو» ىلاعت هللا لاق دقو . >رسو

 . « اريغك اريخ هيف هلا لمو ايم اوهركت " ىع » لاقو

 امم ةدشلا تناك اذإف ء وه الإ هلعي ال ريثك هللا هركذ ىذلا ريثكلاو

 دعت تناك نإو ء ةقيقحلاب امعن نوكتف هتعفر ةدايزو دبلا فرش ىف ايبس ريصت

 اهرهاظب دئادشلاو نحملا نم

 لضفأ ركاشلا نإ : مهضعب لاقن رباصلاو ركاشلا لضف ىف اضيأ فلتخاو

 : مالسلا هيلع حون ىف لاقو . « ُروكشلا ئدابع نم "ليلقو » : ىلاعت هللا لوقل

 متت هتمعنب ىذلا هتتدمحلا لاق هرسي رمألا هاتأ اذإ ناك هظفلو ةشئاع نع مالا هاور )١(
 م۔- .ةللاو مورلا ل اع ق ىنسلا ن ا ٥ رك ذو ل ااح لكلع هتندحلا لاق ههركي رمألا هاتأ اذإو تاحلاصلا



 و . -_ ٤

 ج همعن ال ارك اش » : مالسلا هيلع داربإ ىف لاقو . « ارودش ادع نآك هن ! «
 نأ نم لإ بحأ ركشأف ۔ىلع هنزا معن أ 1 ‘ نيحلاصلا ضعي نعو .« هآبتحا

 ابا و مظعأ نوكيف ةغاش٥ مظعأ هنأل ‘ لضفأ ر اصلا : مهضعب لاقو . ربصأف ىلتب

 لاقو .« بارأ ١ 1 دسل ١ معن رباص ه دح َو ا إ »ىلامت هلا لاقو 0 ةلزرم عفر أو

 ص ١ ٦ و _ % ٥

 . ( نب رباصلا ب م هللاو» لاقو ) .باسح ريعلا : مه رج ١ نو رب ايكل ٣ ود ام إ «.

 رك اثلا نأل ك ضعب نم 7 برقي رءاصلاو رك اثلا نأ ء ىدنع ىذلاو

 . كلذ ةتيقح ىنعم فرت نمل اركاش الإ نوكي ال رباصلاو ارباص الإ نوكي ال

 صالخإلاو . لمعلاو . لصلا : ءايشأ ةعبرأ نم فلكملا دبعلل ب الف

 ،بوجحم وهن الإ و ملعلا لمعي مث ، ىمعأ وهف الإو 2 قيرطلا الوأ ملعيلف . فوخلاو
 نأ الإ تافآلا نم رذحمبو فاخ لازي ال مش « نوبغم وهف الإو لمعلا صلخ مث

 . رورغم وهف الإ و نامآلا دح

 ؛نولماعلا الإ ماين مهلك ن وملاعلاو ،نولاعلا الإ ىتوم مهاك قاحلا نإ : ليقو
 لك بجعلاف « مظع رطخ ىلع نوصلخلاو نوصلخملا الإ نورتخم مهاك ن ولماملاو
 -. امأ 2 ملاع ريغ لفاغ نم بجعلا

 جاعزنالاو { رذنلاو تايآلا هذهل عامسالاو ربعلاو لالدلاب هيلع توملا دعب علطم

 . سفنلا ىف سجاوهلاو رطا ولا هدهل

وه ام فرعتي امأ 2 هيدي نيبام ةفرعملا ةفرعت



_ ٣٤. 

 س هم + ه ۔س -ا!ےس ِ م۔ ٤ ع م ص ے

 كيلإ !يدا دن وهوتي دع دمحم هيبنل ىلاعت لقو . . « ادحأ هبر ةدابعب كرشيالو

 ٥ ٠  7انثلح امأ :

 متبرحف أ : ىلاعت لافو ك اذد نم فوخأ ءىس ىأ » نب رق ا :

 ٥ س ه ٥. سه ١ ه ۔ےس م ۔ 2 ه ص, ه س 5٤ ص إ

 "رست رظنتل و ا او ا إ اونه ا : إ 5 او شع

 انيف اوُدَحاح [ ن لا» « نولم

 م صم ۔ ٥ ےس 6 إ م۔ ص

 .) نيمل املان .ء ش 1 نإ هش ههاجت ام ا دهاج ,. نهو». .» :اش .2 دهنلا

 تاعاطلا ىلع اهثعبيو ى ةيصعملا نع سفنلا رجزب ام لوقلا اذه ىف انحضوأ دقن

 نيملاعلا بر هلل دملاو ، هنم برقةالنسحتل اهيكزب و ء ىلوملا ةمدخل حلصتل اهبذهيو

 ىلوملا من ليكولا معنو انبسح وهو ءةيدبألا ةداعسلا هب دارأ نمل قيفوتلا ىلو وهو

قيفوتلا ه و عأ هللاو ء ريصنلا من و



٣٤١ 

 نورسثءلاو ضداسلا لوقلا

 مالسلا مهساع ةكئالملاو ءايبن ألا بونذ ىف

 ةب وتلاو بونذلا نم ءىش رك ذو

 ؟ ال مأ دمعلا ىلع

 اعابتا ص هنم هلا ممأر امم نوأةربيو ‘ مد هللا لاق ام ءايبنألا ق لاقي : لاق

 مهنأو ةنجلالهأنم مهنأو { هتوةصو هللا ءايل وأمهنأ ملعن و © هل اقيدصكو باتكسال

 . ادبأ هللا ةيصعم ىلع اوتومي مل

 . دمعلا ىلع مهاياطخ مكح ىضتقي مهن هللا لوقبف : هل ليق

 . هب هللا اوصع امل وأ اوأطخأ ام دمسلا ىلع مهاياطخ مكح ىضتقي هنإ لاق

 دمت امب هاصع امإف هلل صاع لك نأل 2 هللا ةيصعمل دمعتلا ىنعم ىلع جرخ مل نإ »

 ٠ هر هرا ىصع ا_1

 ميلو ءايبنألا نم دحأ ةيصعم ركذ اهيف هللا باتك نم ةيآ عمس ن 2 هل ليق

 ؟ هيف كلا نع لأسي نأ هيلع لهو ؟ كالذ ىف همزلي ام « ىبن هنأ وها

 كشيالف ، لاق اك ، قدص هنأ مله نأ همزل هللا باتك نم ةيآ ملع اذإ : لاق

 نأ الإ هللا باتك ىف كشلا عم لاؤسلا ىف سفني الو « كله هيف كش نإو ، هيخ

هعسيال امم هلي وأت نوكب نأ الإ هليوأتهجو رصبي ملف ، ليوأتلا لمتحي امم ءىش نوكي



_ ٣٤٢ 

 :كشلا هعسي مل هب دارملاو كالذ ىنعم فرعو « لقعلا ةهج نم هيلع ةجحلا موقتو « هيف

 تورا» نأو ع هللا ىصع ةكئالملا نم ادحأ نإ لوقي نأ دحأل زوج الو « هيف

 نأ زوجي الو ث ةماعلا لوقت اه ىلع امهيف لوقلا سيلو « هللا ايصعي مل تورامو

 لوقي هللاو ، تاذ نع نوهزنم ةكئالملا نأل 2 ةيصعملا ابكترا امهنإ ى لاني

 مهب نظي ال ءايبنألا كالذكم . نورمؤي ام نول__هفيو مهرم أ ام هللا نوصعي ال

 نظ ١ وسل ٠

 اسع مالسلا هللا ءايبنأ عيمج ىلعو مهيلعو هيلع فسوي ةوخإ نأ ىوريو

 ع ضعب لاقو ، ةريبك ىلإ سانلا ضعب لوق ىلع اوغلبي لو اولعف ام فسو ىن اولعف

 . ثالذ دعب اوبيتقسا امإ و ك اوبيتقسا اونوكي ملو كلذ اولعف امإ

 .مهلعجو مهافطصا و هل ا مهاضترا دتو ىداعملاب ءايبنألا فصوت نأ روحم الو

 . ركذملا نع نوهنيؤ فورعلاب نورمأي « هدابع ىلع ةجح

 مهيلع هللا ىلص ءايبنألا رثاس بو ذو مالسلا هيلع مدآ بنذ ىف سانلا فاتخاو

 .ىلع نكي اهمف رهألا نأو ك رثا تناك اهاكاهنأ ملعلا لدأ عامج إ عم ك نبعجأ

 . ثيدلا لهأ ضعب هيور ام ىلع الو { لاهجلا هر ىتأي ام

 .فوملا نم مهدنع ناكهنأ الإهنع ىنملا ركذلاعم ادمح تناكاهنإ موق لاقو

 .نكت مل ادص نكت مل ول : اولاق { مهريغ دنع نوكي ال ام قافشإلاو لجولاو

 . . ونذ

 ال لاق نيح ىهنلا ءاوحو مدآ ركذ هللا هنعل سباب ١ نأ كلذ ىلع ليلدل او

. نيدلاللا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع امكبر اكاهن ام



_ ٣٤٣ . 

 ٥ م ص ه ۔ م ے۔
 .«م زع هل دين مل و ىسنف ق ج نم مدآ ىلإ ان دهع دعل » :ىلاعت هللا لاق دقو ٠

 . ىهنلا نود ديعولا ىسن نوكب نأ ا زوح

 ءىشلا ديري لجرلاك نكي ملو ، لك الل دصق ىلع هبنذ ناك : موق لاقو
 . هل ًايسانو ىهنلا نع الفاغ ناك هنكل و ص وهسلا قيرط ىلع هريغ لعفيف

 قفاو امل لب ء تقولا كلذ ىف بنذلا عقا وي ملف ىهنلا سيلبإ ه رك ذ دقو اولاق

 «. هعبطب هيلإ ًالثام هيلإ هاعد امل اجاتحم مالسلا هيلع مدآ ناك ام مم هرورغو هءاعد

 .ىهنلا نع لفغ ىتح ص هقرفتساو هسفن ىف كلذ ىرس ص ةيرشبلا عابط وه ىذلا

 .لك أي ىتح هقرغتسقف 2 هيلع بلغت ىتح لافشألاب لنتشي ىذلا ماصلاك . هيسنو

 وهسلا نم برضلا اذهو ، هموص نع هاس وهو « كلذل دصق ريغ نم برشيو

 نع عوضومب سيلو « هب اوذخاؤي نأ زوحي دقو . نيمل۔للا نع عوفره لاغغإلاو

 ى مهتاجرد "ولعو مراطخأ مظعل كالذ اولح مهنال ، مهيلع هللا تاولص ءايبنألا

 . سانلل ةودقلاو ةمم ألا مهو ك تانيبلاو تايآلا نم اودهاش املو

 ى ليوأتلا ىف طلغلا ةهج نم مالسلا هيلع مدآ بنذ ناك لب : ضعب لاقو

 هيلع هل ليق هنأك ك مهيلع هللا تاولص ءايدن ألا رئاس كلذكو . ًأطخأف دهسجا

 .ضيرملا لاقي امك هلك ةرجشلا كلت سنج ديرأو 2 ةرجشلا هذه لك أت ال مالسلا

 ٤. مالسلا هيلع لوأتف ، هيلإ راشي هيدي نيب نوال ماعطلا اذه فنص نم لك أت ال

 .لك أف . اهسنج نم اهلثم وه ام ود اهلإ ريشأ ىنلا ةرجشلا كلت نع ىعن امنإ

 .لك أي ال نأ هيلع بجاولا ناكو . كلذ نع ىنم ريغ هنأ ىري وهو اهريغ نم

.مهيلع هللاتاولص ءايبنألل سيلو ك هيتأيناك ىحولا نأال ء ىمنلا دمب نذآتسي ىتح



_ ٣٤٤ 

 نأ مهدعب نم مهريفلو مهنع عطقنم ريغ ىحولا ناك اذإ ، ثاوحلا ىف اودهتجي نأ
 . هتبيغ وأ لوسرلا مدتو ىحولا عاطقال اودمتجي

 ، ىن الو ر.أ الو صن هيف تأي مل ايف اودهتجي نأ ءايبنألل : ضعب لاقو

 رومأك هتوف ىاخم ال امم ناك اذإ هنع اوفقوتي نأ مهيلعف ىفلا هيف مهانآ امو

 هل ةوهشلا هيف تلمعو « هعبطب هيلإ لام رمأ ناك امنإو ، كلذ هبشأ امو برحلا

 . هوركم الو ررض ثالذ ىف ناك ام ملعتسي و ر.أتسي نأ ىلإ هيلع مدق ام رخأ ولو

 ىفو ثداوحلا ىف داهتجالا مالسلا مهملع ءايبن ألل حابي نأ زوجي دق اولاقو

 ، راظتنالا ناكف ، ىحولا لوزن عم مالسلا هيلع مدآ ةصق هشأ ام امأف . ايتفلا

 ك دحاو بنذ نم رذصأو رسي ] بنذ هجو نم بنذ فل أ نوكي نأ ركنم سبلو

 ىلاعت هنلا ركذ مالسلا هيلع مدآ نأل « هيلع مادتإلا تقو ىف هنع ىهنلل ركذلا مما

 لبق نم م ان ذ دع ةلو » : ىلاعت هيا لاق اك 4 ىهنلا ىسن هن أ هنع

 ( . ىا

 بر ىأ ۔ نهم ث هبر نم مالسلا هيلع مدآ نهاتلت ىال تايلكلا ىف ليقو

 رةغتساف . ةنجلا ىلإ كعجرأ نذإ ، باوجلا هءاجف . تحلصأو كيلإ تبت"

 . ميحرلا باوتلا وه هنإ ث هيلع باتف « هبر مدآ

اريغص ث بندأ نم نإ .ع بنذلا ىف هعوقو لبق مدآ ىلإ ىحوأ هللا نإ ليقو



_ ٣٤٥ 

 هز أ ىلع دقتعاؤ ك بنذلا ىلإ دوعي ل هنأ ىلع مرعو ئ هبنذ ىلع مده ح ‘ اريبك وأ

 كلذ قدص هنم هللا لع اذإف . هبنذ هل هللا رفغي ل نإ كلاه هنأ و « عفص ايف هسفنل ماخ

 هيلع هللا تاولص هب لمعو هب ر نم كلذ مدآ ىقلتف ع هلبقو هيلع بات

 الظ يبر » : الاق امهنأ ‘ هناتك ىف و ءاوحو مدآ نع كللذ هللا ربخأ دقو

 امهنذ ناك دقو ك )» ن ر انا َ نم وكيل ل يجرت ٠ تو ل أ ثري ؟ . نإو ن

 نمع فيكن ك اهس اماع هللا من ;أ دق ناك ةنج نم ىلامت هلل ا امهطبهأف . ؟رينص

 ص نارفملاو وفعلا ىلاعت هللا لأسن . هنع ىمن ام رثابك بكستراو هللا ىلع أرتجا

 . نيماعلا بر نيمآ ء ناوضرلاو رتسلاو ، ناسحإلاو ةمحرلاو

.
 

 ىتمألنع » : ةملم ىبلا لاق نأ ء ةمألا هذه هب هللا مرك أ امم نأ ء ىوريو

 نميف كلذو « « هيلع اوهرك أ امو { مهسفن أ هل اوثدح امو ، نايسنلاو أطخلا

 . ح ه.ا نكي رفكلا نم ءىش ملكتف هزاسل لزف اطخا

 ىنكسأ مهللا : لاقن ةنجلا ىنكسأ مهللا : لوقي نأ دارأ الجر نأ ع ركذو
 اوهرك أ امو . تيون ام ث!«كيلع سأب ال : ىنلا لاقف . هيلع ثلذ دتشاف . رانلا

 مثإ هيلع نكي ملف ، كرشلاىلع رساي نب رامع نوهركي نوكر شملا ناكد قن هيلع

 مالكلانم هيلع هرك أ ا ايف نمؤملا ىلع مثإ الف « نام الاب نثمطم هبلقو ى هب ملكتلا ا

 ناميإلاب انئمطم هبلق ناك اذإ ث نييبنلا بذكب وأ نيمل علخ وأ كرشلا
 ح

 . هن اقدصمو

 م .هملع اوهركتسا امو ناسنلاو أطخلا تمأ نع عفر :هظفلو نابوث نع ىاريطلا هاور ) ( ١



_ ٣٤٦ 

 كللذ دعب هرك ذ نإ و هيلعمإ الذ هللا قوقح نم ائيش ىسن نمف ءنايسنلا امأو

 ىسن نمو . هللا دنع ملاس وهف تومب نأ ىلإ هركذ ل نإو هتقو دعب ولو هدؤيلف

 كالذل سان وهو ةلجلا ىف بات مث ، هتلاهج أطخأ هنأ الإ « هت رحتب نيدي ناك ابنذ

 هنأ ىلع بنذلا بكترا هن أ ولو ص هنايسن نم هنع ًاع وذرم اذه ناك“ بنذلا

 «ةلجلاىف بات 7 ء بن ذلا كلذو رارصإلا كلذ ىسن م ڵ هيلع رصأو هنم بوتي ال

 «بنذ رارصإلا نأل « ةلجلا ىف ةيوتلا هيزجت هنإ : لوق « ةلأسملا هذه ىف فلتخا دقن

 ةبوتلا هبزج ال :لوقو . كلذ ميمج ىلع ىتأي نايسنلاو ء ًاتيمج بونذلا رفغي هللاو

 ماكحأب قحلف ص ةبوتلا نع ءابإلا ةممزع ىلع وهو ىسن هنأل ص ةلجلا ىف اذه نم

 هللا ىلإ نوبرقتي مهنأل ، ةلجلا ىف مهتبوت مهيزجت ال نيلحتسملا نأل ص نيلحتسملا

 هلا قوقحلا هيف تناك مذ اذهو 2 هتعاط نم هللا ىل ا إ نوب وتي رو { هيصاعم

 هب رض وأ لجر لام لك أ ىتح ىسن ولف « نيقولخملل قوقحلا تناك اذإ امأو

 هلهأىلإ كلذ ءادأب دبعتم وهف لذ ريغ وأ هدبع قتعأ وأ هتأرماقاط وأ هلتق وأ

 ةلخلاىف باتف ى ميرحتلا هجوىلع ناكو كلذ ىسن نإ و «هل هركذو لذب هلع تقو

 ٤ ةبوتلا ةلمج ى هل يزجم كلذ ناك هلهج وأ كلذ ملع همزلي ام ءادأ عيمجب نادو

 ناك اذإ ى اهرثابكو بونذلا رئاغص نم اذه لثم نم ناك ام عيمج ىلع ىتأيو

 ميرحتلا هجو ىلع

 « هرينب ؛ئطخيف حلا ديري نأ وهف ء نيملسملا نع عوفرم وه ىذلا أطخلا امأو

 نأ ديرب وأ ، ةثالث ثلاث هللا نإ لوقيف ع هللا الإ هلإ ال لوةي نأ ديرب نأ لثم

نأ ديري وأ « رانلا لهأ نم مهنإ ، لوقيف . ةنجلا لهأ نم نيلسملا نإ ع لوقي
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 عوفرم ههشو اذه لكف ث قلاط اهنإ لوقيف ةراب ةأرما ى « هتجوزل لوقي
 ةبوتلا رهظي نأ رومأم هنأ الإ 2 هب مأل الو « هيف دبعلا دبعتم ريغو ك هيف اطلا

 امأو ى نيملسملا دنع رمألا ر٬اظ ىف هب رفكي امم ، سانلا ىلإ ثالذ رهظ نإ ، هنم

 ، هدبع ىلع قتع الو ى هتجوز ىلع قالط الو ى هيلع مإ الف هللا نيبو هنيب امف

 لتب نأ هيلع بجو هدبع وأ هتجوز هتمكا ح نإف ء قتعلاب لوقلا ىف أطخأ نإ

 سياف « لدعلاب هيلع اوكحو لدعلا لدأ ماكح عم كلذ هظفل حص اذإ قحلا - 1

 . هريغل هيف كلا نأل « هلدع هيلع ر+اظلا قحلا فلاخم نآ هل

 سانلا لاومأ ىف وأ كالذ ريغ وأ حرج وأ لتت نم سفنألا ىف أطخلا امأو

 مزلي امو ءادألاب هنم صيلختلا هيلعو 2 هانأ نص اعوفرم كلذ نكي مل اهفالةإو

 ناكولو ، أطلا ةقفاومل امنآ نوكي الو ، كلذ ىلع ةردقلا دنع تارافكلا نم هيف

 اطلا ماكحأ نم همزل ام عييضت ىف مشأي امإ و ى كالذ قوف امه سفن لتق ىف كالذ

 ٠ كفلل ١ ىلع هتردق كنع

 وت ىتح هركي نأ وهو ، لعفلا نود لوقلاىف كلذف هيلع اوهرك أ ام امأو
 رح لحم وأ « مهنطخي وأ نيملسملا نم أربي وأ ، مهوصيو لالضلا لهأ

 هنأ هيلع عمتجملا رثألا هيف ءاج دق اذه لكسف ك هللاب كرشي وأ ك الالح مرحم وأ

 { ناميإلاب نئمطم هبلتو ىلاعت هللا ةصخرب لذ ىف عسوت اذإ هركلا نع ع وفرم

 فالتإ نم هللا ةيصعمب لاعفألا نم ءىش ىلع هرك أ اذإ امأو . هيلع ربج امل هراك

 هسفن هيف ملظي ايف كلذ ريغ وأ انز نم مرح باكترا وأ ، سفن لتق وأ 2 لام

ةتيملا لك ألثم رطضلل هيف هللاصخر امم ةرورضلا دنع زوجي ام لك امأو . هريغو
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 ربجلانأل ع رب+لاىلع هتعقاوم ىف مثآ اريغ هنإ : نيهلملا ضمب لاقف ، ريزغلا مح وأ

 . سفنلا ىلع ةيقتلا تناك اذإ « تارورضلا نم

 مهمصع. ال هنأل ةرورضلا دنع ولو زوجي ال هنإ :ضمب لاقف ءرملا برش امأو

 فقو كلزلف ء سفنلا ةاجب هيف ىجرتو عصعي : ضعب لاقو ، شطع الو عوج نم

 شآ وهف ةرورضلا ىف زوجب ال ام لك أ امأو . هبرش ىلع ربجلا دنع فقو نم

 ه_يلع روجحم هنأ ك كلد ىف نيملسملا نم عامجإف « ربلا دح ىلع ناكولو هتسقاومب

 فلت امل نماض ملاظ وهف هبكترا نإف 2 لاح ىلع هباكترا هعسي الو ء كلذ لعف

 . كلذ ىلع ردق اذإ هلهأ ىلإ هئادأب دبعتمو نامضلا هيف امم

 ةهمشلاب هنع أردت : لاق هياع اهجوأ ضعبف « دودحلا ةماقإ ىف فالتخالاو

 . هبجوي مل ضعبو س دوقلا هيف مزلي امف هبجوأ ضعب كلذكو ث ربجلا عضوم

 وهف ڵ مهسفنأ هب مهتثدح ام امأو . لاحم هنع ناطقسي الف ةرافكلاو ةيدلا امأو

 ص ىداعملا نم ءىش لعفل راقتعا الو هنم قيقحت ريغ نم بلقلاب رطخي ىذلا رطالا

 ص تارفكلا نم ءىش داقتعا ريغب هسفن هب ثدحيف بلقلا هب لي ءىش وه امإو

 ثالذ ققحي مل اف ء ىلاعت هللا تافص نم ةفص ىف وأ ، ديحوتلا رمأ نم ءىش ىف الو

 . عامسلا نم رثك أ ثيدلا نوكي الو { ملاس وهف هركذي الو هب ىضرو هدفتعيو

 قفاو اذإ ملاس وهف هعمسو هآر ىذلا كالذ ركسن أ اذإف ص ىمصاعملاو رغكسال ةناورلاو

 . ةمالسلا داقتعا

 َْنَسلانإ (: ىلاعت هبأ لاق 5 هرهب و هعمسك ،بلتلا رطاخم لذبعتم لذبلاو

 - - . و ه " و هس ۔.۔ سرس صس ١ا۔+ و ر ر ِ ٠٥ س مر٥
هبلقب دقتعا ارح لوثسموهم ك ) الوئسم 4ز'ع ناك كغا وا اك داولا و 3ؤرصعبلا و
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74 
 هنلا م دعر ال ول . من ا ف نول وت وقي و « : ىلاعت هللا لاق دو . هملع باثم

 ٥ م وص

 سفنلا ق ام ىلع باذعلا هللا بجو ف ك » ج "مسح لوقن

 ةقفاومو ةينو لعو لوق ناميإلا » : لاق هن ] تلط ى ذلا نع ىوري دفو

 دترا لجر ىف ص ليقو . «ةغسلا ةفلاخمو ةينو لمعو لوق رفكلاو ث “')ةنسلا

 هي باجتساف 2 رفكلا ىلإ سانلا اعدو 2 مهللضو نيسللا رمأ حقو مالسإلا نع

 بهذي نأ هتبوت : ىسيع وبأ لاقف ڵ ةب وتلا دارأو كلذ ىلع مذ ح ، باجتسا نم

 كتوعد تنك ىنإ : مه لوقيف ء مهعم نيلسملا للضو ةلالضلا ىلإ مهاعد نيذلا ىلإ
 نيملسملا نأو { روزو بذك وه نيملسملا ىلع تلق ىذلا نأو 0 قحلا ريغ ىلإ

 هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ ىنإو ص ضرألا رهظ ىلع نم لضفأو ص سانلا رايخ مه

 . هب وتلا .هل كلذف كلذ لعف نإف ى مهيلع تلق امم

 ه وتلا دارأو بوأ نب لثاوو عيب رلا ىلإ ءاج ةيرغصلا نم الجر نإ :ليقو

 ىلإ قأت ىتح ةيالو اندنع كال نوكت ال نكلو « مالسإلا كل ت : هل ليقف

 تفك ىأ « مل نيبتف ، سانلا وعدت ايعاد تنك كنأل ، مهتوعد نيذلا كموق

 .مربخأن مهيلإ بهذن٬تمجر دقو٬تلذ نم تبت دق ىنأوءقحلا ريغ ىلإ كوعدأ

 . مالسإلا هل اوتبتثو هولبق كلذ دمب لئاوو عيبرلا ىلإ ءاج ءاملف

 هعابتأنم تام نم تامو ك هتعدبب ا ولمعف اهل إ سانلا اعدو ةعد عزتب ١ نمو

 مهربخيف 2 هتعدب ىلإ مهاعد نيذلا موقلا أي نأ دعب نم الإ ةبوت هل سيلف مان 7

 . هللا ءاش نإ ةلوبغم هل وتلاو > نيملسملا ند هنيد نأو ع كلذ نع عجر دق هنأ

 ناسللاب لومتو ىلقلاب ة 4ه:رعم 3 ١ ١ اهدنع هتفلو ىلع نع فق اربطلاو هحام نبا هاور ( ١)

 . قةح ‘ ىمتنا .. اهدحأ رفكلا ق ةريخألا ةللاو ناكرألاب لمعو
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 ٤ مكلا رهاظ هب هل مكحو هذخأ هل سيل الام امب ذخأي انيي فلح نمو

 . هنيم رفكي و راففتسالاو مدنلاو هذخأ ىذلا لالا درب نأ هتب وتف

 فرتعي هنإف ، ةبوتلا دارأو هلوقي نأ هل زوجي ال نيملسملا ىف ائيش لاق نمو

 فرتعي مل نإو 2 هتلاقمب فارتعالا دعب كلذ نم هرفغتسيو هللا ىلإ بوتيو لاق ات

 ىرب ضعبف ع ثالذ تلق دت تنك نإ هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ انأ : لاقو 2 هلوقب

 . ةحيحص ريغ هتبوتف هل وةب فرتعي مل اذإ : ضعب لاقو « ةبوت اهنأ

 تراص ىتح اهيتأي نم دنع اهتبوت ترهشأ ، اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ركذو

 . اهنم كلذ اولبقو « اهنب وتب نولسملا ىدان دقو . ةرهش اهتبوت

 هيلو بيتقسي نأ دارأ انإ لجرلا ىف « هللا همحر « نسحلا نب دمع نع ىورب و

 : هل لوقيف ڵ كلذ ىلع هبطاخيف « ريبكو أ ريفص نم ةىوتلا هيف هتمزل دق رمأ نم

 هل باوجكالذ نإ :لاق ع هللا رفغتسأ :رخآلا لوقيف ،اذكو اذك نم كبر رفغتسا

 كبر رفغتسا : هل لاق نإو . هتيالو ىلإ مجريو بنذلا ريسفت نع كلذ هيزجيو

 ةي وتلا هنم عمسي مل اذإ دعب بئات ريغ هنأ ك ائيش لقي ملو تكسف ، اذكو اذك نم

 عجري ىتح هنم ة۔اربلا ىلع وهو « نس هعجار نإ و ، هعجاري نأ اذه ىلع سيلو

 . بوتيو هيلإ

 ثكالذ دعب نم هعمسن ابنذ هيل ونم لجرلا ملع اذإ :هلا همحر ڵ ةنواعم وبأ لاقو

 نأل هتيالو ىإ عجريو هيزجب كلذ نإف ڵ بنذ لك نم هللا رفغتسأ انأ : لوقي

 ع بنذلانم هبكر ىذلا ميرحتب نيدي هنأ ملعي ناك اذإ تالذىف ةلخاد بونذلا لك

كلذ نوكي امنإو ، بونذلا نم ىتأي ام مبرحتب نيدي هنأ هيلو نم دحأ ملع اذإف



 س ٣٥١

 هالوتينأ هل ناك بنذ ل 5 ن .ره هللا رفغتسأ : لوقي هعمس اذاف . تارثعو تالز هنم

 نم ىأي ام لالحتساب نيدي هنأ ع اذإ امأو . هللا هحر ةيواعم ىبآ لوق ىلع

 نع ةعجرلاو ةبوتلا هنم ملعي ىح ةلجلا ىف ه هر وتلا هر 3 ر ا الو تا رغكملاو بون نلا

 . كلذ ىف نيلسملا فالخ ةنونيدلا

 باتو 2 كلذ ىلع اوتامو سان هعبتاو ، لالضو رفك ةوعد ىلإ اعد نمو

 هللا ىضر ةشئاع نم نودلا لبق اك هتيالو ىلإ عجريو ةلوبقم هتب وتف كلذ نم

 لصف

 هللا تاولص 2 ءايبنألا نع لئس ع هللا همحر « بوبحم نب دح نأ ، ىورو

 لوقلا اذه زوجمال :لاق . نيلسم ريغ الاجر اوناك اذإ «هللا دنع اوناك ام مهيلع

 تالالا نم ءىش ىف هللا دنع اون وكب نأ زوج الو « هللا ءايلوأ مدو ءايبنألا ىف

 . مهقلخم نأ لبق هللا ءايغصأ 7 االض الو رافك

 نار علاو يهاز ا لاو ام .ون 7 َ د آ قطصا هنلا ن » : ىلاعت هللا لاقو

 لوق ام أو ,ملخ نأ لبق معايإ هت وفص ( ( ضعب نم اهضحت ة ذ نيمأ اعلا لع

 ‘ «ئى دف ل ض كَدَحَوَو ! ىوك انمق كذ ٢ : :ن دمحم هيدنل ىلاعت هللا

 .. لعل 4َر ا { ةوبنل ١ نع 1 اض كالذب ىنعي .

 ص ي م سح . . -

 كبرت ملا » ا » :ىسول نوعرف هلو ن رع يكاح نوعرفو ىسوم هصف ق لاقو

 رس ٠٤ .سرس س رسو

_- 

تنآو تلعف ق ا كتلعف تلعفو نيذس كر رع ن ه ًانيف تثبلو ديل و اتيف
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 ) نأ اًكلا نم ان آ ١ د ارةلمف ( : : مالسلا هيلع ىسوم لاق ض ) ن رف كلا م

 : ر .س . 2
 وه

 ىناج اك .ر ر ر ل )بمو "م .ك ةفخ امل "لني تار و ( ةوبدلانع ىم

 ٠ ) نيللا نم

 نييبنلاو ةكئالملا ىلع ةالصلا موزل نع « هللا همحر ، ىراوحلا وبأ لئسو

 نم امأ : لاق ث ملم دم انيبن ىلع تاولصلا نم انمزلي ام وحنك « نيلسرملاو

 «مهيلعمالسلاو ءايبن الل ءاعدلا ىنبني نكلو « كلذ هب رومأملاو « الف مزاللا ثيح

 ملسو ي هتكئالمو هثايلوأو ث هلسرو هئايبنأ عيمج ىلعو دمح انيبن ىلع هللا ىلص

 . اميلست مهيلع

 لصف

 هبيجيف ى اوقلخ مل قلحلا تيل : حابص لك ىداني قرشلاب اكلم نإ : ليقو

 . اورصبأو اوركفت اوقلخ ذإ ميلو : برغملاب كلم

 ًاقننم طعأ مهللا : ىداني قرشلاب اهدحأ ناكلمو الإ حابص نم ام : ليقو

 . ملت اكسمم طعأ مهللا : لوقي برغلاب اهدحأو « اقلخ

 عولط ةليل و موي لك ىداني اكلم هل هلل نإ « :: لات تللم م ىنلا ْن أ ىورب و

 لاجر الولف ء تايتتو تاوطس هلل نإف الهم ايندلا نم 7 ايندلا لدأ اي ع سمشلا

 :-7 و ءاّص اص باذملا مكييلع انب,صل ٌعتر ناهو 7 لانطأو ، مشخ
 . . , . ٠ . . ٠ . . ١

 . > 7 فجرو فادفو ف ۔> مكيف ں كل و (| اصر اضر بادولا ق

 )١( عرشلا نايب ىن هلصأ .
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 -هنيبحاصملا ةكاللا عيدوت ىف سمشلا بورغ دنع لاقي نأ بحتسي : ليقو

 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلوق نم اوبتكا ص نوبتاكلا ماركلا ةكئاللل اهيأ اي

 هبءاج ام نأو ث هلوسرو هدبع ولت ادمحم نأ دهشأو ك هل كيرش ال هدحو

 «هللادنعزم هب ءاج ام ىلع آرسسفمو المح ،نيبالقحلا وهف هللا دنع رم هللادبع نب دمحم

 ةبوتلاب <ىلع ادهشا ك الست ةل هنع ىهن و أ هب رمأ امم ، لاق اين قداص هنأو

 .لمعلاو لوقلا نم هيف قحلا تفلاخ امم مويلا اذه ىف "ىلع هاميتك ام ميمج نم

 :لوقي ع ليالا ةكئالم عيدوت ىنو . ريخب امكبر دنع ىل اعفشاو « هللإ هب تيصع امم
 .ىلوق نم ابتكا ث ناعيطملا ناعمتسملا نادعاشلا ناظفاملا اهيأ اي ابحرم ابحرم
 . تلط هلوسرو هدبع ادمحم نأو ص هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 هب ءاج ام ىلع رسفمو المحم ، نيبملا قحلا وهف هللا دنع نم دم هب ءاج ام نأو

 'ادهشا 0 اماستو :نل هنع ىهن وأ ه رمأ امم هلاق ايف قداص هن و > هلا دنع نم

 .هيف قحلا تفلاخ امم راهلاو ليالا نم "ىلع هايتبتك ام عيمج نم ةبوتلاب "ىلع

 دنع كلذكو « ريخ امكبر دنع ىل اعنشاو ، ىصاعملا عيمج نم لمعلاو لوقلا نم

 . قورشلا

 ٤. ونل دمحم هيبن ىلإ هللا ىحوأ هنأ ك ىورب : هللا همحر ، ديعس وب ] لاتو

 اموي عوج وأ ، ةضفو ًابهذ ءاشثيح ةماهت لابج لثم هعم رتسي نأ نيب هريخ هنأ

 .. عضاوت نأ 2 ليربج هيل ! آموأف ، نيهوي عوج و اموي عبشي وأ ى ن ٠وي عبشيو

 ۔())ني.وي عوجي و ًامويعبشي وأ «نيموي عبشيو اموي عوجم نأ ةالوم ىنلا راتخاف

 ىل لعجيل ىبر ىلع ضرع : ةمامأ ىبأ نع ىذمرتلاو دمحأ فلو ريللا بتك ىق روهشم )١(

 .كيلا تعرضت تج اذإف ث اموي عوجأو اموي عبشأ ىنكلو ث ىبراي ال :تلقن ابهذ ةكم ءاحطب
 م .- كتركشو كتدج تعبش اذإو ئ كتثرك ذو

 ) ٢ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٢٣



٣٥٤ 

 ح هلا لو سرا : تلاقف مود تاذ هتيتاع اهنع هلل ىضر ةشاع نإ : ليقو

 { انع ج"رفي نأ ىسعف ى رقفلا اذه وأ « قيضلا اذه انع جرفي نأ هللا تلأس ول

 صقتنم انأو « مماقلأ نأ بحأ الف ء ناوخإ اذه ىلع ىل ىضم : ولع ىنلا لاقخ

 . مهنع ةلالا

 امو « هب جرخ هب لخدي امو ص سابللا ىف نيتلح ذختي ال ناك هنإ : ليقو

 هيف عماجو هب ىلصي هب ماني

 تبب ىف دقوت ام ةلهأ ةمالث رظنن انك دقل : اهنع هللا ىضر ةشئاع )تلاقو

 !نوشيعت متنك ام :اهل ليقن ديعب نم الإ ناخدلا ىرن الو ،ران ولع هللا لوسر

 . رلاو ءالا ك نىدوسألا : تل 7

 قراف ىتح رب زبخ نم ةمباتتم مايأ ةثالث ولع هللا لوسر عبش ام : تلاقو

 ٠ “")انسفنأ ىلع رثؤن نكلو « انعبثل انثش ولو ، ايندلا

 : لك أ ىتش ةشا نإ ، طق اماعط ولع هللا لوسر باع ام : ةرب رد وبأ لاقو

 ©٤)۔ويب 7 دحم لآ قزر لعجا مهللا : زنل هئاعدنم ناكو .")كرت هركن إو

 كلم اذه « هللا لوسر اي : هل لاقف 4 :نل هللا لوسر دنع ليربج اينب : ليقو

 نأ ثبلي ملف ڵ كتيؤر ىف نذأتسا 2 اهلبق ضرألا ىف لزغي مل ءامسلا نم لزن دق

 م . سنآ نع ناخيشلا هاور )١(

 م . ملم هاور )٢()

 م . ةشئاع نع ىذمزتلاو ملم هاور )٢(

 م . افافك : ةياور ىفو ى اتوق دمحم لآ قزر لعجا مهالا : ملم ىف )٤(



 ، تنش نإل ، كربخ هللا نإ ث هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لاقف 2 تاملا هءاج

 ادحأ هطعي الو كلبق ادحأ طعب ام ، ٠ىش لك حيتافمو ءىش لك نئازخ كاطعأ

 هللا لاق { ةرخآلا ىف ىل هوعمجا نكل ال : لاق 0 ثيش صقنت نأ ريغ نم كدع+

 نم ىرجت تاج كل'َة نم اريخ كل َلَعَج ءاش نإ ىذلا كرابت » : ىلاعت
. 7 

 . قيفوتلا هبو ك ملعأ هللاو ، _ اروصق كل لمحتو راهنالا نحت ء ١ م . - - 4 ٥ ص ن صس .و ص ٥ه ؟ © ۔ _

 +٭ ٣ «

 م ٠ لوألا ثيدحلاو وه ةيآلا رست ق روكذ ) ( ١



 ۔_س. ٦ ٥ ٣ س

 نورشعلاو عباسلا لوقلا

 هتهأو 4 احصأو ملسو هلع هللا ىلص لا لوسر لئاضف ق

 . س 1 هع ه . ۔س ا .

 متخع امهنع 5 رع ء مكسس ا نم لوُسَر م .آ اح ل «: ىلاعت هرأ لاف

 قلخ لل كنا ا و ( : لاقو . » حر فور نينموملا "ہكنيلَع ب رعا ر رح

 <مهمل> ۔أو مهزعاو ا ومهلقعأ او مهت ] وهلا كنع مهمرك أو ءايبنألا لضي ] وم . ) ظ

 ٠. هتياهن ىل لإ ر .لا ءادتبا نم {© لئاضفلا ف ىفونصب هصحو

 .قلخ لبق :ن دميح رون قلخ نإ لات هن أ ن بل اط فأ ن ىلع نع ىورو

 بلص نم ح ، حو بلص ىلإ م ‘ مدآ بلص ىلإ هلقت 7 ضرألاو تاومسلا

 . “باطملا دبع نب هللا دبع هجرخأ نأ ىلإ بلص ىلإ

 تلمحو اهب لخدو ةغآب مشاه نب بلطل دبع نب هللا دبع جوزت امل ليقو

 شحو ىلإ قرشملا شحوو قرشملا شحو ىلإ برغملا شحو ترم :نل ىنلاب

 امجو وكشت ال الك رهشأ ةعت هءأ نطب ىف والتَظ ىقبو “"تاراشبلاب برغلا

 :ترعش ام : ةنمآ تلاق ى ءاسنال ضرعي ام اهف ضرعي الو ء احمر الو اصغم الو

 .. “">رض_يلا عفر تركنأ ىأ الإ ىلابلا دجب ام دجأ ىنأل ء تملح ىأ

 لبق هتنا هقلخ ءىش لوأ نع ىتربخأ هتنا لوسراي : هظفل ام رباج نع قازرلا د.ع ىور )١(

 .رونلا كلذ لعجف هرون نم كيبن رون ءايشألا لبق قلخ ىلاعت ةتنا نإ رياج اي : لاق ث ءايشألا
 م . خا ىلاعت هتنا ءاش ثيح ةردقلاب رودي

 .م. اضعب مهب رشب راحبلا لهأ كلذكو : هيف دازو ، سابع نبا نع ميدن وبأ هاور )٢(

 م . هلح نم القث تدجو اهنأ ىهو ث اذه سكع ريلا بتك ضعب ىفو )٢(



 س ٣٥٧٣ س

 ءامسلا ىلإ هعبصأ عفردقو دجاس وه اذإف 2 هيلإ ترظن ىنطب نم جرخ امل : تلاقو

 نجلا ىلإ هلسرأو 0 ارذنو ًاريشب ةناك سانال هللا هلسرأف , ) للمتللا عرضتلاك

 ءودلاب مرمأت مهسفنأ نأل ء مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هللا هلمجو ، سنإلاو

 مهلاؤس دعب لسرلاو نييبنلا رثاس ىطعأ ام ىلاعت هللا هاطعأو . ىلر محر ام الإ

 نيز ذلا و يلا ا ىرخ ل و «: لجو رع لاقو ٠ لاؤس رغ نم وهو.

 س
 ٨ ٠

 1 و س'۔س عس - 7 ۔٥ه و صم ۔ .

 هيلع هللا تاولص ماربإ لاقو . « هعم اوم ا .« نوثعبي موي ى زخ خ الو

 لاقو . ىر ا ل 7 ىر دص ىل حرشا بر «: مالسلا هيلع ىسوم لاقو.

 ٦٨ ٥ ۔ ص ٥ صم

 . كرادم كال حرشن ٢ ا » : نل انيدنل

 0 ثيش ةفرعمو « مدآ قلَح : :تلت دح انيدن ىطعأ : سابع نبا لاقو

 كفس ود نسحو ، بوقعي ةوقو { قاحسإ ىضرو . هار ١ ملحو ، حون ةعاحشو.

 { ىبحم دهزو ص دواد توصو حلاص ةحاصفو ص بوي أ ربصو ث ىسوم ةدشو.

 . نيعمجأ مهيلعو هيلع ها ىلص سايلإ راقوو ، ىسيع ةمصعو.

 ، بهشلاب اومري ملو ، نيطايشلا نع سرحت ال تناك تاوسلا نإ : ليقو

 تولا كلم نإ : ليقو . ةك؛اللاب اتيمج تاومسلا هل تسرح ىلاعت هللا هثعب ادف

 امإو ث ةبيط ةتوم امإ 2 هحور ضبقو هكرت نيب هريخو نذإب الإ هيلع لخدي ل
 . توللا : راتخاو ، اهيف مره ال ةايح

 هللا دنع هتمارك نم نومي ام هيلإ رظنلا ىف مهبر ةكئالملا نذأتسا : ليقو

 . كلم فلأ نوعبس موي لك هيتأي ناكسف
 م . هنع هنا ىضر سابع نبا نع دعس نباو ىدقاولا هاور ) ( ١

 



٣٥٨ 

 مسف أ امو :ن درح نم هملع م 17 أ اسفن هلزا قلخ ام : سابع ن ا لاقو

 هنا سد أو . ( نوم مر < ىنأ ا ك ل » : لاقف 2 هريغ دح أ ةايحن

 قطني امو ىوع امو .مكبحاص ًلَض ام ىوه اذإ متلا » : هتياده ىلع

 سي » : لاتف ء هبتلاسر ىلت مقأ . « !رحو درح إ هه نإ ىرملا نع

 زي زهلا 2 )ي زم : مقتنم طا رد لع نيملسملا نم . كنإ ےکہےخا نآ تلاو
_- 

 دو 9 م ١ ىحم ١ ذإ ليألاؤ ' لاو ( :لاقف { هتبحم ىلع مسد ةأو . ( ميحرلا كمع

 _- 2 ه إ ہےےہ و

 ۔نوُرطس امو و لةلاق ن ن » :لاتف ، هقالخ أ فرش ىلع مسف أو . » ا مو 67

 ص إ]ےص 7 . ر ٥ صس . ے ه ؟ 2 إ صے ت ه ۔ ى 77 71 7 ٥ ع

 .هل ُ ا و لون ريح ا رج كال نإو ن ونحت كن ر همعتب تن ا ام
 م _ ٠ م 7 سس

 _ ه ٨ 1 سس .. ِ 7 مم

 نورصعبت امع ِےسف ا الو » :لاقن {© ب و۔هلانم هتءارب ىلع مسقأو .« ےظع قلخ

 م ۔ ر , 27 . َ 7 | ٠
 نونموت -. اليل رعاش لوقب ه م ر ك لوسر لوةل 4٨٫ ج لںو رصب ال امو

 : لاقف ك هيد ؤي نمم معتني نأ م أو . نو : 5٧٢ ام اليلك ناك لوقب ال 7

 . ( ةطخ 1 . ذا ةيصان ةيصان اب اةشذَل ها 1 نمل ااك »
 ص س 2 7

 7 س رد ۔ے ح 7 ء 1 .
 .لوسرلا اع اوملح ال » : لاقف همساب ىعدي نا هتنا ىهن هفرش نمو

 71 ع , .[, { ه م م مه و صد س

 . ىنلا اهيا اي « لوسرلا اهيا اي : هل لاتيو . « اضعب .مك ءاعد 'مكغب

 ، هفلخ نمو هيدي نيب نم نيرهش ةريسم نم 1 دعأ بولت ىف بع لاب هللا هرصن و

 : هرصن و ك ةكناللاب هللا هديأو > بعرلا مهيشغ الإ دحأ لاتقل كرحتي ىح

 نا دأ كي ملف 2 همسا مم همسا نرقو > هرك ذ عم سانلا ق هرك ذ عفرو ٤ ايرلا حر

 تاومسلال»أ ىلاعتهئلا رهأو ، هعم روكذم وهو الإ ركذ الو دهتنت الو ةبطخالو
 ٌ ۔ س . وم ۔ ص ع 6ِ

ذلا لع ن ولص هتكئالمو هللا نإ » : لاقف ، هيالع ةالصلاب ضرألاو



٩ ٥ _ 

 ي 1

 ه هثامسأ نم امسا هل هلا قشو . تانسح مهل نينمؤملا ةالصوءةعاط ةكالملا ةالصو

 "مكليل م صي رح 2 \۔ هع , زع » : لاتو . :نل دمحم وهو دومحملا هلراف

 -< ةمحر هِاع هلزا ةالصف ك _ ميلش اسو هلع اولَص اوُهَم آ نيز ذلا اهم

 ٠. (( هنا ا ا 7 وس را ا ملي | نم « : لاقو . » ح ر فوهر نينموملا اي

 ل تن ٢ ً كنع ب ها ح « :: لاقف ةبطاخلا ق بنن أتلا لبق وفعلاب هللا ٥ أدبو

 هنملوبقلاب دابملا هللا رمأو . «نيبذاكلا لتو او ةدص نيذلا كل نيك ىتح
 تايطلا م . لحي و ريملا نَع ا و ف ور رحسلاب مهرم اس ( : لاقف ه ٤,

 ۔« زنع تكلا لفلاو مخر هنع متو نلا نلك تنو
 رخأت امو كبنذ نم مدقت ام ها كل رفذَل » : لاقف ، هلمح لوبقب هللا هملعأو

 ّ 2- 22{}۔٠٥. ([و- م۔
 ارصن ” نا كحصني و ٠ مقت طارص كن د و كلع هتمعن 7 ح و

 . ازيزع

 اهملعي الو ، باطخ اهيوحب الو باتك اهيصحم ال ل ةلل هللا لوسر لئاضفو

 . ةياهن الو دح ريغ ىلإ امتاد املست ملسو هيلع هللا ىلص « ىلاعت هللا الإ

 لصق

 .بعك ن رماع ن ناث ن هللا ل۔ع ودو « هنع هللا ىضر ركب ىأ لئاضف ق ِ

 هتبذك 1 :نل هللا لوسر ىدص نم لوأ هنأل ؛ قيدصلاو 0 قيتع هل لاقيو

 . لاجرلا نم ملسأ نم لوأ وهف 2 شيرق

سدقلا تبب ىلإ هكم نم هب ه ىرسأ ال تب ةتللتط ىبلا نأل 6 دص ىم" ليقو



٣٦٠ 

 ركب فأ ىلإ اوءاج م ، سانلا ضعب باتراو ، هومظعأف ء سانلا ريخ 7 حبصأ

 : اولاقف ؟ لاق امو : لاقن ؟ دمحم لاق ام كفلاب امأ : ركب ابأ اي هل اولاتف هنع هللا ىضر

 ركي وبأ لاقف ء ةكم ىلإ عجرو ء سدقملا تيب ىلإ ةلالا بهذ هنأ معزي هنإ
 ريذنلا نع ىريخيل هنإ هللاو « قدص دقف ثالذ كل لاق ناكنإ : هنع هللا ىضر

 قداص وهو ي هقدصف « راهن وأ ليل ىف ةدحاو ةعاس ىف ءامسلا نم هثيحم ىذلا

 . لاق ايخ

 نييبنلا دعب مآ ىنب نه دلو ام : لومي نيصحلا ابأ تعمس : سابع نا لاقو

 . هنع هللا ىضر ركب فأ نم لضفأ دولوم

 لدن ىلع لس دمل و . ءايدنألا نه ىن الإ هم ود الا اماقم ةدرلا مرد ماق دنلو

 . فيسلاب ملسأ نمم رثكأ هنع هللا ىضر ركب فأ

 ك مهلاتق ةباحصلا تهركو « دترا نم مهنم دتراو ةاكزلا برعلا تعنم الو

 هللاو : لاقو هفيس ركب وبأ رلةتف ة بردلا ةوطس نم اوفاخو ى برحلا نع اونج

 . هيلع مهتلتاقل والع هللا لوسر هوطعأ امم الاقع ىل وعنم ول

 ركب ىأ ىلع ملعلا نم انل نأ ىرن اذك : هنع هللا ىض ر باطخلا نب رمع لاقو

 نايلا ملعك الإ هدنع انملع ناك اف وم هللا لوسر تام ادف ث هنع هللا ىضر

 ايبن تالكشملا ىف مهبرقأو ك امكح مالعأو ك املع ةباحصلا خسرأ ودو ملعملا دنع

 . ملع اهنم هدنع دجو الإ ةلكشملا لزاونلاو ةمهلا ثداوحلا نم ءىش نكي مل م

هز أ نوعلملا ماعو ادحاو هتمأ ىلع فلختس لو :تل هلا ١ لوسر ضبق الو



_ ٣٦١ 

 موغي و :تل هيبن ةنسو هللا باتكب لمعي مامإب الإ هللا ند ا وميعي نأ مهعسيال

 زيهجنو لاومألا ظقحو دودحلا ةمانإ و مهتاقدص ضبقو مهحلاصمو نيلسملا رمأب

 ص كلذ ريغو ركنملا نع ىهنلاو فورلاب رمأل او رومأل ا فيرصتو شويجلا

 مالسا إ مهلوأ هنأل ، هنم مدقتلاب 9 الو هنع هللا ىضر ركب فأ نم لضنأ ر -

 باق مهعجشأو ةفرعم مرثكأ أو ة,ع ل تالش هل لوسر ىلإ مهلوأو ث ةرج» مهم ,مدقأو

 رومأ بتر « ةسايس مهطبضأ أو . اسفن .هحمسأو ةريس مهنسح أو ًاثأح مهب او

 بأرو تيتشت دمب نيدلا لمش عجو بذهت لضنأ اهبذهو بيترت نسحأب نيدلل
 ناكو 0 هومدقف 0 روبجلا ه مظتناو . رومألا س ساسو هبعشت دعب مالسإلا عدص

 دترا نم براحو ء ولع هللا لوسر ةنسب ذخأو هللا باتك عبتاو ، الهأ تالذل

 . هنم اوجرخ اوناك ايف اولخد ىتح ةاكزلا عنم نهو كرشلا ىلإ

 ةاكزلا نم الاقع ىنوعقم ول هديب ركب 1 سفن ىذلاو : لاق هن أ ىوريو

 قح نم اوعنمام اوطعي وأ هللاب قحلا ىح هيلع مهنلتاقل هلوسرو مهيلع هلا ضرف امح

 دمب ةد_عاس ىتنب ةفيتس ىف هل اهودقع ةمامالا قحم هن أ نوملسملا ىأر املف ى هللا

 لز٠د ىذلا اذ نه : هخع هللا ىضر ةديبع و ] لاقف 2 راصنألاو نيرجاهملا نم عزانت

 : اولاقو ك : نعدأن وتلل الت هللا لوسر هيف هماقأ ماقم نع هنع هللا ىضر ركب ابأ

 { انايندو اننيدل هراتخ ندند اننيدل هراتخاو انل ةن هللا لوسر هيضر نمب انيضر

 . سانلا مباتتو ث هنع هللا ىضر هوعياب م

 هللا لوسر ىلع ىلصو « هيلع ىنثأو هللا دمخ « ىناثلا موي ربنملا ىلع دعص مث

تنسحأ نإو ٤ ىدوموقف تغر نإ { كريخ تسلو مكستيلو : لاق م ك . ةنال



 _ _ ٣٦٢

 ىل ةعاط الذ هللا تيصع اذإف ، هلوسرو هللا تمطأ ام ىنوميطأ مأ ك ىن ونيعأف

 . قلاملا ةيصعم ىف قولخ ةعاط ال هنأل مكيع

 مهريغو ةدرلا لهأ لناقو دانجألاو ايارسلا ثبو ديز نبةماسأ شيج زهج م

 هرصنو هللا هناعأف اوعنمام هللا > نم . 9 هنم اوجرخ اوناك ايف اولخد ىح

 73 1 ء ُ .ص مه 2 , ٥ ح

 .صيح نم قز ر و ) اج 2 هل لعجن هلل قةيَ نمو « ٠ هانف>و هدشر او

 ٠ ع م 2 3 . َّ . س ٥ - ۔٠2۔-.7؟

 .نسح أ هنع ه ا ىضر راسف ك ) مس >= و هللا ٣ ك وي نمو ) بستحم ال

 رام آ عبتاو ك همسق مسف الو ك هك مكح ق نيملسملا نم دح أ هملع معتي لو ةريس

 « نورزاومو « نوعماجم هلو ‘ نوضار هنع نوسملاو ايندلا قراف ىتح > ولك ىنلا

 . ةق مهنعاطو ك ةدحاو مهنلك

 لوقي آدحأ عمس أ ال هنع هللا ىضر رم لاق للط ض هلي لوسر ضيق امل ليفو

 : ملاسل رع لاق ح ء سانلا كسمأف ىنبس هتبرض الإ ضيق هلل :نل هلا لرسر نإ

 وهو ركب نأ . تيتأف : ملاس لاق . هعداف ةلع هللا لوسر بحاص ىلإ قلننا

 نإ : تلق ؟ ه ةنلقع هللا لوسر ضبق : لاق ىن آر املف كبأ أ انأو دهشملا ىف سلاج

 لاق ء ىفجسب هنب رض الإ ضبق ةم هللا لوسر نإ لوقي ؟دحأ عمسأ ال : لوقي رم

 لوقي وهو ءاثالث هلبقو هيلع بكناف هللا لوسر ىتأ ىتح ىعم ركب وبأ ماقف : ملاس

 دبعي ناك نم : لاقف ءسانلا بطخ مث ،هادمحماو هابيبحاو هاتيبناو ك ةلوألا ىف

 :مهيلع الت مث ء تومي ال "ىح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو ، تام دق دمحم نإف ادمح

 تم نإإ ا ا ذ ا كلك نم رشبا المح امو ك نوتيم 7 او تيم كنإ «

هلبف نم ل تآم نيآ ؛لشثلا هلك نم تآخ دق الوسر ال إ دس امو . َنوُلاتا م
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 تنَم هللا رض نأف هنبقَع ىلع بلقن نمو "ركباقغأ لم .تنب ا لتف وأ

 .« ن رك اتل ا نلا ىزٍجيَسو

 ٣ هللا لوسر بحاص اي : اولاق « :تل هللا لوسر توم اوتتح و ‘ مهطخ ‘

 نوربكيو موق لخدي : لاق ؟ هيلع ىلصي فيك : اولاق . من : لاق ؟ هيلع ىلصن

 نيأو : اولاق . معن : لاق ؟ ولع هللا لوسر نفديأ : اولاق ڵ نوجرخيو برأ هيلع

 الإ هحور ضبةي مل هللا نإف ، هحور هيف ضبق ىذلا ناكلا ىف : لاق ؟ نفدي

 بيط ناكم ىف .

 انلخدأ مهالا ٤ اريثك املس ةل ربقو « هل دحل أ 7 ك هولسفغي نأ مهرمأ 7

 راد ىف هب انقفارو « هتيؤر انقزراو س هتلم ىلع انفوتو 2 هب انقحلأو ى هتعافش ىف

 . ريدت ءىش لك ىلع كنإ ، ةرخآلاو ايندلا ىف هراوز نم اناعجاو ، كتمحر

 .")ةمألاب ركب ىبأ ناميإ حجرل « ركب ىبأ ناميإب ىتمأ ناميإ نزو ول : ليقو

 عفري ىتح هباتك دحأ عفري ال هنأ « دانم ىداني ةمايقلا موي ناك اذإ : ليقو

 ركب ايأ نإ : هل لاقيف ىنم لضفأ ركب ابأ نإ :رمه لوقيف ، هباتك باطخلا نب رمع
 ىصح نأ نم رثك أ ركب ىبأ لئاضفو 2 باسح ريغب ةمجلا ىلإ ةكسئاللل هتفز دق

 . هتبحمو هلضفب انعفنو هتكرب انحرو « هنع هنلا ىضر

 م . ملسو هيلع ةنا ىلص ينلا ىلإ هدنسب دمحآ هاور )١(



_ ٣٦٤ 

 لصف

 ليفن ن باطخلا ن رع وهو « هنع هللا ىدر باطانا ن رع لئاضف ق

 . لطابلاو قحلا نيب قرف هنأل قورانلا ىمسو « ىزعلا دبع نبا

 هل اعد ىذلا وهو 0 :نل هللا لوسر كحم ضر الجر لتق هنأل : ليقو

 لهج ىأب وأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعب مالسإلا زعي نأ ة هللا لوسر

 نيدلا هب هللا رهظأف ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رع ىف ةوعدلا تببجتساف « ماشهننبا

 نبال قحلا 4 رع أو ا نيملسملا . رصنو

 : هيفهللا لزنأف ء مويلا دعب ارس هللا دبعن ال : لاق هنع هللا ىضر رذع مسا ادف
 ۔. ؟٨ ٨٢ ۔ ۔,م 2 مل ث صم ع س

 ٠ (( نيخمأوملا نم كعبتا ن | ٠, ؤ هنلا كيش ث يخلا 'اهم ١ اد »

 نوثالثو ةعست م هللا لوسر عم ملسأ : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 رمع ناكو ي الجر نيعبرأ اوراصف ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح ملسأ ش 4 اأحر

 . مكل اهانمكرت وأ انل ةكم تكرت لجر ةئام افتدع تفلب ول ة ةكم لهأل لوقي

 ©_يف كلاس ناطيشلا كيقل ام هديب ىسفن ىذلاو » : :نل ىنلا لاقو

 ثالذ ن « هتقفاومب نآرقلا نم (١)لزن امم ريثك ناكو «كهح ريغ اًتف كلس الإ

 . « رخا ميرحم

 هللا لزنأف ىلصم هاري ماقم نم تذخا ول :ولت هللا لوسرل لوقي ناكو
7 

 . لصم هار ر ا ماقم ' نم او ذخ او «

 م . دمحأو ملس.و ىراخبلا هاور )١(

 م . ىتاربطلاو دمحاو ىناسنلاو لمو ىراخبلا )٢(
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 كءاسن تبجح ولن . رجافلاو ربلا كيلع لخدي هنإ : هلط هللا ل ر لاقو

 ذخأ قفانملا لولس ن فأ نب هللا دبع ىلع ىلصيل :ن هللا لوسر ماق املو

 دقو ك قفانم وهو هيلع ىلصت : هللا لوسر اي ي هل لاقو ك :ن هللأ لوسر د بوثب رع

 هنم رحأ 7 )ست الو » هللا لزأ « 77 رغم مأ ل ت؟رقنكسأ

 . « هربق ة لع ؛ . الو 1 أ تام

 هنع هلرا ىضر ركب وبأ راشأف ك ردب ىراسأ ىف :ن هللا لوسر راشتسا املو

 : هللا لزنأ الو هللا لوسر مهاداف املف 2 لتقلاب هنع هللا ىضر رمع راشأو « ءادنلاب

 ض رَع نول : رت ضر 7 ا ف نش ح © - هل نوكي نآ يل ناك اَم »

 هقبس هللآ نم باتك ال ٠ _ كح > زي رع او َة رخآلا دي رب » شياو يفلا

 | ول » : ٠ : نالو هنلا لوسر لاق ٹالذ دنعف . « ظ باذ ذع 2 : أ ايف : كتف

 .« ر ث الإ دحأ انم لس ام باذع لزن

 "دسو ص نيدلا ىوقو نامبإلا رإظأو 2 رفكلا تامأو حوتفلا حتف ىذلا وهو

 ةدهع هل تآذو مالسإلاو ناميإلا لهأ ةلك تلعىتح نيواودلا هنيودتب نيملسملا ةقاف

 هللا مكحم مكحو ، هللا باتكب ذخأو ، نارينلا تويب تمدهو مانصألاو ناثوألا

 ك هنع هللا ىضر قيدصلا ركب 1 قيرط عبتاو » :تلط هللا لوسر ةسيب ىدتقاو

 ملا ن.لجر ةلزنمب هتيب لهأو هسفن لزنأو .هللا دودح ماقأوهنلا ضئارف ضرفو

نم هبيرب الو نيلسملا رايخ لمعتسي تيش مهلع متكي الو ، ٠ىشب مهلع رثأتسي ال
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 ثبلف ) ءا وس لدعلا ق ليعبلاو بي رقلا لهجو هلزع الإ هنم 4 ل إ ىكشي الو لماع

 هلع نه ءىشل نوباترال نوضار هن:و٤نودماح هل نونمؤملاو ثبل نأ هنا ءاش ام

 . هللا ةعاط نم هتعاط نأ نوملعي . نوبحمام الإ هخم نورب الو

 هللا ءادعأ نم ودع ىديىلعةداهشلابهلا همرك أ ايندلا نم همايأ تضقنا نأ ادف

 نوكبي سانلا لعج هنعط اناف . ىنقثلا ةبعش نب ةريغلا مالغ « زوريف ةؤلؤل و أ وهو

 . ةقرفلاو ةنتفلا كدهب نم فاخت : اولاقف ؟ مكىيكبي ام : هنع هللا ىضر لاقف هلوح

 دحاو مكنيد : هنع هللا ىضر رم لاقف . كلذ نم مهراذح :نل هللا لوسر ناكو

 قحلا ك اطعأ نه ث رخآلل لوألا رثأ دقو ، ةدحاو مكتنسو دحاو مكباتكو

 تكرت دق ىإو الأ فيسل اب هفز أ او رضاف قحلا فلاخ نمو { اوعيطأو هل اوعمساف

 . هفنأ اومغرأد اهكرت نف ، ةجحلا لثم ىلع ىدعب نم ناميإلا

 الو ةقرف همايأ ىف نكت ملو نيغس رشع هنع هللا ىضر ره ةفالخ تناكو

 هياع هللا "نه دق ، بآم نسحو هل اتينهف ايندلا قراف ىتح ةلك فالتخا الو عزانت

 هايأ تناكو ى اضعب مهضعب لتقو «نييملسملا ءامد كفسو ايندلا نت نم ةمالسلاب

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب فأ مايأو . امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب فأ مايأك

 هللا لوسر مايأ

 وللتط دمحم ةمأ ىف فالتخالا عقو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح ضبق املف

 ةلع هللا لوسر باحصأ نيب ناك ىتح ، بهاذملا فالتخاو قارتنالا أدب و

 نم ىلاعت هللاب ذوعن . ءانحشلاو تاوادعلاو رورشلاو بورحلاو لاتقلا نم ناك ام

خ انملع نابم رصقو انتايح ةلقو انفعض ملعت كنإ مهالا . ةرخآلا باذعو ايندلا ةنتف
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 نم قب امف انمصعاو ى نيحارلا محرأ تنأف انمحراو ، انددسو ء اندشرأو « اندهاخ

 . حرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو ث انرازوأ نم فلس ام انل رقغاو ث انرامعأ

 الو نيحلاصلاب ىنةحلاو ملسم ىننوت مهالا ءلسوهلآو ىبنلا دم هلوسر ىلع هللا ىلصو
 « ريدق هىش لك ىلع كنإ و دابعلاب فوؤرلا تنآ كنإ ء نسحأ ىح ىتلاب الإ انلبت

 . نيملاعلا بر 1

 لصف

 ظاكعوةنجم مهلزانمو جاجحلا مبتي مالسإلا ودب ىف وص هلا لوسر ثكم

 دحم الف { ةنجلا هلو فر ةلاسر غلب أ ىح 4 ىف رصني و ىب وؤي نم : لوقيو { ىنمو

 ك هل لوقيو هنم هحر اذو هبحاص رذحيل لجرلا نإ ىح هرصني الو هبو ادحأ

 هنوبيجمالف هللا ىلإ مهوعدي مهلاجر نيب ىشمي وهو ص كنتقي نأ شيرق ىف رذحا

 نآ رقلاهل أرقيف { هب نمؤيف مم لجرلا هيت أيف برثي نم الاح ر هيلإ هلا ثعب ىتح

 طد»ر اهو الإ برثي رود نم راد قبت ىح همالسإي نوملسف ، هلهأ ىلإ بلقنيخ

 . مالسإلا نورهظي نيلدملا نم.

 رذن ىتم ىتح انلقو الجر نيعبس انعمجاو انرمتئاف هللا دبع نب رباج لاقف

 مسوملا هيلع انمدق ىتح انلحرف ے فاختو ةكم لابج ىف درطي ط هللا لوسر
 ىلع هللا لوسر اي انلقو هدنع انيفاوت ىتح نيلجرو لجر نم ةبقعلا بعشب اندعاوقف

 رسعلا ةقفنلا ىلعو لسكلاو طشنملا ىف ةعاطلاوممسلا ىلع ىن وعيابت لاق كعياين اح
 ص هللا ىف قحلا اولوقت نأ ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو رسيلاو

ىلعو ڵ بيب كيلع تمدق اذإ ىورصنت نأ ىلعو « مال ةمول ك ذخأت الو
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 ۔ ةنجلا مكلو ٤ مكجاوزأو كءانبأو مكسفنأ هخم ىنوعنمت اسم ىنوعنمت نأ

 . هانعيابف هيلإ انمق لاق

 بقنف ء هموق ىلع لجرلكالجر رشع ىنثا ةبقعلا ةليل ؤالَط هللا لوسر بقن
 بقنو ث ةيشيخ نب دعسو « ناهيتلا نب مثيهلا ابأو ے نيصح نب دسأ سوألا نم

 ثراحلا ىنب نم بعنو ث ةرارز نب دعسأ راجنلا ىنب نم مث جرزخلا ىنب نم
 جرزخلا نبا فوعىنب نم بقنو 4 عيب رلا نب دعسو .ةحاور نب هلياد.ع جرزخ نبا

 .نمبقنو ورح نب رذنملاو ةدابع نب دعس ةدعاس ىنب نم بقنو ؛ تماصلا نب ةدابع

 ةملس ىنب نم بقنو « جدخ نب عفار ع قيزر ىنب نم مث ، جرزلا نبا مشج ىنب

 . ورمع نب هللا دبع رباج ايأ بك نب مازح ىنب نم بقنو « رورعم نب ءاربلا

 راصنألا نم نيعبسلا ىلإ سابعلا همع ةبقعلا ةليل الع هللا لوسر عم رضحو

 مكماكتم م !كتيل لط ىبنلا لاق اوعمتجا ايان افئاخ ناكو ةرجشلا دنع

 . انيع نيكرشملا نم م جلع نإف ء ةبطخلا ليطي الو

 هكسفنل لسو س تئشام كب رل لس { هللا لوسراي « ةمامأو أ ودو ك مهلثاق لاقف

 ٠ كلذ انلعف اذ ١ إ باوثلا نم هللا ىلع انل امت ان ربخأو ك تئشام كباحصألو ت تاش

 ىسفنل مكلأسأو اثيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ ىبرل مكلأسأ ىإ : لاق

 1 كال :هل اولاق ةنجلا مكلو مكسفنأ أ هن نوعنمت امت انوعن:و انورصفت نأ 2 ىناحصأو

 . كلذ

. اهنم غلبأ الو رصقأ ةبطخب نابشلا الو بيشلا عمس ايف ليق
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 . .ف ا م >٨ُ : بيسملا ن ليعس لاف 4 ناوضرلا ة هعيب ى و ةرحشلا ة هعمب امأ او

 .لبقملا ماعلا نم انجرخ املف لاق ةرجشلا تح هت ةن هللا لوسر عياب نميف ه ناك هنأ

 ٠ اهملع ردقن ل اهانهنىن

 .تبهذ نأ دعب ناكلا كلذب "رم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىورو

 املذ ك انه اه لوقي مهضعب و انهاه مهضعب لاقف 2 تناك نيأ لوقي لعجف ع ةرجشلا

 . ةرجشلا تبهذ دق اوريس ى لاق مهفالتخا رثك

 . له ] ريخل ن أ ة هيبي دحلا موي م الع هللا لوسر انل لاق : هللا دبع نب ر اح لاقو

 ةرجشال ناكم مكتي رأل مويلا رصب أ تنك ولو ةئامعبرأو قلأ انك لاقو ضرألا

 . هرعس ىهو

 تج ىفتخاو ةرجشلا تحت هديب ذخآ رمعو ؤ هللا لوسر اناب رباج لاق
 . هريعب نطب تح ىراصنألا سيق نبا

 .ناكو ث ةئامثالثو افلأ ةرجشلا باحصأ ناك : ىفوأ ىنأ نم هللا دبع لاقو

 . نيرجاهملا نمت ملسأ ونب

 بهو نب نانس وبأ هل لاقي ء دسأ ىنب نم لجر ناوضرلا ةعيب عياب نم لوأو

 .تناكو ى ةملس ىنب وخأ سيق نب دج الإ اهرضح نيملسملا نم دحأ هنع فلختي ملو

 . توملا ىلع ليقو ى مهودع نم اورفي ال نأ ىلع ةعيبلا

 . ى و ر

 .هللا ُ)وُسَر ذل.ح )» لاقف ك ةمهص ن حاب ولتت ١ 2 هيدن هللا فصو دقو

) ٢ / نيل اطلا جهنم - ( ٤
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 لهأ ء رافآلا ىلع ءادشأ . « مه داجس رمكلا لك هاًدش 2 نيذلاو ٥ م م ےم ء م م ےم

 مالسإلا لبق نم اوناك ولو مهنيب ءامحر . هيبرقأ نم اوناك ولو ث مهيلع ةظلغ

 : دلولاو دلاولاك ، ضعبل مهضعب نوداوتم « نوفل اتم نوفطاعتم مهن . ءادعأ

 :سابع نبا لاق . « نيرفاكلا ةّرعأ نينمو ٢ ةلأ » :ىلامت لاقو

 نيرفاكلا ىلع ةالغلا ىف مهو « هديسل دبعلاكو ك هدلاول دلولاك نينمؤملل مهارت

 . هتسيرف ىلع عبسلاك

 ةرثك نع ربخأ . « ادجس انكر "هارت » : نينمؤملا ةفص ىف هللا'لاق م
 ت ٥ صے م روص, م

 ىضر.نأ وه . ( ناوضرو دللا نم الضه ن وغتجي » : اهياعمهموادمو مهنالص

 وهو . « دوجلا رثأ نم مههوجو ىف » : مهتمالع مهامس . ةنجلا مهلخديو مهيلع

 نوكلل ايندلا ىف اودجس مهنأ هب نوفرعي 2 ةمايقلا موب مم>وجو ىف ضايبو رون

 . ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ىف دوجسلا عضاوم

 هتيجسو مالسإلا ايسليقو ، عضاوتلاو عوشخلاو ع نسحلا تمسلا وه ليقو ٠

 نم مهبسح « هب نوفرعي ىذلا نلا تمنلاو عوشلا مهثروأ دوجسلاف « هتمسو

 . ىضرم مه امو ، ىضرم مهاري

 ممتفص «ليجتالا ق مهلَعَمَو ار ولا ىف مهتم كلد » : ىلاعت هللا لاق م

 .هرزأ دشو هناعأو ها۔وق كهرزآف 7 هَحارفو هرانصء«هأطت جرخأ عارز ك » :مهتعن و

 هق وس لع ماقو : هتابن قحالتو 7 ىأ ، ىوتساو عرزلا كلذ لغ ظافتساخ

. هعارز عرزلا ثالذ بجعأ ىأ عارزلا بجعي هلوصأ



 ۔۔ ٣٧١

 نونوكي مهنأ ، ليجنإلا ىف تللك دحم هيبن باحصأل هللا هبرض لثم اذه

 نوهنيو فورعلاب نورمأي ،عرزلا تابن نوتبني مهنأك ن ورثكبو نودادزي اليلق
 : . ركنملا نع

 لصف

 ىتمأب ىتمأ محرأ » : ملع ىبنلا لاق : لاق هنأ كاام نب سنأ نع ىوريو

 ‘ هنعهللا ىضر باطخلا ن رع هلا رمأف مدشأو ) هنعل ىضر )١© وي دصلا ركبو أ

 .©"١ىلع ماضتأوء“"”ىرافنلا رذوبأ ناسل مهقدصأو ،نافع نب نامثع اَبحمهقدصأ و

 مارحلاو لالحلاب مهمل:أو٬بعك نب "ىبأ نآ رقللمهؤرقأو ،‘تباثنب ديز مهضرفا
 . حارجلا نب ةديبعوبأ ةمألا هذه نيمأوءنيمأ ةمأ لكلو هللا همحر لبجنب ذاعم

 ىضر ع ةشئاع لاق ؟ كيل ١ بحأ سانلا ىأ : :ن ىنال صالا نب ورمع لاقو

 ©ث)دعف ڵ باطخلا نب رع : لاق محش « اهو أ : لاق ؟ لاجرلانضو : هل لاق . اهنع هللا
 ح

 . الاجز

 . دحأ هاور ) ( ١

 قدصأ ءاربغلا تلقأ الو ءارضلا تلانأ ام ظفلب دعس نباو هجام نباو ىذمرتلا هاور )٢(

 م . رذ ىللا نم

 4 ع

 م . دعس نباو دمحاو ىلع ديزو دواد وب ا )٣)

 هللو قرط ةدع نم اقرفتمو اه.تع ىور ثيدلا دمأو دعس نباو ىتاربطلا هاور ) ( ٤

 ءايح مهتدصأو رمع هتنا نيد ىف مثدشأو ركب وبأ مأب ىتمأ فآرأ رمع نبا نع ىلعي ىبأ ى
 لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهالعأو ىبأ مهؤرقأو تباث نب ديز مهضرفأو ىلع مهاضقاو نامثع

 م . حارجلا 7 ديع وبأ ةمألا هذه نيمأو انيمأ ةمأ لكل نإو الأ

 م + ملسم هاور )٥)



 .نيذلاب اودتقا لاق ل ىنلانأ هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع "'_ىورو

 - رامع ىدهم اودتهاو ‘ امهنع هللا ىصر رعو ك ركي ف أ ) ىباحصأ نم ىدعب نم

 . دوعسم ن هللا دبع دهعب اوكسمم و

 مر مدن اقو ممرو ناك ضرأب ب احصأ ن نه تام“"نم : ربك ىبنلا لاقو

 < ىباحصأ ق هلزا هللا ‘ ىاحصأ ق هلا هللا ل اق ") هتبالرع تلش ىبلا نأ ىورو

 ك ىنضفبيلف مهعغب أ نمو ‘ ىتبحأ مهبح أ نُ ك ىدعب نم اضرغ مهوذختت ال

 . هذخأي نأ نا تنوب فا ف ىنآ نهو هللا ىنا دقف ىناذآ نمو . ىناذآ دقف مهازآ

 . هفيصن الو مهدح أ دح كردأ 7 ٣ دحألثمقفنأ 1 نأ ول هديب ىسفن ىذلاوف

 7 مهو لي نب ذلا ح ۔ ى رق نورقلا ريخ : لاق هن أ : ةلل ىدلا ىذل ن ) ىور و

 < ةياور ىفو ٠ مهب هللا ىلابيال ريعشلاو رقلا ةلاثحك الإ ىق ال ى ىح مهنولي نيذلا

 . كلذ ةحصب رعا هللاو هرخآ مأ ريخ هلوأ ىردي ال ثيفلاك ىتمأ

 م . سن نع ىدعب نباو ةفيذح نع ىنايورلاو دوعسم نب ا نع ىذمرتلا هاور )١(

 م . هديرب نع ءايضلاو ىذمرتلا هاور )٢(

 م . لفغم نب هتنا دبع نع ىذمرتلا هاور )٣(

 . ملسمو ىراخبلا هاور )٤(

 .ةريبه نب ةدعج نع الاو ىنتاربطلاو دوعسمنبا نع ىاربطلاو ةشئاع نع ملسم هاور )٥(

 م . نيصح نب نارمع نع مكاحلاو ىذمزتلاو
 دواد وبأ هاورو سنأ نع مكاحلا هاورو السرم نامثع نب رمع نع ركاسع نبا هاور )٦(

 . م . ةذلتخح ظافلأب ىسوم ى ١ نع 1 الاو ىاربطلاو



 ۔۔_۔_۔_>۔>۔_ ٠

 لبج نب ذاعمو بمك نب ىبألو ي دوعسم نيال اولاق دوهيلا ضعب نإ ليقو

 ‘ لضنأو كنم ريخ نحمو هل ١ انن وعدن امم ريخ اننيد نأ ك ةفيذح وأ ىلوم ملاسو

 هللا نيد ىلإ سانلا نوعدي نيذلا مهو ؤ سانلل ترخأ ةمأ ريخ تنك هللا لزن أخ

 ةمأ ريخ متنك » : ىلاعت هللا لاق . هنع هللا ىضر باطخلا نن رع لاق ليقو

 ٩لاقىردحلا ديعسوب أ لاقو . انرخآل نوكت الو انل وألىه . « سانلل تجرخأ

 . ل آر نم ىأز نملو قف آر نمل ٤٣ وط ( ت هلا ١ لوسر .

 : أ ىأ متك هلوق ىنعمو « ةمألا هذه نم نينمؤملا عيمج م نورخا لاقو

 حوللا ق هللا دنع ةمأ ريح متنك هانعم ليق ‘ سانلل تجرخأ ةمأ ريح

 . ظوفحملا

 نم بيصن إمف حانج انيلع سيل اولاق الإ ناي ألا لهأ نم دحأ سيل ليقو

 لك لحأ نورمأي ةمألا هذهو ريخلاب مهاوس نم نورمأي الو نايدألا لدأ نم ان ريغ

 ركنملا نع مهنوهنيو فورعملاب مهنورمأي لب ، اضعب مهضعب ملظي ال مهسفنأو ني>

 نيعبس )٢) نومتت كن ١ : :ةل ىنلا لاق { ليقو 3 ممألا ريخ ل دحم ةمأ

 . لجو زع هللا ىلع اهمرك أو اهريخ تنأ . ةمأ

 .ةمألا هذه نم نونامث اهنم ، فص ةئامو نورشع ةنجلا لهأ : تلك (٨)راقو

 .. ةفلنخم ظافاأب ةددعتم قرط نم ىور . )١(

 م . ةديح نب ةيواعم نع كاملاو ةجام نباو ىذمزتلاو دمحأ هاور )٢(
 نبا نع ىاربطلاو ةديرب نع كاملاو نابح نباو هجام نباو ىذمرتلاو دمحآ هاور )٣(

م ٠ ممالا رئاس نم نو»عبر او ه و ىسوم ح ١ نعو دوعسم نبا نعو سابع



_ ٣٧٤ _ 

١ 
 ىلع ةنلا تمرح ( : )) لاق ةنك ظ هلي لوسر ن أ هنع هلا ىدر رمع ىورو

 . (( ىمأ "7 ىح ممألا ىلع تمر>و ك اهمل-دأ ىت ىح اهنألا

 اذإ ةموحرم ىتمأ نإ » : ملع هللا لوسر _}لاق : لاق ىسوم ىبأ نعو

 اذه لوقيف : رافكلا نم الجر ةمألا هذه نه لجر لك هللا ىلععأ ةمايقلا مو ناك

 . « رانلا نم كؤادم

 :ليق۔.معن لاق ؟ةمأ ةهلا هذه دعب له«هللا حور اي مالسلا هيلع ىسيدل ليقو

 ءامكح ءاملذ :لق ؟دحأ ةمأ امو هللا حوراي :ليق ى وات دمحم ةم أ : لاق ؟ةمأ ةيأو

 « قزرلا نم ريسيلاب ىلاعت هللا نم نوضري ءايبنأ ملعلا نم مهنأك ء ءايقتأ راربأ

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب ةنجلا مهاخدي { لمعلا نم ريسيلاب مهنم هللا ىضريو

 . هللا لوسر دمح

 لصف

 .ىلإ ضرألا تكش :ن دحم هيبن حور ضيق هلل دارأ نأ ات هنإ : ليقو

 . ةمايقلا موي ىلإ ىن ٌىلع ىشمي ال تيقب ىنإ براب : تلاقو همسا لجو زع هللا

 ىلع مهبولت « ءايبنألا لثم الاجر ةألا هذه ىف لعجأس ىنإ اهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 ءابجنلا مهو نوعبسو 4 ءابرلوألا مهو ث لجر ةئ امث الو مهو 0 ءايبنألا بولق

 ةثالثو ڵ ءافر_ .هلا مهو ةعبسو 4 ءابقنلا مهو ةرشتو داتوألا مهو نوعبرأو

 ىف لعجيف « ةثالثلا نم ريتخا ثونلا امأف . ثونلا وهو دحاوو « نوراتخلا مهو

 .تنأ . نم نزاخلا ل وةيف حتفتمأف ةنجلا باب ىت آ سنآ نع ملسو ديحأ ثيدح هانعم ىف )١(

 ٠. كلق دحأل حت ١ ال نأ ترمأ كن لوقي دمحم لوقأف

 م. ىسوم ى ١ نع الاو ىناربطلاو ملسم ةاور )٢(



_ ٣٧٥ 

 ى دحاو ةرشعلا نم راتخمو ةثالثلا ىف لعجيف دحاو ةعبسلا نم راتخمو ح هترم

 دحاو لعج نيعبسلا نمو ،ةرشملا ىف دحاو لعجي نيعبرألا نمو ،ةمبسلا ىف لعجيف

 دحاو ايندلا لهأ نم راتخم و «نيعبسلا ىف دحاو لعجم ةئامثالثلا نمو ںنيعبرألا ىلإ

 نم مهنمو ، ىسوه بلق لثم هبلق نم مهنمف ءةمايقلا موي ىلإ اذكه ةئاملا ثا٨ث ىلإ

 مالسلا هيلع ليربج بلقو «مالسلا هيلع ےهارإ بلق لثمو حون بلق لثم هبلق

 . ىسيعو بويأو ناملسو دواد بلقو

4 

 ص م م .

 ى ده ن ذلا ك وأ ( مالسلا يح مهلع ءايدنألا رك ذام لهب ىلاعت هلدا لاقو

 .ىلإ ةمألا هذه نم لجر هتقيرط ىلعو الإ ىن نرم اف « هرتفآ ها دهبم ل

 . ةمايقلا موي

 .نكلو عؤشخالومايص الو ةالص ةرثكب لضفي مللادبألا ىف ءادردلا وبأ لاقو

 :ةاضرم ءاغتبا ، نيملسملا يحلل ةحيصنلاو رودصلا ةمالسو ةينلا نسحو قرولا قدصب

 ,لثم ىلع مهبولق . همهب هرا ممافطصا « ةلذم ريغ عضاوتو اح بل و نيخت ربصب هللا

 هنورةحمالو هنوذؤي الو ںندللا قحتسيال نم نونعليال نمحرلا ليلخ هاري نيقي

 ةكي رع مهنيل أو ربخ سانلا بيطأ 2 مهايندب ادحأ نودسحم الو « نولوالبتي الو

 . ىوعد نم ةمالسلا مهفصو ،ةشاشملا مهيجسو 4 ءاخسلا مهحمالع ك سفن ماخسأو

 :فصاوعلاحايرلا مهيرذت ال 2مهسر نيب و مهنيب ايف مهلاح .فلتخم ال مهبولت سانلا

 .ىلاست هللا ىلإ حايترا ىلعلا فوقسلا ىف دعصت مهبولق امنإ ث ةارجلا ليحلا الو
 ١ ٠, ٥ م ١ _ 7 ٥ . س + .

 . ( نوّحملفلا م هللا بزح نإ الا 4 هتنا ب > َكلوأ » ص هيلإ قايتشاو

.ء الجر نرومبرأ م لادبألا نإ ليق دق : هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاقو



 { مهنيد ىف مهنامز لهأ لضفأ نم مو ث ةمايقلا موي ىلإ مهنم ضرألا ولخ الا

 . هنم فللا وه ءىشلل لدبلاو .

 هيف نك نم لاصخ تالث « : :نل هللا لوسر لاق : لبج ن ذاعم لاقو

 ننرع ربصلاو « هللا ءاضقب اضرلا ، اهلهأو ايندلا ماوق مه نيذلا لادبألا نم وه

 . () ويف وتلا هن و ملعأ هلاو . هللا تاذ ىف بضنلاو « ىلاعت هللا مراح

»» « 

 نع ةيلحلا ى ميعن وبآ هاور ص ةددعتم دين اسأب ىور لادبألا ثيدح : قاحسإ وبأ لاق )١(

 فوع نعو هنع هريك ى ىتاربطلاو { تماصلا نب ةدابع نع هدنسم ى دحأ هاورو ى رمع نبا

 سنأنع ىسودرفلا دنسم ىمايدلاو { ءايلوألا تامارك ىف لالخلاو ء ىلع نع دمحأو ث كلام نبا
 رصقو فالتخا ثيداحألا هذه ىفو ، ىلاوملانم لادبألا السرم ءاطع نع ىنكلا ىف كاملا ىورو.

 :ًاضيألاقو ى ملعأ ةناو مهيلإ امو لادبآلاب نومسي نم دوجو ىلع لدت اهلج ىف نكلو 2 لوطو.

 عيبزلا حيحص ىف ال ء حاحملا ثيدحلا بتك ىف مهيلإ امو لادبآلا ثيداحأ نم ءىش دري و

 داهتجالاو دجلاب اوغلب موق ءالؤه نأ هيف ام ةياغو :لاق نأ ىلإ ى ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف الو۔
 م ۔ ىلاعت هئايلوأ نم اوناك قح ةميظعلا ىوقتلا بتارم ىلاعت هتن صالخإلاو.



 نورشملاو نماثلا لوقلا

 ءاجرلاو ءاعدلاو كفل او ركذلا لئاضف ف

 هللاب نظلا نسحو

 ىذلا هلل دجلا لاق نم : لاق ص هيلع هللا تاولص ى س رم نب ىسع نأ ىور

 ىذلا هلل دحلاو ، هتزعل ءىش لك لذ ىذلا هلل دجلاو ، هتمظعل ءىش لك عضاوت

 اهب هل هللا بتك ث هكلمل ءىش لك عضخ ىذلا هلل دجلاو 2 هتردقل ءىش لك ملسقساا

 اهب هل عفرو ث ةثيس فلأ فالآ ةرشع اهب هنع احمو ، ةنسح فلأ فالآ ةرشع

 . ةمايقلا موب ىلإ اهلثاقل نورفغتسي كلم فلأ نوعبسو ي ةجرد فلأ فالآ ةرشع

 هللا وه : ليقو ث لالجلا اذ اي ، مويق اي ، ىح اي « مظعألا هللا يسا : ليقو

 . هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال ىذلا

 . هللا وه : ليقو ، بر اي : ليقو

 :لاقف ء لقب نم آسرغ سرغأ انأو للط هللا لوسر ىب "رم : ةريره وبأ لاقو

 هللا لوسر اب ىلب : تاقف ؟ اذه نم كال ريخ وه سرغ ىلع كلدأ له ص ةربر» ابأ اه

 ح دمحلا هو ربك أ هللاو « هللا الإ هلإ الو ، هللا ناحبسو ص هلل دجلا : لق : لاق

 ريبكتلاو حيبسقلا نومهاي ةنجلا لهأو . ةنجلا ىف ةرجش ةملك لكب كل سرغي

 ا اش هناساب انمؤم دبعلا نوكي الو ايندلاف سقفلا اوهلأ اك ديمحتلاو ليلهتلاو

 نيد نوكي الو ث ةفرعم رينب ركش نوكي الو ، ةيشخ ريغب ناميإ نوكي ال هنأل

 م . الاو هجام نيا هاور )١(

 



_ ٣٧٨ 

 لامكتساو هضئارف موزلو هدهعب ءافولاو همراحم نع عرولا هلل ند نُم « ةعيرش ريغب

 . :اسمو احابص هللا باتك ىلع مكلامعأ اوضرعأف « هنيد

 فورعملاب هيل ١ هعانطصاو هيا ا هناسحإ ىلع هللا ةاضرم اوا وم لاع ناك نه

 ةنلا هسفنل بجو لو هللا ركم كالذ عمنمأي لو ديزلا هللا نم باط هدنع

 مسق أ ام ىلع ناكو ٠. الجو افئاخ فالذ نه هل

 .نم هللا رةغتساو هل وتلا عجارو ردب أ 7 هلزا باتك هلمعب الاح ناك نمو

 هللا هل ىج ريف ص ةليحلا بادذو ةدملا ءاضقناو لمعلا عاطقنا و توللالوزن لذ ةطخلا

 . هنع وفعيو هلبةيو هل رفغيو هنت زواجتي نأ

 رجشو « ردمو رجح لكدنع هللا ركذا ذامل والو ىبلا ةيصو ىف ليقو
 هل كرك أ هلل مكبحأ : لاقو . ةمايقلا مو كل نودهشي ، سبايو بطر لكو

 ةليسولا ىل هللا اولسو 2 ةاكز ىلع مكتالص نإف ، ىلع اولص ٤ لاقو ث اركذ
 ه ود انأ نوك أ نأ وجرأو 9 لجر الإ اهلاني ال ڵ ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ اهنإف

 . امياست ملسو هلآو هيلع هلا ىلص

 ى ماقملاو نكرلاو مارلا تيبلا بر مهالا ، ةعمج ةليل لك ىف لاق نم : ليقو

 , {ةمايقلاموي دمحم ةعافش لخد مالسلا ىنم دمحم حور ىلع "ىرقأ مارحلاو لحلا برو

 هللدمحلا ررك نإف ، هلل دمحلا هلوقب ةمعن هل تبجو الإ هلل دمحلا دبع لاق ام :ليقو

 . دننت ال هللا معنو ىرخأ ةمعن هل تددج

سمننلا قرشت ىح هلزا ركذي سلج 7 ح ةادذلا ةالص لص نم : ه ا ور ىو



 سمنلا علطت ام دمب نيتعكر ىلص نإو هللا ليبس ىف فويدلا مطح نم لضفأ ناك

 « ةادنلا ةااص ايلص نيلجر نأ ولو > نا ليبس ق دايجلا ءاطعإ نم لضنأ ناك

 نيتمك ر ىلصي مث ى سمشلا قرشت:نأ ىلإ هىدي اتلكب لاملا ىلطعي اهدحأ ساج م

 . لضفأ هللا ركذي ىذلا ناك

 رمأ هب رك اذإ ج هللا لوسر عمسأ تنك : اهنع هلا ىشر ةشزاع تل اقو

 . دحاو \ : لوقي ءىش .ع وأ

 ةنجلا ىلإ ىعدي نم لوأ ١ : لاق هز ١ ‘ ةط ىبلا نع سابع ن ا نع کرورو

 ٠ ءارغلاو ٠ ارسدلا ف هللا نودمح نيذلا ‘ هنزا نودماحلا 4 ةمايقلا مود

 .هل ركشو هللا ىلع ءانث هنأل « هلل دمحلا “")>اعدلا لضفأ : مالسلا هيلع لاقو

 . مالسإلل انادهو انيلع منأ ىذل هلل دمحلا :ديدلا لوقي نأ ركشلا 9 & ركذو

 ء ,م ٠ نا. 2 ١
 هلي ره قاكي ر همعن ىئاوب ادمح هلل ديلا : لاق دبعأ نم ام : ةنلتط لاقو

 . نيب رغألا ةكسئاللل لم ردأ ا تارم تراف

1

 

 عبسب هللا ليهس ىف ةقفنلا ىلع فعاضي ركذلاو ءايصلاو ةالصلا نإ : ليقو ٥

 هدعقم ىري ىتح تم م ةمات ةنس ةمتعلا ةالص دمب ةليل لك ىف لاق نم : ليقو

 نع ديهمتلاو ةبيش ىبأ نباو ىناربطلا ى ةفلخ ظافلأب ةفلتخع قرط نم ىور ثيدحلا )١(
 م ۔ ىلا

 ركذلا لضنأ : رباج نع كاملاو نابح نباو هجام نباو ىناسنااو ىذمرتلا ىور )١(
 م . ةيدجلا ءاعدلا لضفأو هتا الإ هلإ ال

 



_ ٣٨٥ 

 ص تومي ال ىذلا "ىحلا ناحبس « مناقلا مادلا ناحبس وهو « هل ىرب وأ ةنجلا نم

 ةكئالملا بر سودتلا كالملا ناحبس « هدمحمو هللا ناحبس « مويتقلا "ىلا ناحبس

 ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ںىلاعتو هناحبسو ، ىلعألا ىلعلا ناحبس 0 حورلاو

 . لسو هلآو

 الإ هلإ ال فر تنأ مهللآ : هدوجس ىف دبملا لوقب نأ رافنتسالا ديس : ليقو
 "للع كتمعنب ءوب أ تعطتسآ ام كدعوو كدهع ىلع كدبع ان أو ىنتقلخ تنأ ، تن أ

 . تنز أ الإ بونذلا رةغي ال هزإ ل رغغاف ىنذ مو أو

 هل تبجو نهيف هلل اصلخم دحاو م وي ىف لاصخ عبرأ هياع هللا "نزم نم ليقو

 . ملسم ةزانج عيشو « اضيرم داعو « ةقدصب قدصتو ماص نم ث ةنجلا

 ىلع “'»ىلص نهو ، طارصلا رون ؟يلع ةالصلا ؛ ولَظ ىنلا لاق هنأ ىوريو
 رشع هنع احمو ، تانسح رشع هل تكو ‘ ارشع هملع هلزا ىلص ةرص :نل ىنلا

 نمو . ةمثأم هيلع هللا ىلص ارشع همملع ىلص نمو 0 تاحرد رشع هل عفرو ‘ تاثيس

 تمي مل انلخ ةرم فلأ ةمج اموي هيلع ىلص نمو « افلأ هيلع هللا ىلص ةئام هيلع ىلص
 . -.... 1١.د,٦

 . ` » ةنحلا نم هدعم ىرب ىح

 . ألألتي رون ةفيحصلا ىف رافمتسالا ليقو

 ريك أ هللاو ،هللا الإ هلإ الو هللا ناحبسو هلل دحلا لوق مالكلا لضفأ ليقو

 نم { تاحلاصلا تايقابلا نهو 0 مظنلا ىلعلا هنياب الإ ةوق الو لوح الو دجلا هللو

 م . ةفلتخم ظامأب ةريره ىبأنع ىنطقرادلاو ىدزألا هاور )١(
 م . ةرب رهم او سنا نعم املاو ىنارطلاو دمحاو لتمو ىراخلا اق رةتمهضععب ىور ) )٢



 فلأ نيرشعو ةعبرأو ةنسح فلأ ةئام هل هللا بتك هلل اصلخم ةدحاو ةرم نهلاق

 فل أ ةئام هل عفرو ى ةئيس فل أ نيرشعو ةعبرأو ةئيس فلأ ةئام هنع احمو ، ةنسح

 هل ترفغ ًافداص ةرم فلأ ةئام نهلاق نمو . ةجرد فل أ ني رشعو اعب رأو ةجرد

 . )رحبلا دبز لثم تناكولو ث هب ونذ

 نم نوكت نأ بحن تنك نإ ، نارمه نب ىسوم ىلإ هللا ىحوأ : ىليقو

 دبعلا ىسمي نأ ةدابعلا لضفأو « ىركذب بطر كناسل و حبصأو سمأن نيدياعلا
 . هللا ركذب بطر هناسل و حبصيو

 { رومألا ىمتنت هيلإو نيدلا كالم وهو عرولا هللا ىلإ هب برقتي ام لضفأو
 فرسثلا وهو ، ليللا فوج ىف نآرقلا ةءارق دعب اهلضفأو ةدابعلا سأر ةالصلاو

 هالم وأ ءالخ ىف ىلاعت هلل ركذلا نآ رقلا دعب و ع نآرقلاةءارق ةالصلا دعب و ،ملغعألا

 . كاله لك نم ةاجنلاو كاكفلا ىه ةقدصلاو

 ك لاقو . كنع فشكتت ةقدصلاب مونفلاو مومهلا اوكرادت الم ىبنلا لاقو

 ءالرلا جاومأ وأ « ءاعدلاب ءالبلا عاونأ اوعفداو ك ةقدصلاب ك اضرم اوواد

 . ءاعدلا

 نم له ] ءامسلا نم دانم ىداني و ءامسلا باو أ حتفت ؟ ةليل نإ : ليقو

 « هل رفنيف رفغتسم نمأ له هلؤس ىطعيف لئاس نم له « هتوعد هل باجتسيف عاد
 . هيلع باتيف بئات نم له

 م . ثيدحلا بتك ىف تاوعدلاو راكذألا ىف ةروهعم اهلك ثيداحألا هذه )١(



_ ٣٨٢ _ 

 لضنأ ةءارقلاو  ةءارقلانم لضفأ ةالصلانأ ىورب هللا همحر لديمس وأ لاقو

 ةنج موصلاو  موصلا نم لضفأ ةقدصلاو 2 ةقدصلا نم لضنأ رك ذلاو رك ذلا نم

 ءادأ لعب ليقامف اثبش لهن الو 0 لئاونلا ةالص نم لضفأ ملعلا ةرك اذمو 2 رانلا نم .

 ٠ ملعلا اعت نه ضلارفلا

 ةلفتك ركذملا نع ىهنلاو فرورعأان رمألا دنع اهلك ربلا لامعأ نإ ليقو

 ليبس ىف داهجلا عم ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو اهلك لئاضفلاو ، رحب ىف

 ىف داهجلاو ركنملا نع ىهنلاو فؤردلاب رمألاو اهلكر يلا|لامعأوءرح ىف ةلفتكهلل
 . لئاضفلا عيمج ىلع ةمدقف ضئارفلا امأو ، رح ىف ةلفتك ملعلا ملعت عم هللا ليجس .

 لك ليقو كهلا رك ذ بولتلا ةلاقصو . : ًةلاقص ءىش ل اكذل ك ب :نل ىنلا لاةو

 معان > ملاس . اغ { معان رك اذلاف ‘ هنرا ركاذ الإ ةناشطع ايندلا نم جرخم سفنا

 . رجألاب مناغ ء رزولا نم ملاس « ركذلاب

 رافمتسالاو ع وطتلا ةالص نم لضفأ ةقدصلا : هلرا امهمحر بوبح دمحم لاقو

 ٠ ءاعدلا نم لضنأ

 عيمج ف نيدهتجل او نيطبارملاو نيدهاجملاو نيرمتعملاو نيجاحلا رجأ نإ ليقو

 ىلع ضئارفلا ىدؤت الو كلذ موقي ال هنأل ءاىلللا تانسح نم ةنسحربلا لامعأ

 كش ال ملعلا 7 ملعل اب الإ لدعلا ماكحأ ذغنت الو تامرحملا كرتت الو « اههجو .

 اهس ىرتس ثاذ مها ر رذب ىقدصت نأ درس ناك نمو > ةلفانلا جح نم لضفأ ةقدصلاو

 كالأ قحتسي نم ىلع قتملا عو اذإ مهاردلاب ةقدصلا نم لضفأ وهف هقتعأو ادبع

. ةقدصلا .. نم لضفأ ناوخإلاو ماحرألا ةلصو ك دبعلا نم ةنعلا لهأ نم | ٠.



_ ٣٨٣ 

 لصف

 ةينالعلا لعو افعض نيعبس ةينالعلا لمع ىلع فعاضم رسلا لمع نأ دجؤه

 اهراهظإ ىف ىتا لامحألا نم ناك ام كلذو انعض نيعبس رسلا لمع ىلع فعاضم
 _ 7 م ن. لضنأ ةينالعلا لمع ةينلا هذه ىلع نوكي اذهبف 2 اهلعافب سانلا ىسأتي

 سانلل دنعةعسلاو ءايرلا ربلا نم هلامعأ راهظإ ىف هسفن ىلع فاخي ىذلا امأو
 رسلا لم اذهن سن ىف باجمإلا لوخد دلوتو ، اذ نم ةنتفلا هسفن ىلع فاخو
 رتسلاو فانلا لهأ ىلإ اهجرخم هنإف ةاكز هيلع تبجو نمو « ملسأو لضفأ هل

 هل زئاج كالذف ص كالذ راهظإ فوخ هنع اهقرفي ةقث اهاطعأ نإو س اهل نيقحتسملا

 ةرخآلا رادلاو هللا هجو كالذب دارأ نإف هنم ايح ةجاح دحأل ىفق نمو . اضيأ

 « هللا ةعاط ىلع اهربجأو هسفن ىف كلذ اهراك ناكو لو ى هللا ءاش نإ باوثلا هلغ

 زوجالف ايندلا رومأ نم اثيش وأ ةجاح هل ىضق ىذلا نم ءانث كلذب دارأ نإ امأو

 .اهئادبإ نم ريخ ةقدصلا ءافخإف ةنسلاو باتكلا ظفل رهاظ هب ءاج ام امأو كلذ هل
 ر ه

 غ\َ رقفلا هو :و :7 ا ئه اًكعك تآأق دصلا و ت نإ : ىلاعت هرا لاق
 ےےم -

7 - _. 

 . « .. 7 ومح

 لجرو » : تاحلاصلا لامعألاب هللاا ا نيب رغتملا رك ذ ام دع { ةن ىنلا لاقو

 بف نع ىهنو 0 « هنيم تطعأ ام هلامش ملع ال ىتح اهافخأ ةقدص قدصت

 م اع هللاو . ءارقفلا ةرضحم ةقدصلا

 م . ؟ركفتو اعوج مرثك أ ادغ ىنم جيرقأ : هظفلو لماشلا ىف هركذ )١(



_ ٣٨٤ 

 لصف
 وج كرثك أ ةمايق موي ىل كبرقأ » : لاق هنأ « ةملم ىنلا نع ىور . ااي ه;; ع رتنال بع .ا ٠ » ح هڵك3;- ث : إ :)) () ةأ

 اهلك ةدابعلا عوجلاو « ةدابعلا فصق ركسةتلا : لاتو . « آركفتو .

 الف ، هتاوزغ ضعب نم لبقأ « ةلط ىنلا بحاص ث ةنامر ابأ نإ : ليقو آ

 « ىرخأ ةروس أرقف دجسلا ىلإ ماق مث « أضوتف ءامب اعدو ىشمت هلهأىلإ فرصنا

 هتمدق مش ،انع تبغ : هل تلاقن { هنأرما هتنأف « رحسلا ىف نذؤملا نذأ ىتح

 كتركذ الو ىلاب ىلع ترطخ ام هللاو : لاقف ، ظح الو بيصن كنم ىل نكي ملو

 ىلقلزي مل :لاق ء كلغش ىذلا ام : هل تلاق « قحو قح كل ناكل كتركذ ولو

 تعمس ىتح اهناذلو اهميعنو اهسابلو اهجاوز أ نم هتنج ىف ىلاعت هللا هفصو ام ىوهي
 . نذؤللا

 هلل نإ : ءاملعلا ضعب لاقو ع ركفتلاو عرولا لمعلا لضفأ : نسحلا وبأ لاق

 ىحلا اودسن ، هيلع اولكوتن هوعاطأن ممرودص حرشو هتفرع مهيلع معنأ اماوقأ

 ةمظعلل تيباوتو ةمكحال ًاتويبو . نيقيلا ءانصلا ندامم مهبولق تراصف « هل مألاو

 .توكسملا نيب لوجت مهبولقو نوربدمو نولبقم قلخلا نيب مهف ةردقلل نازخو

 ًاتصاو نكمم الام دئاوملا فيطل نم ابقحو عجرت من س بويغلا بوجحمب ذولتو

 مهدا رأ نمل اولذم،ليدانم رهاظلا نمهاشحو جابيدلاك مهرومأ نطاب ىف مهف ،هفصي نأ

 هيتؤي هللا لضف وه امتإ و فلكتلاب دحأ اهنلبيال ةركفلا نم ةقيرط هذهو « ضاوت

 . مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم

 ةباحصلا نم هريغو ةريره ىبأ نع ملسو قهيبلاو دحأو ىذمزتلاو عيبرلا هاور )١(

 م . ةمايقلا موي هلان ىف ةتنا مهلظي نيذلا ةعبسلا نمض ى



_ ٣٨٥ 

 ۔هدزي 1 خ ملعي ملو ناقرفلاو روبزلاو ليجمإلاو ةاروتلا ناسنإلا لع ول ليقو

 .الو 2 ىلع دودرم مأ ىنم لوبقم ىلعأ ىردأ ال : لوقي ث اناوه وأ ادعب الإ هملع
 .ىنم ةلوبقم ىتب وتأ ىردأ الو س ال مأ طخسلا هب قحتسأ دارع تلص دت قأ ىردأ

 .ىردأ ال : لوقيو ، رش مأ ريخم ىل موتخمأ ىردأ ال : لوقيو 2 "ىلع ةدودرم مأ
 . ديعس مأ قشأ ىنيع نيب بوتكَمأ

 . نيدلا هل ىضقي ام لاملا لضفأ ليقو

 . رسعم ىلإ لتم دهج ةقدصلا لضفأو ، ركفتلا ةدابعلا لضفأو

 ..وفل وهف هللا ركذ ريغ ىف مالكلكو ك وهس وهف ركفت ريغ ىف تعصلك ليقو

 . وهل وهف رابتعا ريغ ىف رظن لكو

 .قباوسلا ىف ركفت نمو&هبلق فجو هانيعتعهد بقاوعلا ىف ركفت نم ليقو

 . هانيع تفجو هباق عمد

 . هتاثيسو هتانسح هب رت نمؤملا ةآرم ةركسةلا ، ليقو

 .هللا هففخي بلتلا ىلع ليقث ركفتلاو 2 ةليل مايق نم ريخ ةعاس ركفت ك ليقو

 . هدابع نم ءاشي نم ىلع

 لصف .

 :: ةنال ىنلا هل لاتن ء رقنلا هيلإ اكشن ومالم ىبنلا ىلإ ىارعأ ءاج ليق

 .فيكو : هل لاقف ، هللا رفغتسأ ام ريثك ىإ هللا لوسر اي لاقف ع رافغتسالاب كيلع

) ٢ /تيبل اطلا جهنم _ ) ٧٥



_ ٣٨٦ 

 ىإ مهالا : موي لك لق : هل لاقف ، ىريغ هرفغتني اك هرفنتسأ لاقف ؟ هللا رفغتست

 كتمعن لضفب ىردق هتلان وأ ج كتيفاعب ىندب هيلع ىوق بنذ لك نم كرفنتسأ
 تقثو وأ كنامأ ىلع ىنوخ دنع هيفتلكستا وأ كقزر غباسبىدي هيلإ تشب وأ

 تنخ بنذ لك نم كرفغتسأ ىإ مهالا ، كوفع مرك ىلع هيف تلةوع وأ كملح هيف
 ىذل هيف تمدق وأ ، ىدب ىلع هيف تبطتحا وأ ، ىسفن هلعفب تسخ وأ ىنامأ هيف

 تلحأ وأ ىعم نم هيف تنوعتسا وأ ىرينب هيف تنعتسا وأ ىكوهش هيف ترثآ أ

 قبس دق نكل « ىتيصعمل اهراك تنك وأ «ىلعف ىلع ىنبلغي هن ىالوم اي كياع هيف

 لو . رهق هيلع ىنلمحت نكست ملو « ربج هيف ىنلخدم ملو ، ىنع تلغ كلع هيف

 . نيمحرلا محرأ اي ائيش هيف ىنملظت

 الام هللا ىنقزر دقل هللا لوسراي :هل لاتف « ةنس دعب داعو ىنارعألا فرصناف

 . ريبك هيف ىعرأ عضوم ىل امو انغو البإ و.

 سفنم اي منلا جراف اي كلأسأ فإ مهالا:لاق نم مالسلا هيلع ىسيع لاق ليقو

 نأ ك امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر نيرطذضملا ةوعد بيج نازحألا بهذم مملا

 محرأ اي > ءىش لك ن>رو { ىنامحر كنإف ) )اوس نع اهس ىنىنعت ةمحر ىنمحرت

 . هنيد هنع ىضقو هقزر هيلع هللا حتف نيمحارلا

 هللا لأسيف دحأ اهأرقي مل نآرقلا نم ةيآ فرعأل ىإ : بسل نب ديعس لاقو
 بيغأآ لاع ضرألاو تاومسلا رطاف يلآ لق » : هاطعأ الإ ائيش لجو زع :7 1 َ ١ ٥ ۔ 4 2 2 ء 2ٍ

 ے 2 سه س . & ۔ ] ۔ | س ِ 7 ٠ م . ۔ ۔ ه ِ۔ح 5 ,
 ٠ () نوفلتخم هي اوناك ايه كدابع نب٫ مكحت تنا ةداهشلاو

- 

ردقب بونذلا نم ديعل نأ ول : لاق هنأ ةل ىنلا نع سابع نبا ىورو



_ ٣٨٧ 

 دق مهلا : تارم سمخ هثاعد بقع ىف لاقو رسيت ام اعد رطملا رطقو رحشلا قرو

 . يلاعلا بر نيمآ لعفاف لأ هل تنأ امو ڵ بجتساف تعمس دقو « رفغاف تملع

 . تانسح هتاثيس لدبو هءاعد هل هلا باجتسا

 .نزلا نم هل كافضرع امم انب ونذ انل رفغتسا انابأ اي:بوقعي دالوأ لاقامل ليقو

 كنأ الإ كلذب انتبحأ ام : اولاق . نوبحت اه كرومأ ىف ىنم نوكي : بوقعي لاق
 ةرهاطلا ةيقنلا ةعاسلا ىلإ كرخؤأ نكلو « لفأ ىلب لاق انل لعفت نأ ديزتال

 سدقت ىلا ةعاسلا ىهو 3 مهرافغتساو مهيح ولهي و ؤ هللا ءايلوأ اهف كرحتي ىلا

 هذه انلع انابأ اي : اولاق « هلا ءايلوأ ىلإ نيملا روحلا اهيف قاتشتو ةكئالملا اهنف

 رحسلا اندو ء موجنلا تسكتناو ليللا ربدأ اذإ ىتلا ةعاسلا ىه : لاق { ةعاسلا

 ةكرب مظعأو ى رافغتسالا نم لضفأ ءاعد ىأف « تاجلدلا ىلإ حبصلا ةأغ نيب ام

 « مالسلا اعيمج مهيلع هينب بوقعي لاق امنإو 2 راحسألاب رافغتسالا تاقوأ لضفأو

 . رحلا رظتني هنإ قر مكل رفغتسأ فوس

 لصف

 اواعاو « ةباجإلاب نونقوم متنأو هللا اوعدا لاق هنأ ةلط ىبنلا نع ىوريو

 سلجم نم موقي داكي ال ةيو ناكو ي “>لفاغ بلق نم ءاعد بيجتسنال هللا نأ
 كتعاط نمو ، كيصاعم نيبو اننيب لوحم ام كتيشخ نم انل حسقا مهللا : لاق الإ

 اةعامسأب انعتم و ى ايندلا بئاصم انيلع نوهي ام كب نيقيلا نمو ص كتمحر انغلبي ام
 لعجن الو « اناداعو انملظ نم ىلع انرصناو ، انم ثراولا كلذ لعجاو ى انراسصدأو

 م . ةيره ىبأ نع كاملاو ىذمرتلا هاور )١(



_ ٣٨٨ 

 انيلع طلست الوأ ث انملع غلبم الو انمه رثك أ ايندلا لعجت الو « اننيد ىف انتبيصم

 ۔ىلع عسو مهللا : هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع هب وعدي اممو . ")انمحري ال نم
 . اهيف ىنبغرتو ىنع اهوزت الؤ « اهيف ىندممزو ايندلا ىف

 دو ةرمو :ن ىنلا دنع موي تاذ ناك مد اللا هيلع ليئاربج نإ : ليقو

 دن ةيتتص ىنلا لاتف 2 ىراففلا رذوب أ اذه : :مالسلا هيلع ليث اربج لاقف «ىراففلا رذوب أ

 رذ ابأ نإ دمحم اب : لاقف ؟ رذ أ نوفرعت : أو : مالسلاو ةالصلا هيلع ليئاريجل

 نوعدي ءامسلا ىف ةكالملا نأو عضرألا ىف همسا نم رثك أ ءامسلا همسا ىرافنلا

 هربخأ : لاقو 2 هاعدف رذ ىبأ ىلإ ةلط ىنلا لسرأ ليئاربج ىفم املف « هئاعدب

 لا : لوقأ ، تايلك رشعب هللا وعدأ دمحم ان : لاقف .2 هب هللا وعدت ىذا ءاعدلاب

 ًاحجار انيد كلأسأو ث امساو الح اقزر كلأسأو ث ًامشاخ ابلق كلأسأ فإ

 ماود كلأسأو ك ةيلب لك نم ةيفاعلا كالأسأو ى اقداص ًاتيقي كلأسأو « ايفان املعو

 .نع ىنفلا كالأسأو 2 ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسأو 7 ةيناملا مامت كلأسأو ث ةيفاعلا

 . ملعأ هللاو . سانلا رارش

 هنكلو « هاطعأ هبر لأس نم نأو ي ةباجإلا لئاسلا مرحم ال هللا نإ : ليقو

 ءاعدلا هاسنأ همرح نأ دارأ اذإو ث ءاعدلا هلا ناسن الل بيجتسي نأ دارأ اذإ

 . هل بجتسي مل هلل عدي مل نمو ، ءاعدلا نع لسكيف

 : لاقف هل :نال هللا لوسر ىنامتلت : لاق هنأ 3 بلاط ى ] نب ىلع نع ىورو

 من : لاقف 0 مالسلا ه_يلع ليربج اهادهأ دت ةيده كيلإ ىدهأ الأ .ي ةيلع اب

 م. رمع نبا نع كاملاو ىذمزلا هاور )١(



_ ٣٨٩ _ 

 كركشو كركذ ىلع ىنعأ بر : لق : لاق ى هللا لوسر 7 ىمأو تنأ ىيأج

 . تاولصلا رابدأ ىف كتدابع نسح »

 ةماقإ ل_زخنعو ا ثينلا لوزن لزع حتفن ءاملا ب اوبأ نإ : ةرب ره وبأ لاقو

 هذه ىف ءاعدلا اومنتغاف ، هللا ليهس ىف فوفصلا فحز دنعو ث ةبوتكل ةالصلا

 & “ث , ممرمأو هدابع لع اهحتف هلزا نم ةمحر وهو ك نمؤللا حالس ءاعدلاو 4 تاقوألا

 م رمه ح .| {| ه

 » ةفيخ خ و و اعشر ظ ؟ ك بر اوع دا » : لاقو ث « كل بجتس ١ ىوع دا » : لاقح

 7 _ رس ه ص

 . ( ًتينرخملا نم ةبي ري رف هللا ٨4 ج ر ن سطَو ٥ خ ضأوعداو ( : لاقو

 ةينلا ه صلخ نأو 0 عرذضقيو مشخ و مضا وتي نأ اعد ا إ ىعادال ىغبنيو

 باحتسي » : : ىنلا لوقل ءاعدلا حلي و « هب , وعدي ام ىلع هبلقب لبقيو هئاعد ىف

 كريثك لأساف “.توعداذإو ىل بجتسي ماف توعد دق لوقيف لجميجل ام كذحألا

 [: رك اريبك وعدت كنإف

 ىجحويف ،هتجاح هلأسيو هللا وعدي نمؤمل دبعلا نإ » : تلعشا لوسر لاقو

 ىتح كدنع اهكسما نكلو ، لذ هل انيضق دق « الس هيلع ليثاربج ىلإ هللا

 ليئاربج ىلإ ىلاعت هللا ىحويفءىصاعلا اعد امبرو هتوصبحأ ىنإف ءاعدلا ىف ىندواعب

 هل تيضق امإ ةجاحلا نأ نظي وهو « تقم دق هتوصف « هتوص ضنبأ فإ ‘ هزجنأ

 . فرعيال وهو هللا نم هبرةلو هل هللا ةبح الجاع

 مهرمأ رخلآ ىف ليئارسإ ىنب نم ىن ىلإ هللا ىحوأ : هبنم ني بهو لاقو

 م . ةريرهبأ نع هجام نباو ىذمزتلاو دواد وبأو ىتهيبلاو م.برلا هاور )١(



_ ٣٩٨ 

 ه رك ذأ نأ “رع قحم هن أو ‘ مهناوصأ ا تثنش دف فإ ىبوعدرال كموقل لف نآ

 . مهل ةنعل نيلاظلل ىركذ نإف ىنرك ذ

 لصف

 : نيهجو ىلع هللا نم ىعادلا ءاعد ةباجإو

 ءاعدتسالاو حالصتسالا ليبس ىلع وهف قفانلاو قسافلاو رذاكلا ةباجإ امأف
 ٠ ,. كالذ ةعاطلا ىلإ

 .نأل فرشلا د مركتلا ليهس ىلع ىلاعت هللا نم هل ةباجإلاف نهؤملا ءاعد امأو

 بيجأ “بي رق ىنوك » : لاقو » .كلم بج بح ةس : ك وُعذآ » : لوقي ىلاعت هلل

 تمؤم الو ، ودع نود ايلو اذهب ىلاعت هللا صخ مف « ىناعو ادإ ىتاللا ةموغ
 اهيلع ءاعدلاب ىلاعت هللا رمأ ىتلا ليبسلا ىلع اعد عاد لكام ومع ىلع لدف « رذاك نم

 نمؤملا ريغو نمؤملا نوكتو٬باوث ريغوأباوث ةباجإلا نوكت نأ انبجي ىزناو

 هثاعدب باوث هلو ىعا اا نم ةعاط وهف ةعافش هنأل هعفني نمؤمل نمؤملا ءاعدو

 هيطعيام ىلع ىلاعت هللا نم لضنت وهو نمؤملا هيخأ ةعافشب اهلاني ةدايز وهوءهتعاطو

 ءاعد و :نل ىنلا ةعافش نولاني نينمؤملا رأ اك هئانثو هحدمو هيخأ ءاعدب

 اهنولاني الو مهلامعأب اهنونلبيالامعنو تاجرد تلذب نولاني مهلمالسلا مهيلع ةكالملا

 . ةرخآلا ىف هتعافش هللا لبقي نمو ث نينمؤااو ةكئالملاو نييبنلا ةعافشب الإ

 . هسفنب لماعلا لمعب قحتسي الف باوثلا امأو

.كفك نولطبب عداف هللا توعد اذإ » : لاق هن أ :تل ىنلا نع ىور و



_ ٣٨٩١ _ 

 درب ال » : :لك لاقو . ا )كهجو امهم حسماف تغرف اذإف 2 اهروهظ عدبت الو

 . "ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا

 . هل باجتسا الإ ريخب هللا اعد ملم نمام : ليقو

 اذإ لوقي ى « 'بّصناف تغرف اولك » : ىلاعت هللا لوق ىف سابع نبا نعو
 ك _ {, ء . . .-

 ملست نآ لبق ةالصلا رخآ ىف سلاج تنأو دوجلاو عوكرلاو ة۔ارقلا نم تغرف
 .ىلاعت هلوقو . ةرخآلا رمأ ىف ةلأسملا ىف هيلإ بغراو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ىف بصنا
 ء .. . . ع هم صس ہ م ح ٥ م

 .يما ق كتاجاح ق نوكسو ضقخ ى( « ةيفخ 5 .مكبر اوعدا «

 ص هزخاو هنعلا مهالا : لوقي نأ . رشلاب ةنمؤم الو نمؤم ىلع اودتعت الو ، ةرخآلا

 ٠ كلذ وح و

 .نم مهنمو ى دييتتلاو ةطيرشلا ىلع زاجأ نه مهنمف ءاعدلا ىف سانلا فلتخاو

 .. كلذ زجي م

 .هلأسيو « هيلإ ةبغرلاو عرضتلا هجو ىلع هبر دبعلا وعدي نأ هب لوقن ىذلاو
 . هترخآ رصأ ىف هل ريخ وها. هل ىضقي نأ

 لصف

 . لمعلا خمو ضرألاو تاومسلا رونو نيدلا دومعو نمؤملا حالس ءاعدلاو

 !إورك ذا :تلاق « ءادتعا ءاعدلا ىف تودلا عفر : اهنع هللا ىضرةشئا۔ تلاقو

 . « ايخ ادن هبر ىدان ذإ » : ىلاعت هللا لاق اك ايفخ ؟ركذ

 م . سابع نبا نع هجام نبا هاور )١(
 م .سنأ نع هجام نباو ىنانلاو ىذمزتلاو دواد وبأو دمحآ هاور )٢(



 ۔ ٣٨٩٢

 ::مهل لاقف ءاعدلا ىف مهتاوصأ نومفري اموق للظ ىنلا ")ىأر : ليقو

 ء « مكباكر سوؤر نم مكيل إ برقأ وه « باغ الو مأ نوعدتال مكن { «.

 هللاو ، نولوانتي امن ءاعدلا ىف مهيديأ نوعفري اسانأ ىرأ ىلام : رمع نبا لاقو

 نوملسملاو . هتعاطب الإ اثيش هللا نم اولان ام ضرألا ىف لبج لوطأ ىلع اوعلط ول

 هوركمو ، تافرعب فقاوملا ىف الإ اهريغو ةالصلا ىف ءاعدلاب ديلا عفر نوهركي

 لاق ع ةضيرف ءاعدلاو هلل ةلأسملاو ك ءاعدلا دنع تاوصألاو ىديألا عفر ءاهقفلا دنع

 نع 7 ركست نيز لا إ » : لاقو . « مكل بو ؛رحشأ ىن وُغدآ » :ىلاعت هللا

 5 ۔]س س م ٭ .

 ع » هلضف نم ره هنا اول ًائآو » : لاق و . « نيرخاَد 7 ممه نوملخديتس ىدابع

 . ةباجإلاب ماض ىلاعت هللاف هنم روظحملا نود هيف يغرالا هجولا ىلع ءاعدلا عقو اذإف

 اديقم دبعلا لاؤس نوكيو كکبجاو وه موق لاقف 2 ءاعدلا ىف سانلا فلتخاو

 ديدلا نأل ك هريبدت فح نم هد ملعأ وه امو هللا مكح ةطي رشب ريمضلاو لقعلا ف .

 ىلع ضارتعالا عضوم هؤاعد عقي الثلو ى هل حلصأ وه ىذلاب ىردي الو . بو رم-

 . هنم هب لعأو هب كلمأ وه ايف هديس ىلع هل مكح الف ع هبر

 نسحم الو كرومأ ق ءاعدلا ىلع ةب اجالا نم نمت ام راهظإ نسحم : موق لاقو

 . ىرخأ رومأ ق ِ

 طرش الو لئاسلا هلقعي ريمض ىلإ امهعم جاتحي ةلأذملاو ءاعدلا نإ : موق لاتقو

 رتشالل هجو الو ث ىنعملا كلذ ىلع ود ءاعدلا مضوم نأل كلذ رهظي الو امهعم"

 : ام الإ هب ر لأسي نأ دبعلل ىغبني الو 0 ريص دقع الو ظفل راهظإب ءاعدلا ىف

 م ۔ ىسوم ىبأ نع ملسو عيبرلا هاور )١(



_ ٣٨٩٣ 

 ةمكحلا نع اجورخ نوكي هلعف ول ام هبر لأسي نأ زوجحم الو 4 هلل اعيطم هئاعدب ،

 ةمايقلا موي لبق ىتبارقو ىلهأ نم تمأ نم ىخأ مهللا : لوقي نأ لثم كلذو ©

 ثالم لثم اكلم ىل بهو ث ةنس فلأ ىر ةدم لعجاو ث ايندلا ىلإ مهعجرأو
 جرخو 3 هللا ىلع ًاتكحتم اأهاج اذه لثمب نوكي هنأل { مالسلا هيلع ىنلا ناملس

 هللا ىلع زوجي ال اذهو 2 مكحتملا ةلأسم دح ىلإ عضاخلا بيهملا ةلأسم دح نع .

 ءاعدلاو .

 عوضملا اهانعم نإف ، رمألا ظذل امهظفل ناك نإو ك هبرل دبعلا نم ةلأسملاو

 كنود وه نل ىهنلاو رمألا اظل نإ : لاقيو ةفنألا ىفنو عضاوتلاو ةناكتسالاو

 اذكو اذكب هللا توعد:كلوقو . ةلأسمو ءاعد وهف كقوف وه نملو ، ىهنو رمأ وه

 نيكممسملا :عضاخلا ءاعد وه هبر دبعلا ءاعدو . اذك ىلإ ائالف توعد كل وق ريغ »

 لعفيال هللا نأل ، ىنمظت الو 2 “ىلع رجم ال ، بر اب لوقي نأ ىعادال زوج ال هنأل

 . « هب ايل ةَنط ال ام انذمَحت الو انبر » : لاقي نأ زوجيو ، كلذ نم ائيش
- 

 ريبلا ركلا وه هنأل 3هي هل ةقاط ال ام ؟دحأ لال نأ هللا مكح نم ناكنإو
 ح

 . ةناكتسالاو عوضخلا جرحم جرخ اذه نألو

 1 ص ے و
` 

 كح 5 » هوعدي وأ هوعد « دابعلل هللا هلهفي ءىش : نيهجو ىلع ءايشألاو

 نب ذال رفغاف ‘ نغو ٤ ر ءىش لك تعسو 7 « : مه وق هتكنالم نع هللاا

 .« محلا باَذَع ممقو ، كليس اوتتبتاو اوب ج

 اعد س اوبات نيذلل رفغي هللاو ، ةنجلا نينمؤملا لخدي ىلاعت هللا نأ انملع دقو

. عدي مل وأ عاد كلذ



_ ٣٩٤ 

 مالسلا مهباع « ءايبنألا ءاعدك ىمف ءاعدلا دمب هللا اهلعفي ىنا ءايشألا امأ 4

 :ةلاسرلا بذك نم ىلع مهئاعد لذم ص تناك امل اهب مؤاعد الول ىنلا ءايشألل

 مهياع ءايبنألا ءاعد ببسل مهتبوقع مهيلع هللا لزءأف مهموق نم .

 ؛ث نيكرشملا ىلع ةرصنلا ىف هللا ىلإ مهءاعد نوهجوي نيماسلا نأ انملع دقو `

 كلذ هبشي امو ، هراكملا نم ناك ام فشك ىفو س ثيذل ءاقستسالا ىفو .

 ءاعد ادبع نإ :ليقو نيعادلا بحم هللا نإ : اهنع هللا ىضر {ةشئاع تلاقو

 .هلك ريخلا ىل به ريللا كلمي نم ايو ، هلكر شلا ىنع فرصا رشلا فرصي نم اب

 . كتجاح بلطاف 0 تعمسأف تيدان دق 7 هللا دبع اب : ىداني دانم عمسف

 .قرو ص ىمظع قدو « ىنس ربك مهالا:لوقي وهو خيشو ةنك ىنلا رم : ليقو

 ريغ وهو هدبعل ىلوملا رفغي دقف ، ىل رفغاف ىنع ضرت مل نإف « ىنع ضراف ىدلج

 '. كل رفغ دق هللا نإف ةكئالملا تيكبأ دقل خيش اي : ىنلا هل لاقف ء هنع ضار

 .ىلق تيثءبولقلا بلقم اي مهالا : هئاعد ىف لوقيؤلللط هللا لوسر ناك : ليقو

 الع ىنقزراو ص ىنعفني ام ىنملعو ىنتملع امب ىنعفنا مهالا : لوقيو ، كنيد ىلع

 . هن ىنمفنت

 : لوقي نأ ضرألا ىلإ طبهأ نيح مالسلا امهيلع مدآ ليئاريج رمأ : ليقو

 . بونذلا فرضت ال ىك ةرفغملاب ىل خاو شيعلا ىنينهل ةيفاعلا ىل به مهالا

. « ديلولا ةيقاوك ةيقاو ىل لمجا مهللا » : وم ىنلا لاقو



_ ٣٨٩٥ 

 ىح باحح ءامسلا نبو هنيب و الإ ءاعد نم ام : ١٩_)_لرزاط فأ ن ىلع لاقو

 نإف ، ءاعدلا لخدو ، باجحلا كلذ جرخ كلذ لمن اذإف : :نل ىنلا ىلع ىلصي

 . ءاعدلا الذ عجر كلذ لعفي م

 . محرلا ,محرلا هللا مسب هلوأ ءاعد درسال : ليقو

 . ش ىنلا ىلع ىلصي ىتح فوفكم ءاعدلا : سابع نبا لاقو

 كب ذوعأو « مدهلا نم كب ذوعأ ىإ مهللا ھ:لوقي ةلط ىنلا ناك : ليقو

 ناطيشلا ىنطبختي نأ كب ذوعأو«مرهلاو نزحلاو مغلا نم كب ذوعأو ىدرتلا نم

 انيدل تومأ نأ كب ذوعأو 2 آريدم كليبس ىف تومأ نأ كب ذوعأو ، توملا دنع

 ه عمدت ال نيعو ء مشخ ال بلق نم كب ذوعأ ىإ مهللا ع هئاعد ىف لوقي ناكو

 نايقس نيتلاطه نينيع ىثزرا م ا . عمسي ال ءاعدو « عفني ال ملعو ‘ ت ال نطو

 نم ناك : ةشئاع تلاقو . _}مد عمدلا نوكي نأ لبق عوسلا ف فورذب ىلق

 . ىرمع ءاضتنا دنع ىدنع كقزر عسو ا لعجا مهللا : ةلال هئاعد

 لصف

 ءكياع نيلئاسلا قحم كلأسنو كب كلأسن : ءاعدلا ىف لاقي نأ زوج : ليقو

 هوعاطأ اذإ مهي ن أ هللا ىلع قللا ى>و ) ه وعيطي نأ هدابع ىلع هللا قح كلذو

 بوج ءاعد لك : لاق ىلع نع هظفلو « ملسو هيلع ةنا ىلص ىبلا ىلإ اعوفرم ىور )١(
 م ٠1 اثعم ور اك مهضعب هغقتوو طسوألا ف ى " اربطلا هاور ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىل ! صي نح

 م ٠ رخآ ظفلب باطخلا نب رمح نع ىذمرتلا هاور كلذكو

م . ارج سارضألاو : دازو ، رمع نبا نع رك اسع نبا هاور )٢(



_ ٣٩٦ _ 

 لاقي نأ زوجي الو قختسي هانعم قحلا نأل ث هيلع قحم قلاخلا لأسي نأ زوجي الو

 . كلذ ةلاحإل هسفن نم اذكو اذك قحتسي هللا نإ

 هللأ اي : ىعادلا لوقي نأ لثم ث اهب ىعديو ىنسحلا هئامسأب لأسي نأ زوجنو

 ىنيب لح مهانا : لاقي نأ زوجيو . كلذ لاثمأو ،؟ئراب اي ، قلاخ اي 4 حر ي

 كلذ ىعمو 0 رفكلا نيبو نينمؤللا نيب لاح هللا نإ : لاقي نأو « ناطيشلا نيبو

 . رفكلا نع مهاهنو ناميإلاب مهرمأ هأ

 ٠ ملظلا نم بوتي نأ هتدن تناكنإ > ل رغغا مهالا : لوقي نأ ملاظال زوجو

 : لوقي نأ زوجو ، فالتخا هيفف ، كتمحرب ىنحرا : ىعادلا لوق امأو

 : لوقي نأ زوجحم الو ، كتردقب الو كثامسأب كلأسأ لوقي الو { كلثامسأب كوعدأ

 ،كنع هللا ضرعأ : لوقي نأ زوجي الو 2 اذنكو اذك ىل لعفا مظعألا كمساب مهلل

 . كيلإ لبقأ وأ

 كتردقب مهالا :لوقي نأ زوجي الو « ريخلا ىلع ىل مزعا مهالا :لوقي نأ زوجمو

 ىرجلا اذ_د ىرج امو ، اذكو اذك ىل لعفا كملعب وأ كملحب وأ كتزهب وأ

 ثثامسأو كهجوو كتزعو كتردق قحب كلذكو ص زوجي الف تاذلا تافص نم

 . زوج ال اذه لك ث كسفن اهب تيمس ىلا

 كلذكو ، فالتخا هيفف للظ دمحم قحم وأ كلسرو كئايبنأ قحم :هلوق امأو

 هثامسأبو ههجوب و هسقنىلع هقحم هللا لأسي نأ زوج الو ‘كفطلب وأ كتمحرب : هلوق

،هيسركبو هشرمب و ،نارقلاو ةبعكلاو هئايبنأو هتك:ال الو هتردق نم تبث امو



_ ٣٨٧ _ 

 هلاعف أب هلا ؤس امأو 2 هنافص» هللا لأس الو ص قوقحلا نم ءىشب الو « هقلخ عيمجبو

 . فالتخا هيفف

 هدابع نم ريثك ىلع انلضف ىذلا هلل دمحلا : لاقي نأ زوج : نسحلا وبأ لاقو

 ةغللا زاجم ىلع ديس لك ديس اي رانلانم ىنمحرا مهالا : لوم نأ زوجو « نينمؤملا

 هلإ ال هنأل هلإ لك هلإ اي :لاقي نأ زوجب الو ، هولآم لك هلإ اي : لاقي نأ زوجو

 . هل كيرش ال هدحو هللا الإ.

 قحب وأ تنأ الإ هل إ ال قحم وأ ى تنأ الإ هلإ الب كل أسأ لاقي نأ زوح الو

 كلام اي ، مويق اي ىح اي 2 ميحراي نمحراي هللأ اي لاقي نأ زوجمو .. ميحرلا نمحرلا

 . نميهماي نمؤم اي { مظعأ براي { محاراي قزاراي 2 قلاخ ي

 هيلإ بلطلاو لاؤسلا هجو ىلع ىعادلا هب دصق اذإ زاج هلثمو اذهف
 . ع رضتلاو

 ءامسلا ىلي امم اهنطاب لعجتف رسيألا كفك طدبت نأ وه ، ليق ع رضتلاو

 كدي نم ك.بصأي ريشت ىنملا كدي نم كماصأ ضبقتو ضرألا ىلي ارح 7

 عباصأ مضتف ةناكتسالا امأو . عرضتلا كلذف { وعدنو اهكر ح و > ةيابسل اب ىملا

 .ةناكتسالا كلتف وعدت مث ك كتيمل تح امهلعج مث كيفك عمجو ؛ اعيمج كيدي

 هيدي دم ءاعدلا ىف لهتبا اذإ الظ هللا لوسر ناك ليق دقف لاهتبالا امأو

 ضايبىرب ىتح اهدمي مث .ههجو ىلي امم امهروهظو ةلبقلا ىلي امم هيفك نوطب لعجو

 . لاهتبالا كلذف 2 وعديو _هيبكنم تحت ام

 م . ءاقستسالاب صوصخم وهو ، سنأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(



_ ٣٨٩٨ 

 أرق نم ليقو . تاب وتكا تاولصلا دعبو ليالا فوج ىف ءاعدلا لضفأو

 هعنمت ملكتي نأ لبق ةضيرفلا ةالص دعب ارارم « دحأ هللا وه لقو ىسركلا ةيآ

 . عنام ةنجلا نم

 قيدص وأ ىن الإ ةالص لكر د ىف ىسركلا ةيآ ةءارق ىلع موادي ال ليقو

 . ديهش وأ

 ايأ اي هل اولاقف هيلإ سانلا عمتجاف ةرصبلا قوسب مهدأ نب ميهاربإ "رم ليقو

 انكف « مكل بحسأ ىن ; وع أ » هناتك ىف لوقي ىلاعت هللا نإ : قاحسإ

 هللا باتك متأرقو هقح اودؤت مف ة هللا مقر .ع كنأل لاق ء انل بيجتسي الف وعدن

 زإ “ لف ة و هتنس متك رت و : هلل لوسر نوبحت كنإ ملفو ، هب اولمعت ل

 نوفاخت ماقو « اهل اولمعت مف ةنجلا نوبحت : اق و ، هومتقفاوف ودع كل ناطيشلا

 مونلانم متهتناو ث هل اوبهأتت ملف قح توللا نإ متاقو كاه مكنادبأ متنهرف رانلا

 مكتاومأ تنفدو 2 هل اوركشت م هللا ةمعن تلك أو مكناوخإ بويعب تلغتشا و

 . مهب اوربتمت ملف

 لابجلا تلازل هتفرعم قح هللا متفرع ول : لاق : ولص ينلا نع ىوريو
 . لهج هعم سيل ىذلا ملعلا متملعل هتفرعم قح هللا متفرع ولو مك ئاعدب

 ىنوعد اذإ ءاعدلا ةباجإ نولجعتسي ال نينمؤل لق ‘ ىسوماي ثيدح ىفو

 نأ زوجيو . تاريخلاب حاتفلا انأ ىنأل ليخبلا ضغبأ ىإف « ريسيلاب نولخبي الو

 ح رانلا باذع كتمحر انقو ى لوقيف هتمحرو همركو هنم و هلضفب هنر دبعلا لأسي

.هلضننم هللا اولآساولاقو . رانلا باذع انقو لوقي هللا نأل ، كوفع انيلع لضفتو



_ ٣٨٩٩ 

 نم ه ةح ل اميق :) لاق وت ١ مه تنل هلا نم ةمحربو ىلألا و (. 5 ت ل هل .

 نإ ىنحرا مهلناءتثش نأ ىل رفغا مهالا دحأ لوقي ال : وم ىبنلا لاقو
 . هوركم كلذ نأل “_ةلأسملا ىلع " نكلو ع تاش

 ىلع ةالصلاب أدبيلف ةجاح هللا لأسي نأ دارأ نم ىنارادلا ناملس وبأ لاقو
 . ةلط هيلع ةالصلاب نخم و هتجاح لاسي م والتط دمحم ىبلا

 ©')ىلص نم لاقو ىتعافش ىف لخدي مل "لع لصي مل نم وليم ")ىبنلا لاقو
 ةل باتكلا كلذ ىف ىمسا ماد ام هل نورفنتسي :ك دلا لزت باتك ىف "اع

 . ايلست

 .« عرشلانايب » باتك فلؤم هاري نب دمحم خيشلا ىلإ بسني ءاعد اذهو

 ش ث الم ] ال « كديب ىدصان ك كتمأ ١ نا ك كدبع نا ‘ ثأدبع ىإ ١ مهالا : وهو.

 ىسفن ىف ام عيمجب ملع أ تنأو مهللا . تاللا ثالام ، كدحو كال رمألاو 2 ءايشألا نم

 ‘ ةرخآلاو ايندلا جماوح ك ىحتاوح عيمج ىل ىضقت نأ ممالا تكلأسأف ك ىسقن نم.

 ع ا تن او مهالا ٠ هلك اش ل حلصت نأو ك ٩اك رشلا عيمج ىع فرص نأ و.

 ڵ ىنتلفشأ دق ىنلا كوكشلاو ص هتضراعمو ناطيشلا ساوسو نم هيف انأ امب

 ردق كللذ ىلع كن 5 & هنم ىنحننو 4 كال ( عيمج ىنع فرصت نأ مهللا كلأسأ

 م . ةريره ىأ ن نع ملسمو عيبرلا ه ءاور )١(
 م ٠ ملسو هيملع هللا ىلص ىزلا ىلع ةالصلا لمهم ىلع ددش ديعو همفو هدحأ ح )٢)

 ثيدح نه تاوعدلا ىف ىرفغتسااو باوثلا ىف خيثلا وبآو طسوألا ىف ىتاربطلا هاور )٢(
 م ٠ ةرب ره نبأ

 



 ع..

 ى ةمحرلاو ونعلاو ع ىتتلاو ىدهلا ىنتزرت نأ ثالأسأ ص ماركإلاو لالجلا اذ مهلل

 « ةحهلاو ديدستلاو & قيفوتلاو ةمصعلاو ‘ دشرلاو ملعلاو 2 دعسلاو ريلاو ىضرلاو

 « لخبلاو رقفلاو ، رفكلاو ىماعملو هلكر شلا عيمج ىنغفكاو ، ىنفلاو روبحلاو

 مهالا . عوضملاو ةقافلاو ، ةنكسملاو ةلذلاو ، ةمادنلاو ةرسحلاو ةفافلاو نبجلاو

 « رذحأو فاخأ ام رش نمو رش ىذ لك رش نمو ،ىسفن رش نم كب ذوعأ ىإ

 ٠. ريدق ءىش لك ىلع كنإ ك مدن و مغو مهو أو مكس لك رش نمو

 .نود كتمظع ىف تفطل اك مهالا : جرفلا ءاعد هل لاقي ، فيرش ءاعد اذهو

 قوف اب كملمك كضرأ تح امب تعو « ءاظملا ىلع كتمظمب تولعو 2 ءافطللا

 .كملع ىف رسل اك لوقلا ةينالعو كدنع ةينالعلاك رودصلا سواسؤ تناكو «كشرع

 :ةرخآلاو ايندلا رمأو « كناطلسل ناطلس ىذ لكا عضخو كتمظعل ءىش لك داتناف

 نع كوفع نإ مهلا ى اجرخم اجرف هيف تيدمأ مه لك نم ىل لعجا كديب هلك
 هبجوتسأ الام كلأسأ نأ ىنعمطأىل حيبق كرتسو ىنثيطخنع كزواحمو ىبون ذ

 ىسنت فإ و "ىلإ نسحمات كنإو .اسنأتسم ثالأسأو كانمآ كوعدأ ترصف كنم

 .ىنتلمح كب ةقثلا نكلو ، كيلإ ضنبتأو "ىلإ ددوت كنيبو ىنيب ام ىلإ ىسفن لإ

 ىلصو . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ "ىلع كناسحإ و كلضفب دمف ء كيلع ةأرجلا ىلع

 . لسو هلآو ىنلا دمحم هلوسر لك هللا

 « ابيرق اجرفو ى اليمج ربصو ث تاد اناميإ كلأسأ ىإ مهالا : رخآ ءاعد

 ناسلو املس ابلقو ‘ ًاحوصن هب وتو ‘ ايساو اذزرو ‘ انداص انيقي و { ًامظع رجأو

:اماودو 2 انان ايلعو 2 ًالاص داعو ‘ آروفغم ز أو { اروكشم انعسو ‘ اركاذ



٤.١ 

 .كياتكب رن مهللا . باجتسم ءاعدو ى اكرابم تومو ، ابيط بسكو س دوجس

 .كلوحب انداسجأ هب حلصأو ، انرودص هب حرشاو « انتندلأ هب قلطأو 2 انراصبأ

 .دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو . نيماعلا بر اي كب الإ ةوق الو لوح ال هنإف « كتوقو

 . . اماست مهيلعو هيلع لسو نيممجأ هلآو ىبنلا

 .باوب أ ىل حتفا مهالا ،كلضف باوبأ ىل حتفا مهالا :جرفلاو حتفلا ءاعد اذهو

 حتنا مهالا ثكقيفوت باوبأ ىل حتفا مهالا كهرك باوبأ ىل حتنا مهالا ‘ كتمحر

 ڵكقزر باوبأ ىل حتنا مهالا ى كتفرعم باوب أ ىلحتفا مهللا ڵ كتعاط باوبأ ىل

 ىل حتفا مهنا ء كفطل باوبأ ىل حتنا مهالا ڵ كتداعس باوبأ ىل حتفا مهالا

 .ث منلا فشاك اب { مهلا جراف اي كنارفغ باوبأ ىل حتفا مهللا ڵ كناسحإ باو أ

 رناغ اي ،تابوتلا لباقاي «تاومألا ثعاب اي ،حاي رلا لسرس اي٬ىونلاو بحلا قلاف اي

 هيبن ىلع هللا ىلصو « نيمحارلا محرأ اي ، كوفع ةعسب ىنذ ميظع نع زواجت اياطملا

 . ملسو هل او دمح

 .نيملسملل رفغا مهالا : حبصي نيح لاق نم هبنم نب بهو لاق . رخآ هاعد

 محديعبو مهبيرق «مهئاغو مددهاش « مهتيمو مهيح س تانمؤلاو نينمؤملاو تاللسلاو

 :« حبصي ني> اهلثمو ، ىس2 ني> « ةرم نيرشتو اسح 4 مداوثمو مهلقنم ملسا كنإ

 . انمؤم ناك اذإ لادبألا نم بتك

 .ى ثالث نم الإ هلمح مطقنا تيملا تام اذإ : لاق هنأ وال ىنلا نع ىوريو

 . )ل وعدي حلاص دلوو « هب عفتني ملعو ى هن راج ةقدص

 .۔ةريرهبأنع ىناسنلاو ىذمزتلاو دواد وبأو بدآلا ىفىراخبلاو بيبح نب عيبرلا هاور )١(



- ٤.٢ 

 لصف

 دبع ىطعأ ام وه الإ هلإ ال ىذلاو : هنع هللا ىضر دوعسم ن هللا دبع لاقو

 هنظ هللا هاطعأ الإ هللاب نظلا دبعلا ن-حمال هريغ هلإ ال ىذلاو.هللاب نافلا نسح لثم"

 هليب ريخلا نأ كالذو .

 : لجو زع هللا لاق ے ىب ىدبع نظ دنع انأ : لوقب لجو زع هللا نأ ىوريو
 ٤ ٠ آ ث / ف > و ٠ 7

 » نينسح بح هللا نإ اونسحا « ٠

 لل د و 6 اهس لبعتم٥ ملعلا ىلع ةمض رف هراب نظلا نسحو ا هراب نظلا نسح : ليق

 ٠ هل لمدلا نسح هن رب دملا نظ نسح

 ايقتلا اذإ ان اك مالسلا امهيلع ايرك ز نب ىيحيو مالسلا هيلع ىسيع نأ ىوريو

 ‘ نمآ كنأكاكحاض ىاقلت : ىسل ىحم لاقف { ىكبي ىحمو ميتي رص نب ىسع

 "زإ كبحأ نأ : امهل ! هللا ىحوأف ‘ سيآ كنأك ايكاب اقلت : ىيحيل ىسع لاق.

 ٠ قيفوتلا هن و ملعأ هللاو . ى ظ اكنسحأ

» = ٦٧



 ٣.ع٤ _

 بشضنلاو رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلا ق

 ةواسقلاو باسحلاو

 وه الإ هلإ ال : لوقي هللا نأل . معن : لاق ؟ ناتقولخمأ رانلاو ةنجلا نع لئسو
 قولحم وهف باسحلا رك ذ دق هللاو : هل ليق > ءىش رانلاو ةنجلاو > ءىش لك قلاخ

 ةنجلا نأ نيملسملا لوق نم انفرع ىذلاو 2 ملعأ هللا : لاق « باسحلا موي قلخ مأ
1 

 طوبهلاو ث « اهنم اوطبهآ نلق » : ىلاعت هلوق ةنجلا ىف مهتجحو . اتقلخ دق رانلاو
 7 . , . , 65 , 5 ٩ . ٥

 « ني رفأك۔ال تدعأ ىتلا رانلا اوقتاو »:رانلا ىف لاقو ع ءىش نم الإ نوكي ال

 . ثبلا دنع ناداعي مث ةمايقلا موي ناينفت امهنأ الإ

 امهيف امب أبنأو امهنوك نع هللا ربخأ امنإو اقلخ مل امهنإ : لوقي نيملسملا ضعب و
 امكو . ثالذ قلخب ملو « اهلاوهأو ةمايقلا موي نع أبنأ اك ل ألا باذعلاو جعنلا نم

 . ةلاح ال ن ك وهف نوكيس هنأ ءىش نع هللا ربخأ

 هجو ىلع ام ءانف لم ليلد وهف ء « نف اهيع نم ُزگ » : ىلاعت هلوق امأو

 عيمج باهذو 2 اهباهذو ايندلا ءانفب هللا ربخأ دقو ع تماصو قطان نم ضرألا

 لاقف ء نهيف امو مبسلا نيضرألاو نهيف امو ع:سلا تاومسلا نم أربو أرذو قلخ ام
 ضرالاو » : لاقو . « بتكال لجسلا يطك :ءايلا ىوطن موي » : ىلاعت و .. ٨ِ / س ٥ ٥ .. < س س -«

 ء 77 « . ۔ وم ۔.۔ ِ

 ك هتردقو هت وف ى ١ ) نيممب تاب وطم تار .سلاو ةمايقلا مأو :» مح

٠ ىلاعت هللا ةردقب تايناث ضرألا و تا ومسل اخ



 س ع.ع

 عيمجو نيضرألاو تاومسلا ىف ىلاعت هللا قلخ ام عيمج باهذ ىلم ليلدلاو

 ,لك باهذ نت لمتشي ليلد اذهف « هتهجو الإ كلاه ه؛ئم ؛زك د هلوق تانولخلا

 . دوجولا ىلإ ماعلا نم هللا هجرخأ دوجومو قولخ

 وه : ليق . « راقلا دحاولا هلل مويلا كلملا يل » : ىلاعت هلوق ىنمو

 .قعصيف ، روصلاف نفلاب ليفارسإ رمأ ايندلا ءاغف هللا دارأ اذإف ء نيتخفنلا نيب ام

 .ليئاربجو ليفارسإ : ليق . هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نمو تاومسلا ىن نم

 ڵ ةمالثلا كالمألا حاورأ ضبقب :ليئارزع هللا رمأي مث ، ليئارزعو ليئاكيمو

 :ليئارزع لوقيف ع قتاخنم دحأ قب ل» :ىلامتو هناحبس هللا لوقيف ءليئارزع تبيف

 لالجلا وذ ميركلاكهجو الإ قبي مل « بويغلامالع تنأ كنإ ىهلإ اي ملعأ تنأ
 « ىلاعت هللا نذإب توميف ، تم : ليئارزعل ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف ماركإلاو

 تولملاننم اعزج اوتامل ءايحأ برغملاو قرشملا لهأ ناكول ةخرص تالذ دنع خرصيف

 .ىلامكوكرابت هسفن ىلع دريف ، دحأ هبج ملف « مولا كلل نمل » :ىلاعت هللا لوقيف

 هللا ىضقيل ى ةيناثلا ةخفنلل ليفارسإ ىلاعت هللا ىحم ش . راهقلا دحالا هلل «

 ١ . هتةيلخ ىف ضاق وه ام

 > مهنم رانلا لخدن نم نعو ‘ سنإلا نجلا نم ةنلا لخدن نم نع لتسو

 ةمجلا هب نولخدي ىذلا مهقلخ ةيفيكب ملعأ هللاف ؟ ىلوألا ةفصلا ىلع نونوكي لد

 . رانلاو

 سفنل ابم ايف س توم رانلا ركذو « توم ةنجلا ركذ : ذامم ني ىحم لاق

لك ىلعو ى اهيلع ربص ال رانلا امأو ث اهنع ربص الف ةنجلا امأن ء نيتوم نيب ىحت
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 هللا وفعب ةنجلا لخد نم لخد امإو ص محملا ةاساقم نم رسميأ معنلا توف لاح
 ةلاح الو اهن | امعنس مهنأ هلزا ملع ىلا ةحلاصلا مهلامعأب ح ‘ هن رقغمو هنمو هتمحرو

 ءاهنولمعيس مهنأ هللا ملع ىتلا ةئيسلا مهلامعأب اهلخد ن رانلا لخد امنإو ث هللا ملع امح

 . هللا ملع امع ةلاحم الو

 نم مهنأ هللا ملع ىف قبس امب ىأ ث ةقباسااب اهوقزر امإ ةنجلا نإ : ليقو
 ىلا لامعأا اهومسامةو ك ج درح انيبن ةعافش ىأ ةعافشل اب اهولخدو ڵ ءادعسلا .

 . مهنم اضرو هتعاطب اهلمعل ىلاعت هللا مهقفو .

 الو ‘ نولفتي الو ء نوب رشيو نولكأي ةنحلا لهأ )نإ «: ةتتمىبلا لاقو

 ك احشر وأ ءاشج جرخم مهماعطو ث نوطخمتي الو ، نولوي الو ع نوطوغتي

 ءستنلا نومهلي" اك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي" ى كسملا يرك م هضارعأ نم ىرج

 فوخالو رييفت الو ناصقن الو نزح الو"مك مهاشغي الو نوتومي الو نوضرمي ال
 نون وكي تقو مهيتأي الو 0 مهبايث ىلبت الو مهسابش ىنهي ال درم درج { عزج الو.

 . م ميهن و رورهو ةدايز ق الإ لوألا ةلاحملا نع صقنأ هيف م لاح ف

 لصف

 نإف ئ نامإلا نع لآس٫ ئ سل احم ةعبض نع ةمايقلا موي ديملا لأسي : ليقو

 ثلاثلا ىلإ زاج ةمات اهب ءاج نإف ةالصلا نع لأسيف ع ىناثلا ىلإ زاج اصلخم هب ءاج
 ءاج نإف ڵ مايصلا نع لأسيف عبارلا ىلإ زاج ةمات اه ءاج نإف ةاكَرلا نع لأآسيخ

 { سداسلا ىلإ زاج امات هب ءاج نإف ڵ جحلا نع لآسيف ع سماخلا ىلإ زاج امات هب

 )١( راج نع دحأو دواد وبأو ملم هاور .



 ٠٦ ح _

 نكمملنإن ‘ ملاظملا نع لأسن كعباسلا ىلإ زاج ةمات اهب ءاج نإف ،ةرمملا نع لاسف
 ء 7 ۔ م ١ ء

 دصري ىأ ى داصرملاب كبر نإ »لاعت هللا لوق ثلذو.ةنجلا ىلإ زاجآدحأ لظ
 الإ لمعلا لبقيالو مبسلا لاصحلا هذه نع لأسي . ةعبسلا نطاوملا هذه ىف دابعلا

 . ناميإلاب

 : لاقف ى قايسلا ىف وهو صاعلا نبورمح ىلع سابعلا نم هللا دبع لخد ليقو

 «القاع الاجر تيقل ىنأ ول تددرو :لوقت٤كعمسأ ام اريثك تنك دق هللا دبع ابأ اي

 دجأ : لاق ؟ دجت اهف لتاقلا ثالذ تنأو توملا دنع هلاح نع هلأسأف ء ابيبل لاق وأ

 رصبأف ىوقأ الف ةربإ بت نم جرخت ىسنن دجأو ةتبطم اهنأك ضرألا ىلع ءامسلا

 . . ايندلا قرافو هللا الإ هلإ الف ء رذتعأف ىرأ الو

 لصف

 « لاقف لسرلا نم تارتفلا تقو ىف سانلا ىلع بجي امه "خيشلا لثسو

 ن لوسر م:ءاج اذإف ء مهلبق ناك ىذلا ةلط ىنلا ةعيرش ىلع اونوكي نأ مهلع

 نذلا ءايبنألا منارش نهم ه.اع اوناك ام اوكرتو ٤ ناثلا لوسرلا ةعر رش ىلإ ١ ولتتنا

 ,لسرلا عيمج قيدصتب ناميإلا سافلا ىلعو 2 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص هلبق اوناك

 . ىلاعت هللا دنع نم هب ءاج امب ناميإلاو

 ةلح د_حأ ىناوزنلا رذنلا نب ريشب خيثلاب نيينايعلا مم هقالطإ دنع خيشلاب فورعملا )١(

 :برغملا خئاشم نأ امك ةرجهلل ىأاثلا نرقلا فصتنم ىف كلذو نامع ىلإ بيبح نب عيبرلا نع ملعلا

 .مهنع ىلاعت هتنا ىضر حاضيإلا باتك فاؤم ىخامشلا ىلع نب رماع خيشلا ىلع خيشلا ظفل نوةلطي
 م۔٠ مثاضراو
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 لصف ِ

 ,عيرس بضنلا ديمب مهريخ ةعبرأ سانلا نأ هللا همحر ديعس وب أ انل ىور

 اضرلا عيرس بضنلا عيرس مهطسوأو ى اضرلا ديعب بضنلا بيرق مهرشو ث اضرلا

 . رارشألاب هبشأ وهف اضرلا ديعب بضنلا ديعب ناك نمو . رايملاب هبشأ وهف

 .لكأب ليقوء©»لسعلا ربصلا دسفي امن اميإلا دسفي بضنلاوةالوع ىبلا لاقو

 ءىش ىأ ي هللا لوسراي لجر لاقو ص بطحلا رانلا لك أت اك تانسحلا بضنلا

 .. بضنتال لاق ؟ هللا بضغ نم ىندعبي امف لاق « هلا بضغ لاق ؟ ابضغ دشأ

 .لاقو . بضن اذإ هللا بضغ نم دبعلا نوكيام برقأ : ءادردلا وبأ لاقو

 دابعل رلاو هللاب كرثلا رشلا نم ءىش امهقوف سيل ناتلصخ ومل هللا لوسر

 ةل لاتوءهخلا دابعل عفنلاو هللاب ناميإلاءريخلا نم ءىش امهقوف سيل ناتلصخو « هلل
 . هسفنل بحام لثم هيخأل بح ىتح مكدحأ نمؤيال

 ؟ ابسح سانلا مرك أ نم هللا لوسراي ك لاتنوتالتع هللالوسر ىلإ لجر ءاجو

 فرعأل فإ لاتوت ىبلا نإهنع هللاىضر رذ ؤبأ لاقو . لجو زع هل مهاقتأ لاق

 .ثيح نم هقزريو اجرخ هل لعج هللا قتي نمو » مهتفكل اه ىتالا ذخأول ةيآ

 .دعب بركلاو ايندلا تاهبش نم اجرخ هل لعج ليوأتلا ىف ليق ع « بستحمال

 . ةمايقلا عازفأو توملا

 ةيصعملا لذ نم اجرخم هل لعجي تاعاطلاو ضئارفلا ءادأب هللا قتي نم ليقو

 ۔ بستحال ثيح نم رانلا نم ةاجنلا هقزريو

 ۔ م . للا لخلا دسفي امك هيفو ىناربطلا هاور )١(
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 لصف

 رجحلا ىلع ىرجي ءام برشو رجحلا .زنخ لك أو رجحلا ىلع مان نم : ليق

 . هيلع نامدإلاب كلذو . هبلق اسق رجحلا ىلع تتبن ةرجش نم لك أو.

 ىلع رجشلا تبذي اك بلقلا ىف ءافجلا نتبذي ةعبرأ لاق ولوك ىنلا نأ ىوريو
 . ناطلسلا موزاو ، وهللا عامتساو ، ديصلا عابتاو 2 ةيدابلا نكس « ءاملا بناج

 ثروي مونلا بحو ماعطلا بحو ةحارلا بح وبلقلا ىسقت ةنطبلا نإ : ليقو

 . بلقلا ى ةواسقلا-

 زئانجلا عيشو ىضرلا دع هل لاقف هبلق ةواسقو ىنلا ىلإ لجر اكش : ليقو

 . روبقلا دول ىلع فرشأو

 ©) ىن ود وه نم ىلإ رظنلاب ةلط هللا لوسر ىناصوأ ىرافغلا رذ وبأ لاقو
 نأ ىاصوأو . مهم وندلاو نيكاسملا بحم ىناصوأو ، قوف وه نم ىلإ رظنأ الو

 .ارم ناك نإو قحلا لوقأ نأ ىناصوأو . ىنم ترمآستسا نإو . ىحر لصأ

 لوح ال س لوق رثك أ نأ ىناصوأو مال ةمول هللا ىف فاخأ ال نأ قئاصوأو
 . جظملا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو.

 ؛تقرحوتاتق نإ و « اثيش هللاب كرشت ال سابعلا نب لضفال ةنللط ىنلا لاقو

 لاملا ىف هيلع لض: نم ىلإ نحأ رظن اذإ ةريره ىبأ نع قهيبلاو دمحأ ةياور ىف )١(
 ةتنا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع .فريحيحصلا ىفو ث هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيلف ناخلاو.

 ردجأ وهف كقوف وه نم ىلإ اورلننت الو كنم لفسأ وه نم ىلا اورظنا : لسو هياع هنلا ىلص

 . م . كيلع ةلا ةمعن اوردزت ال نأ.
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 عطأو ٠ هللا ةمذ هنم تثر دقف ادمعتم اهكرت نم هن اف ادمعتم ةالصلا كرتت الو

 رجلا برشت الو { جرخاف كل وه ءىش لك نم جرخم نأ كارمأ نإو كيدلاو

 باصأ نإو فجرلا نم رفت الو « هلهأ رمألا عزانت الو ، رش لك حاتفم اهنإف
 . ةجاجل رشلاو ةداع هلكر يحلا : لاقيو . مهف مقأف مهعم تنأو توم سانلا

 لصف

 رك ذ نطب لك ىف ، انطب نيرشعو ةئام مالسلا هيلع مدآل تدلو ءاوح ليق

 لأس ، ليقو ةدجب ءاوح ربقو فيلا دجسم ىف هربقو ةكمب مدآ لزي لو ىنأو
 ةمب رأو ىبن فلأ ةثام لاقن ء ءايبنألا ددع نع ومل هللا لوسر ىرانلا رذ وبأ

 مهنم برعلاو ، الوسر رشع ةثالثو ةئام ال مهنم لسرلاو { ىن فلأ نورشعو

 . ايلست ماسو نيعمجأ مهتلعوهيمل: هللا ىلصدمحم و ليعامسإ و بيعشو حلاصو دوه ةسمخ

 صف

 مهضعب نوكبي راغصلا لافطألا ىوم ىف لوقنام هللا همحر ىلع نب نسحلا نعو
 ىلاعت هللا لاق دقو كلذب ملعأ مهالا ع كلذ فيكو أ اوتام امك راغص ةمايقلا موي

 اذإ لاقو . ملعأ هللاو انادلو اونوكب نأ مهلعلف « ابيش نال ولا لعجي اموي »

 بيطلا فرعلا مشن ةظفحلا ةكسئالملانإ هسفن ىف زوجب ال امو ركز لاب لجرلا ملكت

 ملعي ل امم هوبتكي مجل اثيش نودجم مهنإ ليق دقو ، هسفن ىف هبر لجرلا رك ذ اذإ

. هل ةظفحلا
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 لدرخ نم ةبح هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدي ال : لاق م ىبنلا نأ ىوريو

 لابقو ىطوس ةقالع ىف ىتح لاجلا بحأ ىنإ هللا لوسر اي لجر هل لاقف . ربك

 طمغيو قحلا كرتي نل تاذ امإ لاق ء قحلاب ىضرأ لاق ؟ قحلاب ىضرتأ لاق . ىلعن
 . ء , . )٢(

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو (")سانلا

 م ٠ ىارطلا هاور ) ( ١

 ح . مك الاو دواد وب هاور ) )٢



 س _ ٤١١

 نوثالثلا لوقلا

 ' كلذ هبشأ امو املاح نيبتو ةرخآلاو ايندلا ركذ ىف

 5 » ىلاعت هللا لاق اك ةرخآلا ترخأتو تند اهنأل ايند ايندلا تيمس ليق

 ىمه ايندلا ءامس ثالذكو 2 مكيل إ برقألاو ىندألا ديري « ايندلا ةودملاب تنأ

 ايندلا ىلإ ةبسنلاو ۔ ىند ايندلا عمجمو ةيند اهنأل ايندلا تيمس ليقو . انيلإ برقألا

 رادل - وهلو بست اينأللا ةيا امإ » ىلاعتلا لاق . ىويندو ىدو ىوايند
 تمعن ةرخآلاو ايندلا ةايحال اهتعن ايندلا لعجف . « نومتي نين

 اذإ هتعن ىلإ وأ هريغ ىلإ ءىشلا فاضي نأ ، برلا مالك ىف ريثك اذهو 2 رادلل

 ةرخآلا رادلاو . « نيقيلا قح وهل اذه نإ » ىلاعت هللا لاق اك ناظفالا هيق فلتخا

 ) ريخ ةرخآلا

 . ةرخآلا ىه

 نوكتال ةرخآلاو اهنيب امو تاوملاوضرألا ىم ايندلا نأ ىلإ موق بهذو

 . ايندلا رمأ ءاضقنا دعب نم الا

 نم دعب أ ءىش الو 0 ةرخآلا ىلإ ايندلا نهم ءىش نم برقأ ءىش سيل : ليقو

 عجري مل ةرخآلا ىف لخد ايندلا نم جرخ نم نألو « اين الا ىلإ ةرخآلا نم ءىش

 . ايندلا ىلإ

 . ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف وهال ص خزربلا ىلإ لقن ايندلا نم جرخ نم ليقو

وهل اهنف نكل و 4 بعلو وهاب ايزدلا تسال هنرا ةمحر رةصلا ن نازع نعو
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 "ةه اينأللا هايملا ينإ » : ىلاعت هللآ لاق اك اوبعلو اومهف اهف نمو بعلو

 : هل وق ىلإ . « دالوألاو لاومألا ى ىف _”رئاكتو مكسب ى نبو ةني زو بمو

 .رو لا عاتم ال 1 امن .رزا :1 ا امو »

 : لاقن ء ايندلا ام تاتف ء نابهرلا نم ابهار تلأس : مدأ نب ميه اربإ لاقو

 { ردنلا اهناسلو ةوهشلا اهانيعو ، جرفلا اههجوو ربكلا اهسأرءةأراا قلخكق لخ

 اهتنعو دسحلا اهالجرو ، صرلا اهنطب و عمطلا اهبلقو ولعلا اهسسةن و نايسنلا اهان دأو

 نورجاشقتىلا ك ايند ةفص هذهف « تاوهشلااهتنيزو هللا نم سايإلا اهرهظو نزحلا

 . اهورذحاف اهيلع

 وهو هللا همحر ى رساي نب ران سأر ىلع فقو بلاط ف أ نب ىلع نإ ليفو

 ناك نإو ص سأب الن ايندال ناك نإف ث ةرخآلل م أ ايندللأ لاقف ءادعصلا س

 مومثمو سوبلمو بورشمو لوك أم ءايشأ ةتس ىن ايندلا ةزل امإف . دزف ةرخآلل

 بورشملاو 2 ةبابذ قرذ وهو ص لسملا هلأ لوك أملاف « بوكرمو حوكنمو

 وهو ث سيربإلا هرخفأ سوبلملاو دوقفم زعأو ، دوجوم نوهأ وهو ءاملا هبذعأف

 ك لابم ىف لابم حوكلملاو ةرأف مد وهو ڵ كسلا ه.يطأ مومشملاو ڵ ةدود باعل نم

 . لاجرلا تاداس لتقي اهيلعو ليلا هزعأ بوكر ملاو

 لصف

 .مجاهنمو ،ضرع اهنمو ، نطاب اهنمو رهاظ اهنفاهمسفن ىف ايندلا امأو : ليق
 لغلاو دسحلاو ربنكلاكى وملا عابتا اهنم نطابلاف « بئاغو دهاشو رخآ و لوأ اهلو

عم بحو ةدموملا بحو ‘ نالا ء وس داقتعا و -{ نظلا ءوسو ءايرل او ةعمسلا بحو
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 { مهردلاو رانيدلاف رهاظلا امأو فرشلا بحو ؛ رخافتلاو رثاكتلاو ء لالا

 ايندلا رداظ عاتم نم ههابشأواذه لثمو ‘ بكر الو ى مداخلاو ، رادلاو ے بوثلاو

 . اهنطاب و اهرهاظ اذهف ةرخآلا نع هب عطقي ىذلاو هللا دنع نيشي ىذلا

 تذخأ امو ،مومذلل وهذايندالل ايندلان ٠ تذخأ ا موماملاو اهنم دومحملا امأو

 رثكم ؟رخافم ايندلا بلط نم : ةلط ىنلا لوقل ءدومحملا وهف ةرخآلل ايندلا نم

 بح لاقو . ةثيطخ لك سأر ايندلا ب> لاقو . نابضغ طخاس هيلع وهو هللا قل

 ءاج هسفنل ةنايصو ةلأسملا نع ًائافعتسا اهبلط نم امأو ع بونذلا رئابك نم ايندلا

 ةماقإ و رخافتلاو رئاكتلل اه هبلط ناك ن ع ردبلا ةليل رمقلاك ههجوو ةمايقلا مو

 حابملا قيرط نم اهل هبلط ناك نمو ى ةمومذم ايندلا ىهف ةاهابملاو ردقلاو هاجلا

 . ةدومحلا ايندلا وهف نيدلا ةنايصو لضفلا هيف ايف هنم دبال ام

 ةرق لعجو > بيلطلاو ءاسنلا : هذه ك اين د نم ىلإ ببح :نل ىنلا لاقو

 . ةمومذم ايند ىس ل ام اذهف (١_حالصلا ف ىنيع

 عمطلاو « اهانيع صرحلاو اهسأر لهجلا : لاقن ء ةروصب ايندلا هبش نم هبشو

 ء اهرباد ضارمألاو ، اهدضع ةاهابملاو ى اهقنع هفسلاو ك اهردص ءايرلاو ث احانذأ

 كهتحمذ اهسأرب اهذخأ نف ،اهرخؤم بويعلاو ، اهمدقم بون ذلاو ، اهدالوأ ايانملاو

 اهراس نع ذخأ نهو { هت رةع اهنيب نع ذخأ نمو “{ هتلتق اهمنذ اهذخأ نمو

 نمو 0 هتكلهأ اهل ! نكر نمو ،هتعرص اهنيال نمو « هتل ذخ اهفطال نمو 4 هتلك

 هتضفر اهب قاعتنمو « هتوهتسا اهل ١ نأمطا نمو هتقرغ اهقداص نمو «هتبلط اهبلط

 .م ٠ سنأ نع ىقهيبلاو ج املاو ىناسنلاو دحأ هاور ) ( ١

 



٤١٤ 

 كلهو اهرابدإ دنع نوجانلا اجن « اباقع .رم اههركتساو اهلهج نم اهنسحتسا

 2 هماهس قحلاو « هماسح دهزلا لعجياف اهتيناجم دارأ نف ك اهلابقإ دنع نوكلاملا

 هامح هيهنو هللا رمأو ڵ هةرد ةحيصنلاو « ه٠اول سانلا نم سايإلاو هسرت عرولاو

 . قيفوتلا هللابو هتعيبط ىقتلاو هدئاق لقعلاو هبكرم قفرلاو

 اهنم هن زرح الو ك ايندلا ءانب أ نم هربخ رسل ام ايندلا نم هرسيال لقاعلا امأن

 . مودي اهرمأ نم ءىش سيل هنأ هملعل ث ايندلا ءانبأ نم هريغ نزحم ام

 ايندلاو هنيد ىف ناطيشلا اهب دباكي ء ةدباكمو فوخ ىف هرومأعج نم بيبللاف

 . هقالخأ ىف

 لصف

 ءاطعلا كل لز>أ نمم ءافجلا لوطو ءايحلا ةلق نم ىحتست امأ ىأرلا هيفس اي

 رتسو،لياقلا لمعلا ىلع ليزجلا دعوو ءريثكلا ىطعأف ريسيلا لئسو ءالبلا نسحأو

 هيلع ىنخم الو ء ترتتسا اذإ هنع بيغتال نم بقارت امأ . بونذلا رفغو بويملا

 . تي ونو تممه ام ىلع علطاو ‘ ترخأو تمدق ام كيلع ىصحأو { تلمع ام

 امه كسن صعتو ء ىعتنتف ىحتس نأ كل نآ امأ ء بوتت نأ كل نآ امأ

 انانمال ضرع تنأو اياطانا نمتمثس امأ ، ىوعرتف كثواسم نع رصقتو ىتشق

 . اهيف دلخم كنأك ال ترصو اهركذب كبلق تلغش ىتح اهبحو ايندلا ىلإ تنكر

 ركذل الوآتاكم كبلق ىف ةرخآلل دجت الذءامه ةباجإلا تعرسأف كردص ىف تمظعو
. رارق كردص ىف توللا



_ ٥ ١ ٤ 

 تس.ياأ٬عطاس قرب وأ عمال جارس وأ لطاب ملح وأ ، لثاز ءىف الإ ايفدلا ام

 ص مهب تعنص امب تربتعا اله ، كيوذو ك.اعأو كيبأو كيخأ ةبحاص تناك

 سقنلا زيزع ايهكسفنل كرظن أوسأو كظنحلقأو كريع لقأ ام مهلجأ نم اهتضنبأخ

 رانلاب ضرت الو 2 حيبرلا نثلا اهيف تيطعأ دقو ، سخبلا نئلاي كسفن عبت ال

 نم اضوع نافلا لثازلاب الو . بيطلا نم اضوع ثيبحلاب الو ةرخآلا نم اضوع

 املاطو كرمع تعيض ريطملا ريثكلا نم اضوع ريقحلا ريسيلاب الو . تابلا مادلا

 لبق ةبوتلا ىلإ عزناو « كتنس نم ظقيتساو كتدقر نم هبقناف كرهظ ىلع ترقوأ

 ىنامألا عيجضو ىدرلا ضرعو ىوهلا ريسأو ةئيطخلا نيهرايءةرغلا ىلع ذخؤت نأ

 عشختف باسحلا ركذتو « عزنتف ربقلا ركذتو عزفتف تايلا ركذت نأ كل نآ امأ
 اهتنايص ىف كسفن لاذتباو اهارمغوايندلا ةمزمىنتنأ ماتخ٬عرضتن رافلا ركذتو

 بكرمو ،تىنس سپامو ك عوضوم ريرسو .عوفرم ءانبو « ع ومت لام نم كل دبال

 ىلع اهتضرع الأ تونلا اهتتةوخو توملا كسفن تركذ الأ ء ىحش معطمو ةرطو

 كزاهج ىلإ ترظن اله ء نارينلا نم اهترذحو « ناميإلا ىلع اهتمتوقو « نآرقلا

 موقزلاو'عيرضلا نم هيف تسرغ ام ىلإ و .هياع مدقت ىذلا كلمو هيلإ تلمح ذلا

 . جحلاو ديدصلا راهنأ هيف تيرجأو

 ةراعملا كراد نه ىضرتام ث ةبآكلاو ةبيحلاو ةمادنلاو ةرسحلا هيف تعرزو

 هيلإ ىذلا كاربق ركذاف ‘ ؟دغ اهمثروتو سمأ اهتثروأ ىتلا بيرق نع ةعجنرملا

 ص ال وقنم توملا ركاسع ىلع تصلخو " كاوثم لوطي هيفو . كعرصمو كعجرح

 . اروجهم كربقو اموسقم كالامو اًيسنم كرك ذ راصو 7 الوخدم دحللا ةشحو ىف

. ًاسوبح كالامو كزدأ نعو ًاسومرم بارتلا ىفوب



_ ٤١٦ 

 لصق

 امو : ىلع لاقف ء ايندلا ىل فص هل لاقف بلاط ىأ نب ىلع ىلإ لجر ءاج ليق

 ۔ نزح اهيف رقتفا نمو « مدن اهيف متس نمو « رس۔أ اهبف حص نم راد نم ثل فصأ
 . باقع اهمارحو ، باسح الالح . نتق اهيف ىنغتسا نمو

 ايندلا نع اولس كلأسأ فإ مهالا : هدجهت ىف لوقي ىلع نب ديز ناك ليقو

 « قاخي اهديدجو قيرب اهوفصو ديتع اهرشو ديهز اهريخ نإف « اهلألو امل ضنبو

 براي كنم هتلان نم الإ ةنتف اهنم بيصأ امو ةرسح اهنم تافامو لخني اهثر>و

 نأمطا نم نإف كاهيلإ نأمطاو اهب ىضر نمم ىناعجت الو اهنم ةمصعلا كلأسأف . ةمصع
 ١ هتناخ اهس قثو نمو هتل ذخ اهل .

 ندل ايندلا تلاق ث ايندلا هللا نل حأ لاق اذإ هن أ نلو ىبنلا نع ىورو

 ايندلل ماذلا اهيأ هل لاقف . ايندلا مذي ًالجر عمس ايلع نأ ىورو . هبرل اناصعأ هللا
 ,نمل قدص ةلزغه تنمل أ اهمذت ف كحمو . كيلع قةمرتجلا ىه مأ اهيلع مرتحلا تنأ

 هيحو طبهمو هئايبنأ ىلصمو هثابحأ دجسم ىه . اهنع مهف نل له رادو اهقدص

 تنذأ دقو .اهمذي اذ نمف ةمجلا اهبف اوحمرو ةحرلا اهنم اوبستكا «هئايلوأ رجتمو

 ١مهدمحو ةمادنلا موي لاجر اهمذف اهاهأل اهسفن تمنو « اهعاطقناب تدانو اهلاوز

 ٠ اورك ذف مهترك ذو ‘ ا وقدصف مهثدح > نورخآ

  

 .كتزع ىتم لم ڵ كيلإ تمادتسا ىتم « اهرورفب رتفملاو ايندلل ماذلا امهيأ

 .تضرمو تلع مك ص ىرثلا تح كت اهمأ عجاضمب مأ ءالبلا ىف كئابآ عراصمب

نحت :هت لو كتةءافشي عفتنت . ءابطألا هل فصوتستو ح ءافشلا هل ) سمتلت , كفكب



_ ٤١٧ 

 ءأم ىنغي ىح كعرصم ىلع ةعرصمو كعحضم ةعحضم اين ذلا كل تماشم كبطب |

 ىهو ايندلا نومذي سانلا :لاقو ء نسحلا ىلإ تفتلا مش . كؤابحأ عفتنيالو كئاكب

 ةرخآلا ىلإ مهتلحار .

 قرش ةبرش لك عم كللا اهيأ ع لاقف مهكولم نم الجر لجر ظعو : ليقو

 اموي دحأ لبةتسيالو ء ىرخأ قارفب الإ ةمعن لافتالو « صصغ ةلك أ لك عمو
 رثأ هل تامو الإ رثأ هل ىحم الو ى هلبقام دافنب الإ هرمع نم .

 | تنآ امو ىناماف اهنم قبامو « غ اهنم ىضمام « لاقن ايندلا نع كح لئسو

 ىلإ لقتنمه هيه ٣.7

 !هيفام عيج ىلع تأي مل اباتكاهيف اندرفأول اهيف سانلا ةفصو اهتفصو ايندلاو

 هللا هقزر نملا اهلهأ ىم- اهلاح ىلع اهسفنب ةدهاش ىه نكلو رذحلاو رطملا نم

 .لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو لاوحألا رييغت نم اهنم هرظني امو راكدالاو رابتعالا
 . قيفوتلا ىلو ىلاعت هللاو

.( ٢ / نل اطلا ح منم ) ٢٧



- ٤١٨ _ 

 نونالثلاو ىداجلا لوقلا

 بهذلاو متاخلاو ةينالا لايمتساو سابللاو ةنيزلاو بيطلا ىف

 بيطلاب فرعي ةخسن ىفو 2 ىرامتا دوملاب رخبتب ول ىبلا ناك : ليق
 ىرجو ةيلاغ اهنإ لاقوءربنعلاو كسملا بيطلاب رمأةمطافب ىلع جوزت الو . نخدي

 سأب اللاقنف ك هب بيلطتلاو 7 هعيبو كسملا ءارش نعبوبحم لثٹسوءكلذب امهمسا

 ء كنم هيل ١ ىدهأ :ن ىنلا نأ اناب و 2 لاق فالتخا هيف ءاهقفلا نيب سال « هبا

 لاقو ك هسأرو هبجو كسملا اهم ىطعي ناك ىلا هليو حسم ش « هب احصأ نبب همنقف

 . ةنجلا حير نم كلايب

 جرخمالو كسملا ةيهاركانباحصأ لوق ىف ىل نيبيال هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 موق نم قافتالا هبش الإ ىدنع

 . هريغو ىأنارفعز نم « ابيط هندبو هسأر ىلع لجرلا عضو نإ

 سأبالو « ىسوم نب نايثع باتك ىفو «رهاط هنأ

 الأ ڵ هل حير ال نول ءاسنلا بيطو الأ » : لاق هنأ :تلت ىنلا نع ىورو

 ...... « هلنولال حير لاجرلا بيطو

 لصف

 { ةرورضنم الإ ںنيمدقلانطاب ىف نوكيو نيمدقلا ىلع رهظيال لاجرلل ءانحلاو

 . كلذب سأب الف هسأرو هتيحل لجرلا ىنح نإو ث لاجرلل نيديلا ىف ءانحلا هركيو.

 ل ام سأب غبصلاو ةنيزلاب ري ملو ، هرازإ رفصي ديز نب رباج ناك : ليقو

. ءاليملا هيف لخدي



_ ٤٦١٩ 

 ةوسكلا ىف لمعتسي نكب مل :نل ىنلا نأ تعمس :هللا همحر « ديعسوبأ لاقو

 . هناورلا ىنعم ىلع ىرخأ دلج ةلح ىلب أ امك ناك امنإو ء سابلل نبتلح

 ،ناوجرألا بكرأ ال» : لاق ج هللا لوسر نأ نيصحلا نب نارع ىورو

 ريواصتهيف ابوث سبلي الو ،ريرحلاب ففكملا صيمقلا سبلأ الو ،رفصعملا سيلأ الو
 . « حاورألا تاوذ

 لصف

 ع ةمذلا لهأو ةربابجلاو قاسفلا ىز نم ائيش سباي نأ نمؤملا ىنبني الو

 عف لعفيال نأ سانلا نم روتسللىلع بحيو « هاري نم همهتي الئل كلذب ايزنتي الو

 نمؤمل زوج الو ث ةرعولا عضاولل ىف نيمهتلل ةسلاجم زوجت ال امك هلجأ نم م

 امهتم ريصي هنأل هسفن ىف هلعفب ساسالا مثؤي الو ، مهيز ىف ةمذ لهأب هبشةي نأ

 [ . مهنم هنأ

 { هريغ كلذب رغي الئل ًاقفافم قداصي نأ ملسمل زوج ال : نيملسملا ضعب لاقو

 بجاولاف . « رانلا كمف اولع نيذلا ىنإ اوكرت الو » : ىلاعت هللا لاق

 ىملاصب الإ هبشتي الو ث مهريغ ىز ىلإ نيدسملا ىز نم جرخي ال نأ ملسم لك ىلع

 ( . لدعلا لهأ

 ك هسيل نع ملسلل ىهن امنإو 4 جابيدلاو ريرحلا ةدخم ىلع سولجلا زوجي :ليقو

 مرحم وأ لحم هيلع دعق ولو لاجرلا نم لح الو 4 مرح لحن ال ريرحلا سابلو

. هملع هد وعقب ء ىش همزلي هنا . امعن الو



_ ٢٠ ٤ 

 ىتمأ ءاسنل “»ناللحم ريرحلاو بهذلا » : لاق ةتط ىنلا نرأ ىوريو

 امهسباي ايندلاف لاجرلا ن. امهسيل نم :ليقو ء « سابالا ىن اهلاجر ىلع نامرح

 , ةمألا ءاهقن نم ادحأ نأ ملعن الو ، حالصإلاو كلذ نم ةبوتلا دمب الإ ةرخألا ىف

 نارفعز وأ سرو وأ ناروشب غوبصم بو ناك نإو ء سابللا ىف اهزاوحم لاق

 .ضايبلا سبل و « امي رح كلذف ملعن الف ث ةلفان وأ ةضيرف لاجرلا نم دحأ هب ىلصو

 . نسح لاجرال

 لصف

 كالذبىلصيو ريرح طيخ وأ ريرح ةقرخم هسأر مزحب نأ لجرلا ىلع سأب الو

 « هب ىلصو ربر> ةقرخ هبو لجرلا عقر اذإ كلذكو « ةلع نم كالذ ناك اذإ

 ىهنو . ةالصلا اهم زوج الف نيعبصأ ردق نم ضرعأ ةقرحلا نوكت نأ الإ

 دارأ نإو ، بيع صيمقلا ريمشت ىف ليقو . رازإلا لييذت نع :ل هللا لوسر

 هتدارإ الو هتين زوج الف امهلييذتب رخفلاو ءاليللا ليوارسلاو صيمقلا بحاص
 . كلذ ىف

 لصف

 ةيلافلا ةينآلا لاتسا ةزاجإ ىلع سالا قفتا : هللا هحر « دم وبأ لاقو

 مآرح ضعب و ث اهلاعتسا مةرح ضعب ى ةضفلاو بهذلا ةينآ ىوس اهلك رهوجلا نم

 نم ثالذ هرك ضمبو « اهب عافتنالا نم هريغو اهيف لك ألا زاجأو اهيف برشلا

 .نييكرتلا ةيلح بهذلا : سنأ نع ىرعختزلا ىفو مقرأ نب ديز نع ىاربطلا هاور )١(

 هتناب نمؤي ناك نم ةمامأ ىبأ نع كاملاو دحأ ىفو رانلا لهأ ةيلح ديدجلاو نيملسملا ةيلح ةضفلاو

 . م . ابهذ الو ريرح سبلي الن رخآلا مويلاو



 س ٤٢١

 ةضنلاو بهذلا ةينآ ىف برشي ىذلا»:لاق هنأ ةن ىذلا نع ةياورلل ع مرحم ريغ

 .« منهج ران هفوج ىف رجرجي امنأك

 ةيهارك منم وأ م رح عنم هنأ ملعأ هللاو ك كلذ نم نوعنتمعع انب اصأ اندحوو

. 

 . ب دا

 ةضغب ببدم حدقب ىأ هن أ ڵ هنع هللا ىضر باطللا نب ر نع ناورلا ىفو

 هيلع عقاو ريغ ةضفلاب ببضملاو ڵ برشف نيتبضلا نيب هيتفش عضوف 2 ءام هيفو

 ا س . ةضفلا ةينآ سا
 عدصلا ناكم لعل ،عدصنا للط ىنلل احدق نإ : تلام نب سنأ لاقو

 . ةضف نم ةلسلس

 رسك نإو انيلإ بحأ وهف هريغ نإو «سأب الف ةروص هيف ءانإ ىرتشا نمو

 ٠ . هب سأب الو هسأر

 ىناوألا عيمجب ىنأتلا زاوج انباحصأ لوق ىف جرخم : هللا همحر ديعسوبأ لاقو

 بهذلاب ىنأتلا اوه“رك دق مهنإف ، ةضفلاو بهذلا الإ « هريغو ءوضولل ةر+اطلا
 ىنأتلا ذختي نأ كلذ ىغبني الو ء فارسإلا قبرط نم جرخي كلذ لعلو ث ةضفلاو

 بهذلا ةينآب ؛ىضوتم أضوت نإف 2 ىلحتلا هجو ىلع نوكبي نأ الإ هنود ىزجم و

 .لاحىلع هب سأب الف ةرورض نم ناك نإو ى هثل وضو ىق داسف هيلع ىل نبي ةضنللو

 { ائيش هيف ظفحأ الف ةضفلا صقم صقلا امأو ، ةضفلا لحكمي لاحتكالا زئاجو

. ملعأ هللاو



٤٢٢ 

 .نع وقم ىفلا ىهنو « ةضن نم ةلع هلا لوسر فيس ةيلح تناكل يقو

 هوركم ى ةيلهاجلا لعف نم ثالذ نأل ى رفصلاو ديدحلا ماخ ءاسنلاو لاجرلل تختلا

 .شقن نع ىهنو . ءاسنلل زئاج وهف ةضف وأ بهذ نم هيلع ايولم ناك ام الإ هسبل

 . ةروص كلذ نأل متاخلا ىف ناويحلا

 .لعفي نيملسملا ضعب ناكف متاوخلا ىف ىلاعت هللا ءامسأ نم ءىش شت امأو

 . مهيلع كلذ ركنأ دحأ نأ لعن ملو كلذ

 ىلآ متاخ ىلعو :2 هللا لوسر دمحم « ولص ىبلا متاخ ىلع بوتكم هنإ ليقو

 .ىنك ث باعملا نب رمه متاخ ىلعو ،هللا الإ هلإ ال ، هنع هللا ىضر قيدصلا ركب -
 . رمع اي اظعاو ترولب

 ىلعالإ صاصرل او رمتلاو ةباشلاو ديدحلا نم اثيش ةأرملا الو لجرلا ساي الو

 .جابيدلاو حالسلا ىلع عضوي نأ سأب ال و ٠ه . سأب ااو ةينآ وأ حالس وأ باب

 .هريغوأ ىص هسبلي نأ ى لجلجلا هركبو . ةضفلا قوف ديدح نم ليثامتلاو بهذلاو

 . هنوص عمسيل ءىش ىلع لعجي وأ لبإلا ىلع قلعي وأ

 ,عطقب اهازغ ةوزغ ىف رمأ :نل ىزلا نأ هللا همحر ديز نب رباج ىورو

 . اسرج ىس ةكرح هل باودلا باقر ىف قلعي ىذلا وهو سارجألا

 لصف

 هللا ةمعن رهظتل اوسبلاو . سؤبلا مكتع بهذي اونهدا لاق م ىبنلا نع

۔.ةثالثو دحاو ر ولاو ك ارتو لحتك اوءامويو اموي ىأ ابغ نهدا لاقو . مكيلع



 ن ٤٢٣

 .ناهدالا هورسو 0 ةءافإلا نع ىهنو ع نيتنثا لحتك ا امير :ةل هنأ ىورو

 ( . مول لك

 .بجاحلابو ى ةيحالا لبق سأرلاب أدباف تنهدا اذإو ء ةنس لحكلا نإ ليقو

 . براشلا لبق

 .راهنلا لوأ ابيط مش نم لاقو . تلع هللا لوسر نع ناك اذك ليق دقف

 اذكه « ارتو لحتك او ابغ طشقماو ابغ نهداو . راهنلا رخآ ىلإ هلقع دقفي

 م. هللا مساب لقو . ةلحكملا ىف هلعجاو ىنهلا كديب ليلل ذخو للط ينلا نع ىور

 هب رصبأ ارون ىل لعجاو 9 ىرصب رون مهالا : لقف كنيع ىف ليملا تلعج اذإو

 .ضرألاو تاومدلا روت هرا ُتأرق نإو .ىنملا نيلاب لحكلا ف أدب او { كتكح

 ".هلا ءاش نإ ءافش ؤبف ةيآلا مامت ىلإ

 .ءاروشاع موي دمئإلاب لحتك ا نم : لاق ةمللَط ىنلا نأ سابع نبا نعو

 ,لك نم افش اهف نإف ءادوسلا ةبحلا هذهب ي ليقو . ")ادبأ هنيع دمرت م

 6 . توللا وهو « ماسلا الإ ءاد
 ىلع هلمجاو ى هلل ےساب س لقو « ىنيلا كديب طشملا ذخف طشمت نأ تدرأ اذإو

 .فرصاو ء ىرشبو ىرمش نمح مهالا ے لتو كسأر مدقم حرس مث ي كسأر مأ

 ى ناطيشلا ديك ىنع فرصا مهللا لتو . كسأر رخؤم حرس 7 ءاب ولا ىنع

 ةنيزب ىنيز مهالا ڵ لقو كبجاح حرس مث ، ىقع ىلع ىتدريف ىدايق هنكمت الو

 ةسوسوو مونلاو مومحلا ىنع حرس مهالا لقو ى قوف نم كتيمل حرس مث ، ىدملا
 . كردص ىلع طغللا “ رم م > ناطيشلا . هةسوسوو رودصلا

 . م . سابع 1 نع نامبإلا بعش ق قىهمبلا هاور ) ( ١



٤٢٤ 

 لصف

 سبلي وأ ، هسأر قلح وأ ههجو فح وأ { هن وث بدهم نأ لجرلل زوجو

 ف سأرل ا قلحم سأب الو هوركم هجولا فح نإ لوقي ضعبو اغوبصم ابوب

 ىف الو نيمدقلا ىلع رهظي الو « نياجرلانطاب ىف ءانحلاب لجرلا ىلع سأب الو

 ( . لاجرلا هوركمو ءاسنلل زوجو « لاجرلل نيديلا

 لصق

 . لاجرلا معامعلا لاقو . انلع لاق وأ ملح اودادزت اوممعت ولع ىنلا لاق

 نوعضي مهزع باهذ دنعو « نمؤا راقوو ")برعلا ناجيت م املا ، ربخ ىفو

 ة ولألاو مامدلا

 نيلعنلاو ةمايعلاب ترم : ةثت ىنلا ن نأ 2 ىور رقصلا نب نازع لاقو

 ديدح نم امتاخ ذخاف هنع هاهنن بهذ نم امتاخ ذخاف مالاب رمه رمأ هنأوءمتاحلاو

 ةضف نم امتاخ ذخاف « اذه الو « هل لاقف

 ةماعلامزلا ، آرمساح كارأ ىلام لاقن ءالعلا نب ورم وبآ ىنيقل ىعمصألا لاقو

 . ةمالا ديزتو ةماهلا تو ةفآلا درت اهنإف.

 معتلاو ." )ةنيز ليللابوءهتف راهنلاب سأرلا ةيطغت لاق ةلع ىنلا نأ ىورو

 .م .سابع نبا نع ىسودر هلا دنم ف ى لبدلا هاور ) ( ١

 نم ىا هانعم ىزعلا لاق ةنيز هلوق لدب ةبير لاقو ةلثاو نع ىدع نبا هاور )٢(

 اهنم بارتسي ةبير اهنأل ليللا ىف ةبير هنوكامأو راهنلاب سأرلا ةيطغت ىنعي ةدومح ىهف مهفلا جئاتن

 . م . هقرسو اروجف هب نظي امنقتم دجو نم نإغ



 و٢ع _

 كلجرب أدباف تلعتنا اذإو . عرشلا درو اذك اسلاج ليوارسلل سيلو امات
 ءادتقا ليوارسلا سول ىف كلذكو ڵ ىرسيلاب أدباف تعلخ اذإو ث ىنملا

 عسشمطقنا اذإو . رورسلا باجي امم هنإف رفصألا لعنلا سبل بحتسي وولوط ىنلاب
 « هل ليقن ء كلذ لعفي ناك والَط ىبلا نأل « نومجار هيلإ انو هلل ان 2 لقف ثلعن
 . كلذ انل ىور امف سابع نبا لعف كلذكو « من لاق ؟ هللا لوسرايوه ةبيصمأ

 للابهنإف ةصوخ وأ البح هناكم لعجيلفريس هرضحمملو هلعن عسش عطقنا نمو

 . هلعفو هللا مهمحر بوبحم نب دحم نب هللا دبع كلذب لاقو ۔ طيملا نم هبشأ

 نإف لامنلا نم اورثكتسا : لاق لط ىنلا نأ هللا دبع نب رباج ىورو
 . ")العتنم ماد ام ابكار لازي ال كدحأ

 لصف
 بجو لوقن ع عرشلاب وأ لقملاب بجو له « ةروعلا رتس ىف سانلا فلتخاو

 ةنجلا قرو نم امهيلع نانصخ اتنط امهآوس تدب امل ءاوحو مدآ لمف اك« لقعلا

 نم جتحاو «امهرتس افلك ان وكي مل امهنأل 2 ا۔منم احبقتسم هايأر ام رتس ىف امهلوقعل

 روفو عم ةارع تيبلا نوفوطي اوناك برعلا نأل ى ع رشلاب رتسلا بوج وب لاق

 نأ لدف ع « دجنم ؟زك دنع "ركتتفيز اوذخ » ةيآلا هذه تلزن ىتح مهلوقع

 . لقعلا نود عرشلاب بجو ةروملا رتس

 { لقعلا ىف حيبق ةروعلا راهظإ نأل ، لقعلاو عرشلاب بجو إ هلوقن ىذلاو

 باطخلا نب رمه لوقل سابالا نمطسولا بحن و.ًاعيمج امهنم بجوف عرشلا ىف مرحم
 حدافلا ىرملا : لوقت برعلاو . ةروقحم وأ ةروهشم ةسيلو كايإ : هنع هللا ىضر

 نارمع نع ىقاربظطلاو رباج نع ىنانلاو لسو ي خيراتلا ىف ىراخبلاو دحأ هاور )١(

 ۔ م ۔ ورمع نيا نع طسوألا ىف ىتاربطلاو نيصح نج



- ٤٢٦ 

 ةءورملا:ليقو . ةزبلا ىف ةزعلا تسيل : ءمكحلا تلاقو . حضافلا ىزلا نم ريخ

 . ةر»اطلا بايثلا ىف ةرهاظلا

 نم لاقف ؟ كلام هل لاقف ، بايثلا ثَر وهو لجر ولك ىنلا ىلإ ءاج ليقو

 .ىرب ن أ بحي ةمعن ءىرما ىلع هلزا معن أ اذإ : . لاقف « هللا ىناتآ دق ك

 . هيلع اهرثأ

 .ىناسك ىذلا هلل دجلاو هللا مسب : لقيلو ى هنمايم نم هسبايلف ابوث سيل نمو

 .كي و تعزن اذإو .سانلا دنع ه لمج أو٬ىضرف هر ىدؤأو ىلروع 4 ىراوأ ام

 هسابل ىف هنمايمب أدبي ناك هنأل ولع هلا لوسرب ءادتقا كرسايم نم هعزناف

 ( . هلاعفأ عيمج و هسأر هقلحو هناهدو هلكو هلاعتناو

 درجت نإ و « هيلع مإ الف احيبق ثاذ ىربال نم ىدي نيب لجرلا درجت اذإف

 .نونجم لجر ىدي نيب درجت هنأ ولو 2 اتيم ناكولو نآ وهن .77 نم دنع

 آراهن الو اليل سانلل تاروعلا راهظإ زوجي الو .لقعلا لئاز ناك اذإ امث" نكي

 : ... رتاس مالظ نوكي نأ الإ

 تعطتسا نإ : لاق ؟ رذنامو اهنم ىأن ام انتاروع : للط هللا لوسرل ليقف

 .نأ قحأ هللاف : لاق ؟ ايلاخ اندحأ ناك نإو : هل ليق ى اهارب الف دحأ اهارمال نأ

 : . هنم ايحتسي

 رحلا هاذآ اذإ ةرورض نم ىرعتي نأ لجرلا زوجحم : هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 :ةرورضلا ريغ ىلع هنع ىنم هنإ لاقو . هيلإ رظنلا هيلع مرحي نم هدنع نكي مل اذإ

. قيفوتلا هبو عأ هللاو بدأ ىمن



 س ٤٢٧

 نوثالثلاو ىناثلا لوقنلا

 نيطبإلا رمش فتنو رافظألا لقو براشلاو كاوسلا ى
 سننلا بدأو ناتملاو ةناعلا قلحو

 ضرفي نأ تنخ ىتح كاودلاب مالسلا هيلع ليربج ىنلاصوأ: ا ر _ ىنلا لاق

 ٠ ه رويس نأ تي ىح 0 راجلاب و . “ع

 ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل تمأ ىلع قشأ نأ الول : للط ىبلا لاقو

 . كاوس ريب ةعكر نيعبس نم ريخ كاوسب ناتعكر :لاقو

 ةدحاوو {همون لبق ةدحاو تارم ثالث ةليل لك ىف كوسقي لت ىبلا ناك و

 . اضرع كوستي ناكو . حبصلا ىلإ جرخ اذإ ةدحاوو ى ماق اذإ

 ضيدير٤ب رلا ةاضرمو { مفلل رهطم « لاصخ رشع كاوسلا ىف : :نل لافو دما و٤برملا ةاش لل ة > ,هشع ك و : كتلالرك . اا

 ىهشيو ةدعملا بيطي و « مغلبلاب بهذيو « رفاحلاب بهذيو « ةثللا دشيو ، نانسألا

 . انمض نيعبس تانسحلا فعاضيو ء ةواشفلا رصبلا نع ولج و ‘ ماهطلا

 اضرمومنلل ةرهطم :ةدئاف رشع اننما كاوسلا ىف:اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 عمقيو ؤ ةهكنلا بيطب و ث ةثللا دشيو ث ةظفحلل ةبحمو ، ناطيشال ةطخسمو ث برلل

 احابص هجولا ىف ديزيو ءةحاصفلا ىف ديزيو ، رصبلا دحمو « منلبلا عطقيو ع ءارفصلا

 . ةالص نوم,س هتالصو

 قرط نم ىور رمع نبانع ىذمزتلاو دواد وباو قهيبلاو دحآ هاور راجلا ثيد> )١(
 . ةشئاع نعىرخأ



_ ٤٢٨ 

 :تلاقف كلذ ىف امهل ليقف سارضأ اهيف سيلو كوس ةيبارعأب موق رم:ليقو

 ريغ :ىفاشلا لاقو . همباصأب كتسيلف اك اوس دجي مل نمو . نآرقلا ىراجم بيطأ

 ڵ هطخس هكرب ىنف برلا ةاضرم كاودلا : مالسلا هيلع هلوقف : ليق نإف ڵ بجاو

 اموق نأ « ربحلاب جتحا نإف 2 ةلفانلاب لصتي لب بوجولا ىلع لديال اذه : هل ليق
 . ًايالق "ىلع نولخدت كل ام اوك اتسا لاقف « ةرفص مهنانسأ ىف ىأرف هيلع اولخد

 . مهحتاورب ىذأتي الثل ث حلقلا لجأل هب مهرمأ امنإ : ليق

 الو ى منلا ريغي ىذلا ديدشلا عوجلا وهو ©١)۔زألا دنع كاوسلا بحتسيو

 دمرلاو ڵ شطعلاو ةوقلاو لاعسلاو ءتلا هب نمل الو ى كاتسي نأ مجتحال ىغبني

 ١ . ناقفلاو سيايلا

 ، طئاذلا ىلع وهو ، لجرلا كاتسي نأ سأب ىرن ال هللا همحر "ىلع وبأ لاقو

 هتوفي نأ فاخو ًاحبصم همون نم ماق نإو { هغارف دعر اذ نوكي نأ بحتو

 . هللا ءاش نإ كلذ هل زوجي نأ وجرنف ى كاوسلا

 . كاوسلا هل تيم دق م هيف لك ى امثث كاوسملا ىرج نأ كاوسلا ىف ةنسلاو

 ىكاوسلا ث)رت عسيال 4 ١ ءليق هن أ فرعأ :هللا هجر دمحأ ن نسحلا لاقو

 دنع : ليقو : مون نم مايق لك دنع : ليقو ڵ تاولصلل ءوضولا دنع نوكيو

 . رحقلا ةالص

 رثكأللف هللا هبحم نأ بحأ نم : لاق هنأ ى هنع هللا ىضر « لبج ن ذاعم نعو

 . ملعأ هللاو ى ةالص ةئام امهب ةالصلاف ليلختلاو كاوسلا نم

 .م. طحقلاو ةدشلا ةمزألا راتخملانم )١(



_ ٤٢٨٩ 

 اومنتما ىأ "ىحللا اوفعأو براوشلا اوصق » :لاق « ملع ىنلا نأ ىور

 اذإ ذبدلا نإف 0© كيراش نم ذخ ةرب ره اي ! 9 ) : ر هنع ريح ىنو . اهصق نم

 . « هنم ترفن اليوط هىراش ناك نإف ء ةكالملا هنم تب رقت نآ رقلا أرق

 عضوم نإف ى هتتفنع فيظنتو هبراش صق كدحأ ندمعيل » : والح لاقو
 4 جرخم ىذلا دحلا ىدعت اذإ براشلا نإ : ليقو ك هنم امهناكم كلذ نيكملا

 رمم نبا ناكو . ليام ىلع ضرف هصق نأ نيكرشملا ىز ىلإ نيملسملا ىز نم

 . هقل> هنإ لاقي ىتح هلك هب راش ذخأي

 ىتح هصقي نأ : لاقف ڵ براشلا صق ىف ةنسلا نع زيزعلا دبع نب رمه لثسو

 & ملاب طيخلاو ةفشلاو براشلا صقم نيب ام صخاشلا دحلا وهو ث راطإلا ودبي

 ج براشلا فتن نسلا وبأ هركو . هل راطإ وهف ءىشب طيحم ءىش لك كلذك

 هلك هفتن نم امأو < هصعب فتن هوركملا : ليقو ث نيقنافملا باذع وه : لاقيو

 . هبراش ق ولح ًاريثب تي أر : ةرزع . ىلع لاقو . هيلع سأب الف

 لوق : لاق ؟ هصق دهامتب ك ىلع براثلا نع « هللا همحر « ديعس وبأ لثسو

 نمع لضف اذإ لوقو ث رهش لك ىف لوقو ث موي نيعبرأ ىلع ةناعلا قلح هب ىعاري
 دج ىف راصو حبق اذإ لوقو ، عوبسأ لك ىف لوقو 4 ملا دح ىف لخدو ةفشلا دح

 : لاق ؟ صقملاب صقي وأ ىسوملاب قليف : هل ليق « نيملسملا ىز نم جرخي ام
 هاورو ىعمللا ءافعإو براثلا ءافجإب رمأ ظفلب ىردخلا ديعس. أ نع عيبرلا هاور )١(

 . م . سوجملا اوفلاخ ىحللا اوخرأو براوشلا اوزج ظفلب ةريره ىبأ نع ملسم



 س .٣٠ 1. _

 صاقلل ءامسأ نم ےسا وهو زاجلاب الإ نوكي ال زجلاو ءزجلاب كلذف تءاج ةغلا

 دح نم جرخ ام لوقو ث نيتقجولا رهش لثم ةيحالاب لصتا ام زج هركي : ليقو

 هنأل براشلا هبشي امم هنأل ريهطتال كلذب رمؤي هلعلو ص هجارخإب سأب الف ةيحللا

 لخدي مل ام ىلفسلا ةفشلا نم لفس امم براشلا لياح ام كلذكو ص هلثم هجولا ىف

 . ةيحالاب اقحال ناك ام الإ هقلح سأب الف ةيحللا

 زجحم مأ > هطسو اطخ كرتيو هالعأو هلفسأ نم براشلا نم دخؤي : 17

 ؟ ىسوملاب قلح مأ صقلاب

 ٠ كلد نولعفي ملعلا لهأ انكردأ دقو 7 هلك هزح ت ءاح ةنسلا : لاق

 : :ن ىنلا لاقو ك )» هوم 1 ذ هللا ةوسك رعلا (: نل ىنلا لاقو

 ارون هل تناك مالسإلا ىف ةبيش باش نم » : لاقو ص « هوفتنت الف رون بيذلا »

 . " ءانحلا بسنلا ريغي الو ء ةمايقلا موي

 . لضفأ هكرتو ع كلذب سأب ال : ليقو

 هزاجأ ام الإ بونذلارئابك نم ةيحللا صقو زوجي الف داوسلاب ريغي نأ امأو

 > افرط نم ذخو ال لوقو ‘ >'>الا دنع اهنم لذافلا ذخأ نم ءاهقغلا ضعب

 هللا هوسكي نيلاحلا دحأ نسلا رعثلا سنأ نع رهاط نب رهاز تايسامخ ىف دوجوملا )١(
 . م . ملسملا ءرلل

 لجر بيشي ال نمؤملا رون بيشلا رمع نبا نع هظفلو ناميإلا بعش ىق ىتهيبلا هاور )٢(

 ةدايزب دواد وبأو دمحأ هاورو . ةجرد اهب عنرو ةنسح ةبيش لكب هل تناك الإ مالسإلا ىف ةبيش

 رون علخ دقف بيشلا علخ نم رون بيشلا سنأ نع ركاسع نبا ىو ث ةئيطخ اهب هنع طحو
 .م . سربلاو ڵ ماذجلاو نونجلا : ةثالثلا ءاودألا هئلإ هاقو ةنس نبعبرأ لجرلا غلب اذإف مالسإلا



_ ٤٣١ 

 رئابك نم اهصقو « ربثك الو ليلق اهنم ذخؤي ال لوقو 2 “ا_هضرع نم نكلو
 . بونذلا

 ةيحللا لفسأ نم ةضبقلا دعب لذضفام صقب رمأ رعنأ . انيفلاخم ضعب ىورو

 نيك رشلل ا جالع أ ضعب هلوانت ةليوط ةيحل اذ ناك نيملسملا عيج اشم نم لجر لجأل

 مهدجو وال هللا لوسر ىلع اومدق امل مجعلا دفو نأل رظن اذه ىفو . هلتقف هتثوأخ

 اوف>و ك احلاوفعأو مهوفلاخ : ول ىبلا لاقف ء مهبراوش اورفوو مهاحل اوفح دق
 . (")يب راوش

 . امرحم هارأ الف هبراش نم فتنو هبجاحو هتيحل نم ضارماب ذخأ نمو

 هلياح امو . لفسألا ىحللا دح وهو ، اهنم رعشلا ذخأ زوجي ال ىتلا ةيحللا دودحو
 ىلعأ ىلإ اهدح ىف قلحلا مكحلا جراخ ريغ ىحلا دح هيلع وه ىذلا قلحلا ىلي امح

 ( . سأرلاو ةنجولا نيب نم بجاحلا ىلي ىذلا مظعلا

 4ح ارخإ ناك هكرت جحو ةيحللا دح نم جرخو قلحلا ق رعشلا نم ناك امو

 سأبالف هكرت ج.ي مل امو ك هب سأبالف صقت وأ قلح نم هب ليزأ امو ةراهطلا هبش

 . هكرت

 نم ريهطتلاب ي رم ود هناف هلجرو هرهظو هرذدصر هب دد ف رعشلا ريثك ناك نمو

 . ةنسلا ٠, نم وهو « تقو نود اتقو هل ملع أ الف رعشلا ق قرف :امأو { كلذ عيمج

 اهلوط اوفعأو ك . ضرع نم اوذخ ةلئاع نع ىرودلا دلخ نب هتنا دبع ىبأ ثيدحل )١(

 .م. ةيحللا ىف داز امم هجولا وأ قنعلا ىف امم ذخآلا هانعمو فيعض ىلطويسلا لاق

 ..م ٠ رمع نيا نع ىقهبلا هاور )٢(



_ ٤٣٢ 

 نكي مل اذإ هنم ربي الو ىلوتي الف ةأرما وأ لجر نم رمشلا قرف كرت نمو
 ىلإ رصقي نأ رمؤيف هسأر رعش ليطي ىذلا امأو . كلذ رغ ف نيلسملا ىااخ هنم

 نيملسملا فلاخي ال ناك اذإ كلذ لجأل هتيالو كرتت الف لبةي مل نإف ،هينذأ ةمحش

 . كلذ ريغ ىف

 «رافظألا لقو طبإلا فتنو ةناعلا قلحو.براشلاصقنع ىراوحلا وبأ لئسو

 . كلذ نم نكمأ ام ىلع الإ دح هيف سيل لاق ؟ دح هيف له

 لصف

 هتناع عدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم لاق هنولم ىبنلا نع ىور

 حص ول ليقو ك اموي نيرشعنم رثك ] ءادلا نمو ١9) ٠0 اموي نيعبرأ نم رك ]

 قلح بحتسي : هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لاقو . رفك لعفي ل نم ناكل اذه

 . ةرم رهش لك ىف ةناعلا

 كنعقلاحا للاقف > تملس اف تل تللك ىنلا تبت أ هنع هنلا ىضر سابع . ١ لاقو

 . هتناع قلح اذإ لجرلا ناعتسا دق لاقيو . رفكلا رعش ةناع

 ءىليوارس ىل رخأ هلتق دارأال ىدسألل لاق دثرم نب رمع نب ريشب نأ ىوربو

 هتناع فتني نمح هللا همحر ديعس و ] لئسو « هتناع قلح دي رب . نعتسأ ىإ

 ةناعلا قلحب ت.اج ةغلا نأل مسإلا هيلع فاخأو . ةنلا فلاخ دق لاقف اهزجح وأ

 ىذمزتلاو دحأ و ةحام ن سب ,او ملم حيحص ق دوجوملاو ظفللا اذهب ث٫ دملا اذه دح ( ١ ) ١

 فتتو رافظألا ميلقتو براشلا صق ىف ملسو هملع هنا ىلص هنلا لوسرانل تقو دواد 1 أو ف ؟انلاو

 .م. ةليل نبعبرأ ن .رثكأ دكارتن ال نأ ةناملا قمل>و طبإلا



_ ٤٨٣٣ 

 .فلاخ دقف اهرينب قلحو ةرونلا دجو نإ لاقو ء براشلا زجو نيطعيإلا فتنو

 اههبشأ امو ةرونلا مدع نإو . ءازجأ ةرونلا لثم قلحم اثيش دجو نإو ى ةنسلا

 . لجرلاك أرملا ةناعو ع صقملا مم اهفتن نم هبشأ ىسولملاب قلحلاف

 داسف ىف ىعم ا رك أ وأ لقأ وأ ةنس ةناعلا قلح كرت نم ؤ حور نا لاقو

 . اهداسف ىلع مدقأ الو ظفح هنالص

 ىلعو ص رهش لك ىف ةناعلا قلح لجرلل بحتسي { هللا همحر ديعس وأ لاقو

 . اموي نيرشع لك ىلع ةأرملاو ڵ نوكي ام رثك أ اموي نيعبرأ

 .نم امهيلإلبقأ ام ىلع امهنيب امو نيجرنلا عضوم هناعلا قلح ىف نيجرفلا دحو

 سم ام لوقو . ءوضولل ضقني هنأ ءاج امو ، لجرلا نم نييثألا ىلإ نيتيلألا

 امهل ١ لبقأ امو ناجرنلا لجرلا ةناعلثء ةأرملا ةناعو«نيدخفلا نم نايثنألاو ركذلا

 . ةراهطلانم لجرلا مزلي ام اهمزل رهش هيلع اهندب رئاسنم حبقو جمسامو امنيب امو

 . رعش هب ناكنإ اهردص قلحو لاق . نسحلا لاح ىلإ حبقلا لاح نم جزرحمو

 .ةناعلاقلح ليجعتب رمألا ىلع عامجإلاو . اهيقاس قلحم ترمأ سيقلب نإ ليقو

 ٤ دبعلل ةحاصأملا جرحم جنرخت اهاكو ك ءايشأل ىدنع كلذو ب هريخأت نع ىهنلاو

 . عاجلا نم دلوتي ام بابسأ نم ةراهطلا هيفو ةراهطلا ىلع نيعم ةناعلا قلح نأل

 هن نيبتو ، رعشلا رثكو كاذ طبأ اذإ هتحتار نتنو ندبلا خسو نم هيف عمتجمو

 ه هتناع رعش رثك اذإ هتجوز هتهرك اميرو « نيحلسملا ؟ىز ىلإ نيكرشملا ىز نم

 .قلح ىف اهلىغبنيو ى ةأرملاف لوقلا ثالذكوؤ اهيلإ بحأ ناك هتناع رشرفوي ل اذإو

( ٢ / نيبلاطلا جهنم - ) ٢٨



_ ٤٣٤ 

 هيلع لجرلا نأ الإ كلذ ىف لوقلا عيمج ىف نايوتسم اهو « لجرلل ىغبني ام هتناع

 . كلذ امل بحتسم ةأرملاو . تابجاولا باب ىف ةناعلا قلح مزلأ

 ىف ةغسلا تءاج اممو ةلع ريغ نم ةروقلاب هسأر قلحي نأ لجرلل ىغبي الو

 ةرونلا تدجو ام ةنسلا ةفلاخم ىلإ دصقي نأ دحأل ىغبني الو « ةرونلاب ةناعلا قلح

 قلحلاب كلذ هبشأف ةرونلا ريغب كلذ ةلازإ ىلإ ملسملا جاتحاو ةرونلا دجوت مل نإو

 . صقلا 1 ىسولاب

 ةنسلاةفل اخمب ح 17 > رذعربغ نم ةناعلا قلح ر لمعتي ن أ دحأل روح الو

 رذع نم وأ هنكمي تقو ىلإ اهكرت نإو « هتالص ىف هيلع لدب الف عجرو بان نإو

 ناكمإلا دجو ىتمو « هللا ءاش نإ مثأي مل « اهتفلاخمو ةنسلا عييضت دمعتي ملو نيي

 ناطيشلا هيف ذخنإ ةناعلا رعش لاط اذإ ليقو . ناكمإلا تقو لوأ ىف كلذ لجع

 . ُىباخم

 كلذب رفكي الو ةلزنملا سيسخ ناك لوطت ىتح هتناعو هرفاظأ كرت نم ليقو

 صقملا نإف اهصقيف ةرون دحم لو هتناع تلاط نمو ء هليجعتو كلذ فيظنتب رمؤيو

 . سأبالف ضارقملاب هزج وأ هقلحو طب الا فتني مل نمو اهفتن بحم الو . زجم

 . هتبسو همطلخو . هشخ و . هطلخو . هقحسو هسأر لجرلا ىلح لاقيو

 دمع انب ىدتقا : د وهللا تلاقف « اهنفد هرناظأ ١ ذ اذإ هت ةنللتع هلل لوسر ناكو

 تل هللا لوسر لاقو . مهلع افالخ ةمآشو ةنمي اهرثنب كلذ دعب ناكف كلذ ىف

. رهاط وهو الإ ارعش صقي الو ارفظ كدحأ ة ال



 ۔۔ ٤٣٥

 هبصي مل اسيمخ نيعبرأ ، سيمخ لك ىف هريفاظأ صق نم ولع لاق هنأ ىورو

 ىطسولا : ماهبإلا مم ةحبسللب اهنم أدبيو نيملاب أدبي نأ صاقلل بحتسيو « رقنلا

 رصنبلا مث ماهبإلا مث ةحبسلا مث ىلطسولاب ىرسيلا نم أدبيو رصنملا مث رصنبلا مث
 . رصنلا مث

 لصف

 ىراصنلاتناك ليق ةغبص لا نم ُ .حأ نمو للا ةفبص » ىلاعت هللالاق

 لاقو ى ةناتحلا ةلزنمب مه ريهطت اذه ث اولاقو . مهل ءام ىف هونبص دولوم مهل دلو اذإ

 هترطنو هنيد هللا ةغبص :ةديبع وبأ لاق للط ادمحم اهب رمأي « هللا ةغبص ،ىلاعت هللا

 ليقو ث هيف لوخدلاب قحلا ةراهط وه ىذلا مالسإلا نيدو ث اهيلع سانلا رطف ىتلا

 . ةنس نونامت هيلع ترم ام دمب مالسلا هيلع هاريإ نتتخا نم لوأ

 انوتخم تدلو ىأ هللا ىلع ىتمارك نم نإ ويالم ىبلا لاق لاق سنأ ىورو
 هدلو نم الجر رشع دحأو مدآ هللا قلخ « ىلع لاقو « ىنأوس ىلع دحأ علطي الئل

 ، ىسومو « فسويو ، طولو « ماسو ع حونو ص سيردإو ، ثيش مهو ‘ نينوتخم

 . نيمجأ مهيلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو « ىسيعو ي ايركزو ى ناملسو

 رجاهو مالهلا هيلع هاري ندل نم ءاسنلاو لاجرلا نم برعلا ىف ناتحلاو

 . نوتخم ةروص ىف وأ انوتخم طق ىص دلوي مل مث « اذه اننامز ىلإ

 لس نيح سابع نب هللا دبعل ةلط ىنلالوقل ملسم لك ىلع بجاو ناتملاو

 . “_نتتخاو رفكلا رعش كنع قلأ
 _ ه

 هيبأ نع بيلك نب ميثع نع تربخأ لاق حيرج نبا نع دواد ىبآو دحأ يف دوجوملا )١(

 



. ٤٣٦ 

 مسأ نملو ةنس نينا نبا ناكولو نتتخ نأ ملسا نم رمأي :ةل ىنلا ناكو

 الإ هجرف رتسي هنأ الإ ةرورض هنأل ى كلذ لجرلل و هنتخم لجرت هجرف رهظي نأ
 . ناتللا عضوم

 امأو . نأتلا ىف هل غلابي هن أ الإ لتق رذع ريغ نم لعفي م ناتللاب رمأ نمو

 .لجرلا عسيالو نهجاوزأل اماركإ كلذب نرمؤيو نهملع ابجاو ناتحلا سيلف ءاسنلل

 ىف نيملسملا لعفك هنتخن نأ هب رومأملاو ، رذع نم الإ غلبي ىتح هدلو نتخم ال نأ

 لافطألا نمهلثم نتتخي نم لاحب ناكو ناتملا كلذ ىف ىصلا تام نإ ء مدالوأ

 غولبلالبق اهدلو ناتخ مايقلامألاو دلاولا مزليو . نامضلا الو متإلانم ءىش همزلي

 سرخألا كلذكو تنبلا كلذكو

 نإو مهنع ىدؤي نم مهل نكب مل اذإ نايبصلا لاومأنم ناتحلا ةرجأ ىلمميو

 رهظت ىتح لوقو . تالذ ىرجأ ةفشحلا رثك أ رهظو ، هتفلق رثك أ ىصلا نم عطق

 وقي رفكلا رعش كنع قلأ لاق تملسأ دق لاقف ملسو هيلع ةناىلص ىنلا ىلإ ءاج هنأ هدج نع=
 7 رفكلا كنع قلأ ١ رخآل لات ملسو هيلع هتنا ىلص ىللا نأ هعم رخآ ىرخ و لاق قلحا

 نم رمأي ملسو هيلع هتنا ىلص نلا ناك ثيدحو ىقهيبلاو ىدع نباو ىاربطلا ًاشيأ هجرخاو
 .ديزنب رباج نع عيبرلا دنسم ثيدحو ةريره ىب ؟ نع سيخلتلا ىف ظفاحلا هرك ذ . نتتخم نأ ملسأ

 ىنلا نع نبحيحصلا ىف ةريره ىبأ ثيهحو ةبجاو ننس رتول و ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلا

 ہلاعت هلوق مم ةنس نونامث هيلع تتأ ام دعب نحرلا ليلخ ميهاربا نتتخا لاق نأ ملسو هيلع هتنا ىلص

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاق هنأ سابع نبا نع حصو ى « افينح ميهاربإ ةلم عبنا هنأ كيلإ انيحوأ مث »

 اذه لك ى ناتخلا نهنمو ةرطفلا لاصخ تايلكلا : لاق « نهمتأف تاياكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو »

 اذه ىلع اوعرفو كلذ ىلع مهنم ًاعاحإ ى ةيضابإلا دنع روكذلا ىلع ناتخلا بوجو ىلع ةعطاق ةلدأ

 مهب متي ال ام :نأ ىلع ءانب فلقأل ةدابع الف ناتخلاب الإ مالسإلا متي الف ى همالسإ ةحص بوجولا

 ىف مهوفلاخغ نكل ىناثلاو ةرتملاو دأ لاجرلا ىلع هبوجو ىلع مرةفاوو ، بجاو وهف بجاولا

 ٩1 تانإلاو روكذلاف ةنس ناتخلا ةفينحىبأو كلام دنعو ڵ طقن ةنس هنأ ةيضابإلا دنعف ءاسنلا قح



 . رثك ألا عطقي ىتح زجي مل ةفلقلا نم فصنلا عطق نإو اهلك ةفشحلا

 فوشكم ناسنإ ليلحإ قلخ اذإو . فصنلا عطق ىزجي ىراوحلا ىبأ نعو
 ترهظ اذإف . ةفشحلا راهظإ ناتحلاب دصقلا نأل ءناتحلا هيلع بجي ملناتحلاك ةقشملا

 . ةيغبلا تدجو دقح

 ريخأت هلف هنتخمي نم دجيال وأ ناتللا نم هسفن ىلع فاخب تقو ىف لس نمو

 { تام اذإ هيلع ىلصيو هرذع لاح ىف نآرقلا ملعيو هسفن ىلع نمأي نأ ىلإ كلذ

 ناتخلا ريخأت هلف ڵ كلذ ريغ ىنعم وأ دربلا ةدشل فلتلا هسفن ىلع فاخ اذإ كلذو

 ناتللا بوجو عم هسفن ىلع فوملا عمرذملا.هل اولم ةمالسلا هيف وجري تقو ىلإ .

 رثك أ نأل « ناتحلا نم ىصلا لع فوملا عم ناتخلا نم ىنسلا اورذعي لو ى هيلع

 ةقفاومب ببسهصخ نمالإ مهرسأ ةماع ىف ناتحلا نم نايبصلا ةمالس ةداعلا هن ترجام

 ررضلا نأ سافلا ةداعةمامل ناتللا نع دربلا ةدش ىف لابلل رذعلا امأو .هلحأ ءاضقنا

 كلذىف رذعلا هل اولع ،رحلا تقو نم رثك أ دربلا مايأ ىف ةحارجلا ةقفاومب مهقحلي
 نأ ناتللا هيف هنكمي ىذلا تقولا دجو ىتم هنأ ادقتممو ح ناتحلاي انئثاد ناك اذإ

 ،كلذب نيفورعم «اوتام اونتتخا اذإ موق ةداع تناك اذإ هنإ ليق كل 7 ،نتتخم

 رذع اذه نأل ةراهطلا مهكحو اونام اذإ مهيلع ىلصيو . ناتخلا كرت مهل زوجي هنأ

 . ملعا هللاو

 نتتخانإ تنعلا نم هسقن ىلع فاخوريبكلا ملسأ اذإ لاق نسحلا نأدجويو

 ةلط ىنلا ةنس عابتاو ،ةلوبقمهتالصو هتحيبذب سأبالو « ناتحلا هيلع بج ال هنأ

. نسحلا لوق نم ىلوأ



_ ٤٣٨ 

 سأبالو . ثلذ ىصلا هركاذإ ناتخلا ىلعهربجي نأ ىصلا بأل نإ ليق دقو

 هناتخ هديس ىلع بجاو دبعلاو باطخلا هيلع عقي ىتح غلبي ملام ناتملاب ىصلا ىلع

 ۔ لذ هيلع سيلف ايبص ناكنإ و . انلاب ناكاذإ كلذب رمأي نأو

 اهونتخم نأاهرمأب موقي نم وأاهمأ رمأتةميقولا ةيبصلا نإ نسحلا نيدمحم لاقو

 نم ىدعتي نأ الإ نامضلا نم ءىش اهتتاتخب رمأ نم مزلي الف كلذ نم تنا. نإو

 . رمآلا .نود يه اهمزليف اهريخ لعف نع اهتتاقخ ىلت

 غولبلا لبق ناتملا هب رومألاو غلبي ىتح نتخال ةيبصلاو ىصلا نأ كملا ىفو

 تي ىفبستحا نمو .مهدالو أ نوملسملا لعفا ،بحتسلملا ىف

 نم ثكالذ لعفف هرمأي ما و هع أ نم ىدو وأ هتبارق نم ىلو هل ناك نإف .تام ىتح

 اباستحا كلذ لعف نإو .هلام ىف ةيدلا موزلو نامضلا نم هيلع نمأن الف مهيأر ريغ

 كلذناكو .هيلع ردقيو كلذ لمحي نمي صلا ناكو ىلوالو ىصوهل سيل متيلا وأ
 نامضال هنأ انظح انأ يسحأف . نتتخم هلثم نأ فراعتي ىذلا دحلا ىف هلاصم نم

 ىف نوكتال ةبسحلا نأو . كلذب دبعتم ريغ ىصلا نأ بهذي اضعب لملو . هياع

 هب لزني ملام هيف ةبسح الف هيف هيلع ررض الام امأو . هيلع هعوقو نيح ةيلا ررض
 ةبسحلا زاوج ىلإ بهذي ضعبو ى ررضلا ةلازإ ىف ةجلاعملا نوكقف هسفن ىف ررضلا
 ىف ايدعتم بستحملا نوكيالو هب موقي ىلوالو ىصو متيال نكي مل اذإ اذه لثم ىف
 ۔ تاراهطلا نم ءىش تاوفوقيلل ررض ىلإ ميقيل ناتخلا كرت ىدأ امرو اذه لثم

 نع هللا دبع وبأ لثسو ث هنم ركذلا عضوم نتخي ىنملا نإ رثؤملا وبأ لاقو
 تناك نإ لاق.ال مأفاقأ نوكيأ هيلع ىفوأنكي مل ءىش هناقخ نم تبي لجرلا

 لدب ههلا ناةلا ةداعإ ههزل نإو . فاقأ و_ه سباف اهن. ءىش وأ ةرهاظ ةفشحلا

مدلا هب حزمنف هنت



_ ٤٣٩ 

 هيلع ىرن الن ناض.ر رهش امأو ، الجر غلب ذم فلقأ وهو اهالص ىتلا تاولصلا
 . ةداعإ هيف

 وح هتفشح نم ادب نم ناتخ زاجأ رذنملا نب ريشب نأديل ولا نب دلخم ركذو

 زوجيالو . ةأرما هنتخت نأ 'لاجرلا نم هنتخي نم مدع اذإ لجرلل زوجيو . فصنلا

 . لجرلا اهنتخم نأ ةأرملل

 لصف

 ليقو س تئش فيك كلتع روصف لقعلا ةروص بدألا ءامكحلا ضعب لاق
 .ناك بدألا هاذغ نم ليقو . هنع ربكت هضنبأ نهو هل عضاوت بدألا بحأ نم

 . ةكحلل اعوبني

 .ىدأام ةعيرشلا بدأف ءةسايس بدأو ى ةعيرش بدأ « نابدأ بدألا : ليقو

 بدألا ليقو . لدعلا ىلإناعجرب اهالكو ء ضرألا رمعام ةسايسلا بدأو ك ضرغلا

 :هب و جوحأ هيلإ ناسنإلاو ك لضنأ سفنلا بدأف ، سرد بدأو 4 سفن بدأ نابدأ

 . نيزأ هلو . نسحأ

 ةليجلا لاعفألاو ةلبزجلا بادآلاب اهذخأي نأ ناسنإلا ىلع سفنلا قح نمو

 اهبدؤب وهلاوحأ لك ىف اهبذهي نأهياعو هيلإ ءايشألا قرلأوهيلعقوقحلا بجوأوبف
 . . هلاعفأ رتاس ىق

 .% هل لاقف « داود فأ نبا دنع سانلا باقر ىطخ شاه ىتب نم ىف نأ ىكحو

.رثك نم لقو . اثرش كدنع كلذ نم ىرأ الو فارشألا ثاريم بدألا نإ ىباب



٤٤. 

 نإ ليق اكاهحبقأ عديو اهنسحأ عةيل هريغ لاوحأ حفصتيلو . هراثع لق هرابتعا

 . هري ظعو نم دتما

 , ديرت نأ ىلإ الو ، تثج نأ نم هلأست الف ؟دحأ تيقل اذإ بدألا نمو

 لخدت الو ى امهدنع متت الف ثيدح ىف نيلجر تيأر" اذإو . هب 7 نأ بحال هلعلا

 الف ةعبرأ متنك نإ و « ىناثلا نود دحاو نيجانت "الف ةثالث متنك نإو امهني

 . ءافج هنإف ء ثلاثلا نود نينا نيجانت

 هيلع رامح : هل لاقن « هل بدأ الو بهذ ماخ يبال اباش لجر ىأر : ليقو

 . بهذ ما .

 بطاخي نأ ىحاصلل ىنبذيال امهل بدأ ال نم بطاخب نأ بيدألل ىنبذي الو

 . بيع لك نم عنم بدألاو ناركسلا

 كلذل جاتحا اذإف اهيلع ربصيل رومألا بعص هسفن دةوعي نأ لقاعلل ىغبنيو

 رمع لاق امك . ملاسب ةدشلا نم سيل ءرملاو محادب سيل ءاخرلا نأل رداق هيلع ناك

 ..معنتلا كنع اوعد لوقي ، “"]_١اوددعمتو اونشوشخا : هنع هللا ىضر باطخلا نا:

 . ةنوشخو ظلغ باحصأ اوناكو { مهشاعمو مهيز نم دعم هيلع ام كيلعو

 ةتناىلص هتنا لوسر لاق : لاق هنع هتنا ىضر دوعسم نبا قيرط قم ملسمو ىراخبلا ىور )١(

 كلذنأ لجأ نم سانلاب اوطلتختقح رخآلا نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ » : ملسو هيلع
 .م .« هنزحم .

 )٢( ظفلب ىتاربطلا ىف امك ء دردح ىبأ نيا نغ ملسو هيلع تنا ىلص يبنلا ىلإ اعوفرم ىور :
 ناندع نب دعمب اوهبشت اوددعت : ىنعمو ث ةافح اوشماو اولضتناو اونشوشخاو اوددممت

 م . شودعلا ةنوعخو فشقتلل ى.

 



٤٤١ 

 نأ ىور ال 2 حالا بذتجيلو . .بابلألا ةفآ هنإف بايالا كرت بدألا نمو

 { اهدعب حلفأ ام اهعمس ول هاطم تعطق : لاقف الجر حدمي الجر ممس وام ىنلا

 . رهظلا ةاطملاو

 . هسفن حبذ نك حدلا لباقو . 2 حدملا : ليقو

 هلزنم نم تجرخ اذإ و ى هدعب لخداف هلزنم لجر عم تلخد اذإ بدألا نمو :

 ثدحلا نع ضارعإلاو . كهجوب مهيلإ لبقأف سانأ عم تنسلج اذإو « هلبق حرخاخ
 لجر عم تنك اذإو ى بدألا نم سيل ضرملل ىلع لابقإلاو ڵ بدألا ءوس نم

 رضح اذإو { هثاعدب فختسم كن أ نظي الثل ى غرغي ىتح هنع نيشم الذ كاعد

 . مهنم ربك ألا ملكتتي نأ ىغبني موق

 ةلك رمت وأ ثدح هنم نوكي الثل سانلا دنع ساعنلا بانتجا بدألا نمو
 هلقثتسي هنأل ثيدحلا ةداعإ هركبو . ءاسلجلا ةمرح اكرات نوكبو . هتوفتف ةعفاخ

 هردق ام ايضار هرسو هءاس ام ىلع راص نوكي نأ دبلا لع بحمو . سيلجلا

 ٠ هب ر 4.

 لصف

 كملعأ نأ رمأ هللا نإ سانلا رشاعم:لاقن ءسانلا ىف للق ىتلا ماق :ليق

 نوكي هنف عالا دنع مالكلا كدحأ نرثكي ال ،ىنبدأ امع كيدؤأ نأو « ىنىلع امن

 نم نبرشي الو . ىسلا روع هنم نإف اهيشغ اذإ هلهأ جرف ىلإ نرظني الو ع سرخلا
. ال مأ ىمأ هبرش دفع مدآ نبا دصري ثيبحلا ةدعقم اهنإف زوكلا ةورع لايح



 ۔ ٤٤٢

 مكتويب اوربطو هنم اهوجرخت ىتح تعمتجا اذإ كل زانم ىفةمامتلا اوعدت الو

 تيب ى كدحأ نتيبب الوء رةفلا ثروي تيبلا ىف هكرت نإف « توبكنعلا جتسن نم

 !وخرأو ، هيلع طاحم ريغ حطس قوف الو ، هيخرب رتس وأ 2 هقلغي باب هيف سيل

 , () مكتيف آ اورخو ‘ مكجرسس اوئفطأو كروتس

 هضرهت دوعب ولو هترمخ اله : لاقف فوشكم ءانإب ةلط ىنلا ىوأ : ليقو
 كدحأ نمجتحم الو 0 مكئاسن دنع ه اولخ ام اوثدحمالو اةيطفتلا ريمختلاو ى هيلع

 . هسفن الإ نهولي الف حضو هباص أو کالذ لعف نمو ، تبسلا موي الو ءاعبرألا موي

 ةوق الو لوحال : لوق نم اورثك أو مكتويب ىف نآرقلا ةوالت نم اورثك أو

 !وقلغأو . مكتاثيس مكنع رفكيو مكبونذ مكل هللا رفني . مظعلا ىلعلا هللاب الإ

 فشكي الو ءاكو لح الو قلغ حتفيال ناطيشلا نإف ى ةيقسألا اوكوأو باوبألا

 اوفظنو . ةرأفلا ةقسيوفلاو . رانلاب تبلا لهأ ىلع مرضن ةقسي وفلا نأو . ثانإ

 ` . رادلا ةصرع يه ةحابلاو « دوهيلا ةحابك اهوعدت الو مكتينفأ

 . ءانف ىأ ث ةرذع هللا قلخ نتن أ د وهلا 2 رلا ىفو

 ةالصلا ىف ثبعلا :لامخ تس مكل هركهللانإ لاق ويم ىبنلا نأ ىدرو

 م . فاقلا رسكو فيفختلاب )١(
 هنإو ىملع امم مكملعأ .نآ ىرمأ هتنا نأ هصن ام ةريره يبأ نه يكملا ىف دوجوملا )٢(

 عضو اذإو مكلزانم نع ثيبخلا عجري ةنا مسا اورك ذاه رجح باوبأ ىلع متق اذإ مكبدؤأ

 رذاحيلف ليللاب لاتغا نمو مكقازرأ ىف ثيبخلا مككراشيال ىتح هتا مسيلف ماعط ؟دحأ ىدي نيب

 نموليالف ساوسولا هباصأف هلستغم فلاب نمو هسفن الإنمولي الفممل هباصأق لعفي مل نإف هتروع نع
 ابيصن مهل اولعجت الف اهتحت ام نوطقتلي نيطايكلا نإف اهتحت ام اوسنكاف ةدئاا متعفر اذإو هسفن الإ

 م . كماعط ف



_ ٤٤٣ 

 دحاسملا لوخدو ك روبفل ا نب كحضل او > مايصل ا ق ثفرل او ك ةكدصل ١ ق نماو

 لاقلاو ليقلا ةبلط ىبلا هركو ."اهلهأ نذإ ريغب تويبلا نويعلا لاخدإو 2 ابنج

 . سانلا ىديأ ىف امل لاؤسلا ةرثكو « لاملا ةعاضإ و

 نع ىاهني 1 لاجر ا ةاحالم ن٭ ىاهني ليثاريج ناك: مالسلا هيلع لاقو

 . ناثوألا ةدابع

 ء نالف ماص نإ موصأ : لوقي نأ كدحأ قتيلو : هنع هللا ىضر رمم لاقو

 . لجو رع هلل هلمحيلف ماق وأ ماص نم نالف ماق نإ موقي وأ

 دق نوكي نأ الإ هب وعدي توملا مكدحأ ىنمتي ال ووو ىبنلا نع رباج نعو
 آريخ اهم دادزافءارم۔ هتباصأ نإ هلجأ ىف ًاتاسحإ دادزب نمؤملا نإو الأ ،هلمعب قثو

 دقف هلحأ ةيقب ىف كلم هنإ لاق نُ ‘ اريخ تناك اهيلع ربصف ءارض هتب اصأ نإو

 . :ن ىنلا بذك هتئاذص . ١

 . هربدي شيع وأ هرتسي تيب وأ هرمعي دجسم ىف الإ نمؤملا دجويال : ليقو

 « هفيضل هتمدخو « هيبأل هسلجم نم همايق : نمؤملا اهنم فني ال عبرأ : ليقو

 . ملاعلل هتمدخو ، دبع ةئام هل ناك ولو هتباد ىلع همايقو

 ذاختاو ‘ هلزا دجاسم ةرامعو ) هللا باتك ةوالت : لاصخ تس ةءورملا : لاقي و

 هللا ىصاعم ريغ ىف حازملاو ،قلخلا نتحو ى رفسلا ىف دازلا لذبو ع هللا ىف ناوخإلا

 نم > ىضوتلا غرفي اه نيتب رض لك نبب نكيل و { لهمتف كريغ باب تعرق اذإو

 م٠ السرم 1 ب ١ نب ىح نع هنذس ق روصنم نب ديعس ٩ ور ) ( ١



٤٤٤ 

 اذإف ك هتجاح نم سماللاو هلكأ نم لك آلاو ك هتعكر نم ىلصلاو هك وضو

 . سولجلاب كرمأ ثيح سلجاف دحأ عم تلخد

 .رلا نإف تيبلا بر كرمأ ثيحسلجيلف : لاق ةلو ىبنلا نأ ىور دقف
 . هتيب ةرومب فرعأ

 بوثب اهرتسف ةخيطب هدنع تناكو لجر هيلع نذأتسا ةفينح اهأ نأ ىكحمو

 ءسولإلاب ةفينح وبأ هيلإ راشأف ةيطمنلا وحن هجوت لجرلا لخد الو لجرلل نذأو

 الهاج هسولج تيبلا بر هتفلاخم ناكو . اهرسك ةخيطبلا قوف سلغ ىبأف
 . ةلط هللا لوسر بدأل اتلاخم هل سيل ام العاف اتماضاتطخم

 . هريغ كللذ رغ امم ر هنأل هيقتي ناكولو اتفانم قداصي نرأ ملسهلل سللو

 . « ر لا هكَتَستف ا وذ نيل لإ ا ونك ر الو » : ىلاعت هللا لاق

 هتلع ىشخ لمقلاب ىمر نمو . لقعلا صقن هيلع ىثخ مجملل ىمر نم : ليقو

 عضوي نأ سأب ال :ےساقلا نب هللا دبع لاقو . رهنلا ىف قزمي نأ ريشب هركو . رقفلا
 ىذلا ءاملا ظفاي ال سانلا ضعب تيأر : لضفملا نب نب زمه لاقو . طئانلا هيف

 ص هيف صخرو . لذ نم دشأ هيف لسفي هنإ : لاقو . جلفلا ىف هب ضمضيتي
 نم لسنلاو دك ارلا ءاملا ىف ءاجنتسالا نع ىهني عيبرلا ناكو ك . هب رب ملو

 ناكو . هوركم ءاملا ىف قازبلاو مخنتلاو ء كالذ ىلع ىلعملا نبا همياتي ملو ةبانجلا

 ٠ مونلا ةركس ىف ةالصلاو نآرقلل ةءارق هركي عيب رلا

كسمأو امارح مرحو الالح لحأ هللا نإ لاقف هوركملا نع بوبحم لثسو



_ ٤ 1 ٥ 

 معزي نأ دحأل سيلف مهؤادلعو نيدلل ءاهقف ههركف نايب اهيف ءىحي م ءايشأ نع
 . لالح نيملسملا ءاهقف ههرك ام نأ

 لصف
 , م ہ۔ ۔ ے م ه۔ | ؟ ك , ٦6

 تاومسلا قلخ ليق ء « هقلخ ء؛ئش لك نسحآ ىزلا » : ىلاعت هللا لاق

 هنيزو مدآ نبا قلخو ص تابنلاب اهنيزو ضرألا قلخو .{ بكاوكلاب اهنيزو ك

 ء

 ۔ بدالاب

 رهاطلا نيدلا اذه نيز نيحلاصلا ضمب لاقو .قالخألا نسحو هوجولا طسب لاق وأ

 . قلحلا نسحو حامسلاب

 ملحلا . لأسي" نيح داوجلا:لاق؟ديسلا نم هنعللا ىضر باطخلا نب رمعل ليقو

 لجرفصوو «هرواج نمالا نسحلا هسلاج نمل ةسلاجم ركلا . لهجتسي. نيح

 . جوحأ هيلإ تنأو.كنع هل ىنغ ال هنأكو الإ رهدلا هارت ال تنك : لاقف هل اخأ

 هنأكو ء كيل ١ نسحأ هيل ١ تأسأ اذإ و . بنذلا وه هنأكو كيند رفغ تبنذأ اذإ و

 قلللا نسح « لاقو . قالخألا مراكم ممتأل تثعب ةنللط ىبنلا لاقو . ءىسملا وه

 . رامعألا ىف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو

 ةنجلا ىلإ هرجي ريخلاو « ريخلا ىلإ هرجي كلم ديب مامزل نسحلا قلخلا نإ ليقو

 ناطيشلا دي مامزلاو ث هبحاص فنأ ىف هللا باذع نم مامزل ءىيسلا قلخلا نإو

. اهنم هللب ذوعن رانلا ىلإ هرجي رشلاو « رشلا ىإ هرجي ناطيشلاو



_ ٤٤٦ 

 اريخ هب دارأ ن . لجو زع هللا نم حاتم ق قالخألا هذه نإ هل ١ تلت لم ىنلا لاقو

 ,)١© وس قلخ لاق وأ ائيس اقلخ هحنم ارش هب دارأ نمو انسح اقلخ هحنم

 . قازرألا زونك قالخألا نسح ةعس ءامكحلا ضعب لاقو

 ىدلا قلحلا : لاق ، ىلب اولاق ءاودألا ءاودأب كربخأ الأ فنحألا لاقو

 هرطبي ملو رسيلاو رسلا ف ىف هقئالخ تمرك نم لاجرلا ريخو ص ىذبلا ناسللاو

 كدحأ أ نميقي ال لاق هنأ ب لع ىنلا نع . رهدلا هريغي ملو رقنلا هلذي ملو « ءانغلا

 نينئاص اوشعنت لاقو . "ةاومسوتو اوحسنت نكلو ه هفلخ مث هسلجم نم لجرلا

 اونوكو ى مكتويب ىف نيقرفتم شعن تانبك فيصلا ىف اونوك ى أ «نيناش اورثتو
 . ةلش هتمأل ةنسحلا هبادآ نم اذهو 9 مكسولج ىف نيعمتجم ءايرثلاكء اتشلا ىف

 . روبقلا لهأل اماعط مدق نك هعمسي ال نم ثدح نم ليقو

 ابنآلأ ىلإ ءامسلا ريطف هنوسلامت نم ىلإ اورظنا ص مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 ساج اذإ لوقي دلخم وب أ ناكو . هنم ايحتسينم ةسلاجمب ءايحلا اويحأ لاقيو ع مقت

 ثالث ؟يلع ىسبلجل : بيسملا نب ديعس لاقو . هنذأتسن ىح مقت الف لجرلا كيلإ

 ناكو . هيلع تلبقأ ثدح اذإو هل تعسو ساج اذإو هتبرق ىتأ اذإ لاصخ

 شحفو حش ةسلاجلا ءوس لاقيو ٠ ىسيلج "ىلع سانلا مرك أ لوقي سابع نبا

 . ىلخ ءوسو

 نيب لجرلا ىواسي نأ بدألا نمو ٠ اريخ ديفي ال سيلج لك بنتجا لاقيو

 )١( ةريره ىبأ نع طسوألا ىف ىتاربطلا هاور .

 )٢( م . رمع نيا ثيدح نم هيلع قفتم



 س ٤٤٧

 ضمب نود ءىش مهسعمب صم الو 0 همارك إ و هبد ,رقتو هشر ,دحمو هلابقإ ىف ٩ هر هاسلح

 . ال لاقن طت ائيش لئس امو هئاسلج نيب هتاظحل يتي ناك ٠ ويل ىلاب ءادتقا

٠٣ 
7
 

 هيلإ مج ر ح ص هنم ماق ح ‘ سلجم ف ناك نم لاتو . بنذ د ىلع ١ دحأ بتاع الو

 مم هسلجم نم كدح أ ماق اذإ لاق وتلل ىنلا نآ ةريزه وبآ ىور امل ء هب قحآ وه
 )١

٠ 

 هب قحأ وهف ءاج

 . هبحاص كردص نإو سلجلا ردصو كايإ : فنحألا لاقو

 هل سياج دنع هيلجر دم ام هنإ ليقو « هيلإ هسولج ىف ىتح ناك هنإ ليقو

 لكو « سيلجلاب نواهتلاو ربجتلاىلع لدي هنإف اذهىلعف . بدألا نم كلذ سيلو طق

 هيلع ليئاربجو ثالذك نوكي ال فيكو . ةلع هنع ذوخأم لعفو لوقنم بدألا

 هلاعفأ عمج ف : ىدتقاو هنادآب بدأت نمل ى وطف رعو لج هب ر نع هد دؤم مالسلا

 . هلاوحأ لكو

 انناكم ةمالع لاقن ، هايإ هارأ مث هذخأت اثيش هتيحل نم لوانت الجر نإ ليقو .
 . ءوسلل كالوانت ناك ١زل : عنص ام .

 نوكي الو هايإ هرىلف اثيش همخأ ةيحل نم كدحأ لوانت اذإ { رمع لاق : ليقو

 لفريخ لك كادي تلان ىلع لاقف اهجرخأف ةاذق ىلع ةيحل ىف ره ىأر ليقو . ايقل

 2 ريخ لك كادي تلان رع لاقف اهجرخأف ةاذق رمه ةيلىف ىلع ىأر م.ءىشب هبحي
 . لضف لك نم اتيرع الو ربخ لكب اترفظ دق كاديو : ىلع لاق

 هاورو ةريره ١ نع هجام نباو دواد و 7 7 بدألا ق ىراخ۔ ااو دمح ١ هاور )١(

 ١ م .ةفيذح ني بھو نع دح .



٤٤٨ 

 هللا ىنانغأ لب ث لاقف ء كونب كمدخ هل لاقف لجر نم ائيش رنه لوانتإليقو

 . مجع

 لصف

 ةفطالمو نسح رشيب مهؤاقل هلف مهنع هل ةينغ ال نيقنانم نيب ناك نم ليقو

 نأل ةريرسلا مهقرافيو . هنم مهلبيوصت كلذ نأ مهيريو 2 العفو الوق « ةنسح
 . مالكلا نياب سانلا لي نمزلل نأل ، مهناخ ال ناكو أ مهناخ اذإ هعسن ةيقتلا

 .ىصاعملا لعفو بذكلا نم هل زوجمال امب مهاقلي الو ى هلاوحأ ىوتست ىتح ةارادللو

 .هنم !ولق نإ ةحيبقلا ماعنأ هبلتب ركنيو 0 هنيد ىف املاس هب نوكي امب نكلو

 .ناسحإلاو هتارادمي هنع كلذ فك هب رومألاف لمقوأ لوقب دحأهاذآ نمو . لوتلا

 كلذف دواعف « نالف ناسلمطقا ء لجرل لاق امل لم هللا لوسر لنب ءادتقا هيلإ
 . ىنع هناسل فكي نأ تدرأ امبإ لاقن

 ىور امل ى ةيقتلا لجأل مهل دولا راهظإو رفكلا لهأل ةوادعلا رامضإ زوجيو
 ال ڵ ةريشعلا لجرسثبف نونذأتأ لاقن :ل هللا لوسر ىلع نذأتسا الجر نأ

 هذلا هلتلق هللا لوسراي :اهنع هللا ىضر ةشئاع هل تلاقف :لوقلا هل نالأ هيلع لخد

 .نم ةمايقلا موي ةلزنم سانلا رش نإ ةشئاعاب« لاقف . لوقلا هل تنلأ لخد املف 2 تلق

 . هشحف ءاقتا سانلا هكرت

 نطابلا ىفوهو رهاظلا ىف هيضري ىذلا لوقلاب هاشخم نم ءاضرإ ناسنالل زوجمو

 “هللا ىداعم ىف ةعناصملا زوجت ال امب إ و « هرصب آ عفد وأ هرحتسي عفنل كلذ فا غ

نسح نم وه امنإ و . ةعناصملا نم سيل ثكالذف ف بناجلا نيلب سانلا ىقل نم امأو



_ ٤٤٩ 

 هلوصو ناكولو 7 اشزيك سانلاقليف ةيصولا نم دبعلا ملس امو ،©فلطعتلاو قل ١

 .ةعناصملاو ةيصعملا نم نكي مل هيلإهب وهذ ىف هتيصعم ىن لخدي ملو رئاجلا ناطلسلا ىلإ

 ةيصعم اهم ىنكمتسي وأ هنعررض فرسعل هلاملع هيقتيل هقالخأ نسحأ نم وه امإ و

 . ةدابعلا نم وهف اذه ىلع ناك اذإف ى هماحرأو هلهأ نم دحأ نع اهس بذي وأ

 ةمناصم ىلإ اوجاتحم الأ ىدابعل لق:هثايبنأىلإ هللا ىحوأ ام ضعب ىف ىورو

 ىمزلل منصتلا زوجي :ليقو . كولملا بولتب مهيلع فطعأ ىنإف ، ىنومناصي و كولمل

 ةجاح ءاضق وأ ةرخآلا رمأو نيدلا ةيوق ىلإ وعدي ناك اذإ ع مهريغو كوللاو

 =ةارادموهف هلمحتنف كايند نم صقني ءىش لك :ليقو . هل زوجن ىتلا ايندلا جم اوح نم

 . ةنهادم وهف هلمتحتف كترخآ نم صقغي ءىش لكو

 بابسأ نه »:لاق هن ] :نل ىنلا نع ةياورلا ىف : هللا همحر 2 ديعس و لاقو

 ةنحادملاو ث رابكلا ىف ركملاو ، رارشألا ىف ثالأل نوكي نأ ةعاسلا بارتقا

 « نيدلا ىف رايخأب مه ال مهنامز لهأ رايخأ ىنعي « « رانصلا ىف ملعلاو « رايخألا ىف

 : هلعاف نم حيبقلا لعف نزي نأ ةمناصملاو ةنهادملاو ، رادقألا رافص مه راغصلاو

 رومأ نم اذه لكو . ركشتم نع هاهني الو ى فورممب هرمأي الف ، نسح هنأكه اقلي و
 هتحصن و ريخ ىلإ هتوعد نإ لجر : نيلجر نيب كنامز لهأ » : لاق مث . ايندلا

 ڵ هنمأت هتعبت نإو ، كشغ هتحصنتسا نإو & كيلع نكي لو كنم لبقي

 ىوهي امب فرعت ام تنأو ىوهي ام ىلع كمباتي امإو ث تل دقني مل هتدق نإو

 . « كسفن ىلع هنمأت فيكف ، هسفن ىلع هنمأت ال تنأو 2 هب هيناتف

) ٢٩ - نييلاطلا جهنم / ٢ (



 . ٥ ع --

 لاق امك هنأشل حلصأ ةلزعلا ىأر اذإ هنامز لهأ لزتعي نأ لقاعل ىغبذيف

 . اهب سينأ ال دالب ىلإ تلحرل ساوسولا ةفاخم الول : سابع نا لاقو

 ٠ سانلا الإ سانلا لسف ل»و

 . ةلعل ١ نم .4 ظح ١ و ذخ : هنع هنل ا ىصر رع نعو

 وهف مهختف نع ضغو مها ذأ ىلع ريصو سانلا طل اخ نم نإ : لوقلا ضم ىنو

 نم الا مسب ال نامز 2 ىلع ىنأي : لاق هن ةلت ىنلا نع ىوريو . لضفأ
 . قهاش ىلإ قهاش نم هنيدب بره

 لاق : ليقو . ابح ددزت ابغ رز : لاق هنأ ومل ىفلا نع ىوري : ليقو

 ٠ هللا لزنأف « انروزت امم رثكأ انروزت الأ ، مالسلا هيلع ليربجل ةنال هللا لوسر

 . « َكبَر رمأب الإ لزنت امو »

 نأ ، ىرعشألا ىسوم فأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمه بتك : ليقو

 اذإ ةبارقلا ىوذ نإ : لوقي ، اورواجتي الو اوروازتي نأ ةبارقلا ىوذ رم

 . اوضغابتو اودساحت اوند اذإو اوباحتي نأ ىرحأ ناك مهرايد تحزن

 لصف

 ءادتقا ىشلا عرسي نأ فورح ءىش وأ طئاح تم ص نمل بحتسي : ليقو

 هللا لوسر اي : هل ليقف ‘ ىشلا عرسأف لئام طئاحم رص هن ١ ليقو ‘ ج ىنل \

 ء

رظن نوكيو ص ةءاجفلا توم ىأ ، تاوفلا توم فاخأ : لاقف ، ىشملا تعرسأ



- ١ ٥ _ 

 . قمحلا تامالع نم وو ؤںبيع هناف تانغتل الا عدايو ‘ همدق عضوم ىشم اذإ لجرلا

 : ليقو . هطسو ىنف ابكار ناكنإ و ، قيرطلا بناج ىف شميلف الجار ناك نمو

 . بكرلاو لجارال قي رطلا طسو ىنف ءاضفلا ىف امأو ، نارمعلا ىف اذه

 ىضاقلا نع تدجوو « ةجاح ريغ ىن ىشملاو ةجاجالاو كايإ : ةمكحلا ىفو

 ىرجلا ىلإ جاتحا نمو ث ةريبك ةين ريغ وأ ةجاح ريغ ىف ىشلا نأ { ىسع فأ

 .اغجلا لامأ برم ىرجلا نإ : لوقو ، سأب الف رزض ريغ نم اهيضقي ةجاح ىف
 فاخ اذإ كلذو س هيلإ ىرج كلذ توف فاخ ناك اذإو ،ىشم اذإ كردي ام

 { ةيح وأ ةناد لك أ وأ قرح وأ قرغ وأ لتق نم هريغ ىلع وأ بطعلا هسفن ىلع

 . ناسحإلا نم لبافجلا نم كلذ نكي مل ڵ ىرخ كلذ هابشأ وأ

 : ًمبرأ اونمضت نأ الإ ، تاقرطلا ىلع سولجلا اوبنتجا » : هلط لاقو
 .زئانجلاعييشتو:ليقو .فيعضلانوعو ،لاضلا داشرإ و راصبألا ضغو ،مالسلا در

 . ةالصلا ىف كلذ هرك امنإو ك هسلجم ىن هعباصأ كبشي امبر ىسوم ناكو

 مامال الإ هساجم نم دحأ موقي ال ليق دق : هللا هحر ، بوبحم نب دمحم لاقو

 . هيقف وأ نيدلاو وأ لدع

 لصف

 ف ك كقازرأ كيب مف هللا نإ » : لاق هنأ : ىتلا نع ىورب

 هقزرهكردأل توملا نم برهب امك هقزر نم بر» كدحأ نأ ول ، كقالخأ كنيب

. توملا هكردي اك
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 .ظوفحملا حوللاىن ةنوتكم راثآلاو بئاصملاو قازرألا نإ : دوعسم نبا لاقو

 . ةعبارلا ءامسلا ى قازرألا : دح وي أ لاقو

 ء شرعلا بابب قزرلا حينافم امإ » : :ط ىنلا نع ريبزلا ةياور ىنو

 .« هل للق للق نمو « هل رثك رك ] نه ! ٨۔_ةاقفن ردق ىلع مكقازرأ : هللا لوقيف

 ملا هباصأ نمو 0 هلس دمحلا لوق نم رثكيلف ةمعن هيمل- هللا معن أ نم : ليقو

 ةوق الو لوح ال لوق نم رثكيلف قزرلا هيلع أطبأ نمو ث رافنتسالا نم رثكيلف

 اريخ هب هللا دارأ نم هنإ :لاقي د هللا همحر ڵ ديعس وي أ لاقو : جطظملا ىلولا هللاب الإ

 . هب هعنقو انافك هقزر ل.ج

 ‘ امارح هدجو هبلط ذ لجعت نش موتحم قزرلا ( :لاق وات ىزلا نأ ىورو

 .عرزلاىنعي« ضرألا ايابخ نم قزرلا اوسملا » :لاقو . « الالح هاتأ فقوت نمو

 ةيساقلا ىلإ ال ى مهفانك أ ىف اوشيعت ىتمأ ىف ءامحرلا ىلإ قزرلا اوبلطا » : لاقو

 موص اهرفكي ال ام بون ذلا نرم » : لاقو . « ةغعللا لزغت مهيلع نإف « مهب ولف

 .«ةشيعملا بلطف مومهلا :لاق ؟اهرفكي امو هللا لوسر اه :ليق . ةقدص الو ةالص الو

 ، هرهظ ىلع هلمحيلو ى ابطح هيف بطحيف البح ذخأيلف كذحأ دمتعيل » : لاقو

 الجر ىتأي نأ نم هل ريخ ص قدصتيو هغم لكأيف هعيبيف قوسلا ىلإ هب ىنأيف

 فعض ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفف « « هعنم وأ هاطعأ هلأسيف هلضف نم هللا هاطعأ

 طالتخال رطضلل لحس ام الإ اهنم لحب ام ةتيملا ةلزنمب ايندلا نإ : لاق نم لوق
 . ةقافلا دهي ام الإ اهنم بلطي الف ء مارحلاب اهنم لالحلا

كرتب الإ نوكي ال لكوتلا قدص نإ : نيلئاقلا رايتخا ءوس ىلع رخآ ليلدو



 ۔س ع٣٥

 هديقي لو ًتلطم اًضح باستكالا بلط ىلت ولو ىنلا ضح دق ذإ « باستكالا

 بلط ىلع ةجحلاو ، رطضي مل نم نود هيلإ رطضا نل هنيعب تقو ىف اًصاخ هلعج و

 . توقلا بلط ىف كرحتلا ىلع مهباجإو هنع فلخم نم مذ ىلع ةمألا عامجإ قزرلا

 . كلذ ىلع ردق نإ اعوج تومت اهعدي الو ء هسفن ىح نأ دبعلا ىلعف اضيأو

 ةلط لوسرلا هيلإ بدن ام ىلإ عراسيو ،لجو زع هللاىقتي نأ دبعلاىلع بجاولاو

 نوكي الو ء هريغل هب قدصتي و هسفنل هتاتقي ىذلا لاللا باستكا نم هلعف ىلإ و

 تايط منم اولك اومَمآ نيز لا اغأ اي » : ىلاعت هللا لاق دقو ، سانلا ىلع الك

 . « "تس لكك ام

 مهاري نأ « انفلب و

 قزرلابلط نإف ،اذه نع فك ما ربإ اي نأ : ىدونف ، ةشيعملا بلط ىف ايندلا ؤ

 . ايندلا بلط نم سل

 ددرتأ ام لوط نم تيحتسا دآ بر ي :لاق مالسلا هملع

 ادإ و دبّتتف رب تيبلا ىف ناك اذإ ك ةاروتلا ىف بوتكم ىروثلا نايقس لاقو

 نأ آدحأ عسي الو ء كقزر ثال ببسي كدي كرح مدآ نبا اي . بلطاف نكي جل

 ناصقن الو هيف ةدايز ال م وقم فزر وهو هيتأي ال هقزر نأ لمعي نإ هنأ نظي

 هنأ هقزر نم ءىش هتوفي ال هنأ هللا ىلع لكوتو لمملا كرت نإو 2 هبلطي نأ هيلعو

 هنأ اهمتكب نأ عط:سي ملو ڵ سانلل اهادبأو هتجاح رهظأ نمو . اثطخم نوكي ال

 هيلع بجي مل ولو هفن هب ىيحم ام بلطي نأ دبعلا ىلعف « هقزرل اطخاس نوكي ال.

 ىدؤب ام شاعملا نم باطي نأ هاد ناك ضئارفلا هيلع تبجو اذإف ، هضئارف ادأ

. ثكالذ ىلع ر۔اق ١إ هضنارف
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 قزري الوأ مارحلا قزري هللا نإ لاق نمل باوجلا : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 لكو هاوس دحأ قاخي ال اك هاوس د>أ قزرب ال قازرلا ود هللا نإ لاقي ع مارحلا

 ريخ وه لاقيو ، مارحلا قزري هللا نإ لاقي نأ نسحن الو ، هقزر نف هاوس قزار
 ىضقي لاقيو . رشلا ىضق لاتي نأ نسحي الو هئاضق نف ءىش لك نأ امك نيقزارلا

 نودحملي" نيذلا اورا ب هوم ءا ىتسخلامامسأل اه وه: ىلاعتهللا لاق . قحلا

 . مارحلا قزارو رشلا ىضاق لاقي نأ ىنسحلا ءامسألا نم سيلو « هئامسأ ىف

 هللا نأ همه ناك نإف ناصتنلاب مهتم ودو هلايعلو هل رهشأ ةقفن هعم ناك نمو

 7 عأ هللاو ءىش همزاي شاعملا بلط ىف همه ناكنإو هل زجي مل مهقزري ال

 . قيفوتلا

»» ©



 ٥٥ع

 نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 كلذ بادآو عامجلاو برشلاو لكألاو مونلا ىف

 ةرغكو لكألا ةرثكو مونلا ةرثك ضغبي هللا نإ لاق وماك ينلا ىور

 . ةحارلا ةلتو لك ألا ةلقو مونلا ةلق بحبو . ةحارلا

 اليلد مونلا هللا لمج ليقو . ةكحلا م بولتلا اوحرأ والع ىبلا لاقو

 . ثبلا ىلع اليلد مونلا نم مايقلا لعجو . تول ىلع

 1 ء ء -

 اذإ اهقحو « اهتح اهعنمي الف اقح هسفنل هيلع نا ملعي نا دبعلل ىغبني ليفو

 ض با رمثلاو ماعطلا اهعنمي الف ةبيصم اهتباصأ نإ و . راهنلاب اهح رب نأ ليبلاب اهرهسأ

 . ىلاعت هللا رمأل ربصي نكلو « اهحاع هلا ضرتفا امح فعضتف

 : لاقف ام ان هدج وف هيب أ ىلع لخد زيزعلا دبع نب رمه نب كلملا دبع نأ ىكحو

 ،ىف موقت الف اهبعت أنأهرك أو ىتيطم ىسفن ىنباي لاقف ؟بابلاب سافلاو مانت ،تبأ اي

 ثيدحلا وه رحدلانإ لاقي و 2 اهدعب رعدلاو ءاشدلا ةالص لبق مونلا نع ىهنلا ءاجو

 ٠. اهدعب و ةالصلا لدف هنع ىمه وهو ‘ فزاعملاو وهالا و رعشلاو ك ايندلا رومأ ق

 . ةحارلل ةرينملا ىأ ، ممال ةفلخلا ىحضلا ةمون لاقيو . تاقوألا لك ىو

 « هلجرب هلكرف ىحضلا ةمون مان دق هدالوأ ضعب ىلإ سابع نبا رظن ليقو

 نه نوفتبي هللا دابع اهف رشني ىتلا ة-ادلا ىف سعنتأ ء كنيع هللا مان أ ال مت لاقو

؟ تبأ اي اهفتااق امو لاق : ةمونلا هذه ىف بردلا تلاق امب تمت ام وأ ، هللا لضف



 ۔ ٤٥٦

 ةث)ث ىلع مونلا نأ تملع امأ ىنباي : ةجاحال ةينم ةرخبم ةلسكم اهنأ تلاق « لاق

 ةرجامهلا ةمون ىه قلحلا ةمونف ‘ ىتح ةمونو ڵ قرخ ةمودو ، قلخ ةمونف . هجوأ

 . ىحذلا ةمونف قرلا ةمون امأو . ليقت ال نيطايشلا نإف اوليق ول ينلا لوه
 انونجع دس>أ نوكبي نأ الإ اهمانت ال . برغملاو رصعلا ةمونف قحلا ةمون امأو

 هلجرب هكرو ث ىحضلا ةمون ىلإ مجري ملو هينيع كرهي مالفلا ماقف ك لاق ناركس وأ

 « نيفصنلا نيب كدحأ ماغي ال 3 :ل لاق هنأ ىوريو . هياجر ىدحإب هرض اذإ

 باودآلا دنع نايبصلا ماني الو ص كرابم لظلاو . سمشلا ىف هفصن و لظلا ىف هفصن

 ءاهافق ىلع ةأرملا الو هنطب ىلع لجرلا ماني الو ،أان وهو الجر لجرلا ىطختي الو
 . هنلا هنعل ناطيشلا ةمون ىه : لامي و

 ىلع هلجر عضي الف كدحأ ىقلتسا اذإ لاق ةلط ىبنلا نأ سابع نبا نعو

 هنطب لع امم ان متيأر اذإو ، هوهنف ةجحلا رهظ ىلع امم ان : أر اذإ لاقو ء ىرخألا

 ، ءارشلاو عيبلاوةعاجلا و ماعطلاو ةالصلاو ةراهطلل ممانلا هيبنت زوجو . هوعدت الف

 ىتح كرت نإو ث روجأم اوهف ةالصل ات ان هبن نمو . رمأي مل وأ ثالذب مم انلا رمأ

 نأ ىغبنيف ثدح هنه ناكو ةتاج نيب مان نمو . كلذ ىف امثآ ناك تقولا تاف

 زئاجف هريغ امنا آدحأ هشارف ىف دجو نمو 4 مهلع سأب الف هوهن نإو هوهني ال

 هياعف عزفلا نم هلت لازو ايهص هبن نهو ك ىصلا هبني نأ هركيو . ههني نأ هل

 هنيمي ىلع تيبي ةلط ىنلا ناك ليقو 2 هيلع ءىش الف هلقع لزي مل نإو نامضلا

 كدابع عبت م وي كباذع ىق مهالا لاق 7 نمعألا هدخ تحم ىنملا هدي عضي و

.روشنلا هيلإ و ىنافوت ذإ دعب ىنايحأىذلاهف دجلا لاق ههون نم كدحأ ظقيقسا اإف



_ ٥٧ ٤ 

 ركذيو « هنيمي ىلع دبعلا ماني ام لضفأو . ىلاعت هللا رك ذيلف مونلا هنع لاز نمو

 . ءاش نإ 2 هلامش ىلع مانب م ىلات هلل

 ةفحلم ىف الو ههجو ىلح ماقي الو ةلبقلا ههج وب لبقتسي نأ م انلل بحتسو

 . كالذ نم ىرتعي نونجلا نإف « ءارمح

 الو مهنيعأ مانت . ىحولا راظتنال مهروهظ ىلع ءايبنألا مون : سابع نبا لاقو

 مملامش ىلع نوماني كولملاو 2 ةلإقلا لبقتسم هنيمي ىلع ماني نمؤملاو ع مهبولق مانت

 ليقو . مههوجو ىلع نوماني ةهاعلا وذو هناوعأو سيلبإ و ، اولك أ ام اوثرمتسيل

 . توملا وخأ مونلا

 قرفو ، تولل وخأ مونلا ع ال: لاقف ؟ ةنجلا لهأ ماني له وْالتَط ىبنلا لئسو
 اهب ىلا سفنلاو { ةايحلا هب ىذلا حورلا : ضعب لاقن 2 حورلاو سفنلا نيب ءاملا

 دن الإ ضبقت ال حورلاو ء هحور ضبقي ملو هسفن هللا ضبق ممانلا مان اذإف ء لقملا

 سفنلا عم حورلا درو سفنلا هيلإ دري ملهمون ىف دبعلا ةنامإ هللا دارأ نإ و ، تول

 لك : لاق « ًاهنرأوَم نيح سن ألا ىفوتي هللا » : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا لاقو

 ىتاو ، ببدلا عطقني ىتح تمان تومل اهيلع ىضق اذإف هيف ىرجم ببس اهل سفن

 ني> 0 حاورألا ىأ ڵ سننألا ىفوتي هللا : ريسفتلا ىفو . كرتت توملا اهباع ضقي

 سفنألا ديري اهمانم ىف تمت مل ىتلاو «اهلجأ ءاضقناو اهلكأ ءانف دنع اهضبقيف اهتوم

 لقعلا اهب نوكي ىتلا سفنلا ىه مونلا دنع ىفوتت ىتلاو ، اهمانم ىف تمت مل ىنلا

 املاوزب لوزمف توملا دنع ةقرافم ىهو ةايحلا سفن : ناسفن ناسنإ لكلو زييملاو

اهيلع ىضق ىتلا كسميف سفنقي مونلا دمب وهو ى مان اذإ هقرافت زييمتلا سفنو ع سفنلا



 س ٤٥٨ ۔۔-

 اهدري و توملا اهيلع ضقي ملىتلا ىهو ىرخألآ لسرب و دسجلا ىلإ اهدري الف تول

 دنعف كحورو سفن نانإلا ىف لاقيو « هتوم تقو ىأ ، ىسم لجأ ىلإ دسجلا ىلإ

 . حورلا ىقبتو سفنلا جرخم مونلا

 ايؤرلا اهب ىري دسجلا ىف اهعاعش ىقبيو مونلا دنع حورلا جرخ 2 "ىلع لاقو

 حاورأ نإ لاههوءنيع ةظحل نم عرسأب هدج ىلإ حورلا تداع مونلانم هبنا اذإف

 ىلإ عوجرلا تدارأ اذإف ، هللا ءاش ام فرامتتف مانملا ىف ىتتلت تاومألاو ءايحألا

 عجرت ىتح ءايحألا حاورأ لسرأو ، هدهع تاومألا حاورأ هلل كسمأ اهداسحأ

 . اهايح ةدم ءاضقنا ىلإ اهداسجأ ىلإ

 ةلخادب هشارف ضفنيلف هشارف ىلإ كدح ا ىو ] اذإ : :لاتوتلتع م ىفلا ن أ ىروربو.

 ىنج تعضو ‘ ىبر كمساب مهالا : لوقب م ى هيلع هفلخام ىردي ال هنإف هرازإ

 هب ظفحت امب اهظفحاف اهتلسرأ نإ و 2 اهمحراف ىحور تكسمأ نإ مهالا { هعفرأ كبو

 . نيحلاصلا كدابع

 ، هانعم : ليق « كبر ىلإ ىم > رأ ةقشم أ ملا ثرشنلا مت ,أ ا » : : ىلاعت هلوقو ::

 ف ىأ ك ىدع ٢ سابع نا قو . » ىوأ ح ف اخ داف « ك كبحاص دسج لإ

 ا ظ » : ريسفتلا ضصمب 7 . هدسج .ةقدصملا ، هرا دعو امم » ةنمسلا ُ ذلا انت

 . هناذَع نه ةنملا هرا ءاضةب ةيضار « اهمر هرا نأ تنقيأ ك هللا لاق ام

 ةفحتب هيلإ لسرأو نيكلم هللا لسرأ دبعلا ىنوت اذإ : رمه نب هللا دبع لاقو

 ،ضار كنع كبرو ،ناحمبروحورىلإ نمط رفنلا م اهتيأ ىجرخا :لاقيف ةنجلا نم

ءامسلا .اح رأ ىلع ةكناللاو أ هقن ا ق .7 أ هدجو كسم حير بيطأ جرختف



 ۔ ٤٥٩

 . امل حتف الإ بابب رمت الف ةبيط ةمسنو ةبيط حور ضرألا نم تءاج دق : نولوقي

 عم اهلعجاف هذهب بعذا ليث كيل لاقي مم ، هلل دجسن مم . اهيلع ىلص الإ كلمب الو

 اعارذ نوعبسو الوط ًاعارذ نوعبس هيلع عسويف هريغب رمؤب من ك نينمؤملا سفنأ

 ل نإو 2 رون هافك نآرقلا نم ءىش هعم ناك نإ ناحمرلا هيف هل ذبنيو { اضرع

 ماني ، سورعلا لثم هلثم نوكيو ،هربق ىف سمشلا لثم رون هل لعج هدنع نكب

 لسرأو نيكلم هيلإ هللا لسرأ رفكلا ىفوت اذإو.هيلإ هلهأ بحأ الإ هظقوي ال

 ىلإ ىجرخا ةثيبخلا سفنلا اهتيأ لاقيف٬نشخو نتن لك نم نشخأو نتنأ نم ةعطق

 » يض رم ةيضار ك كيرإ ىمجزآ» : هلوقو . نابضغ برو ل أ باذعو هج

 ىدابع ف ىلخذآ « :: لاق ةمايقلا موي ناك اذإف 0 ايندلا نم اهجورخ لنع اذه

 ] ات ۔ , ٥ ه

 . « ىغج يلخداو

 ايندلا ىف كبحاص دسج ىلإ ىعجرا ثعبلا دنع كلذ اهل لاقي : نورخآ لاقو

 . داسجألا ىلإ عجر " نأ حاورألا هللا رمأيف

 لح ] امع هللا ن ٠رع ةيضار هتماركو كب ر باوث ىلإ ى ] { ىعجرا : نورخآ لاقو

 ةلمج عم « ىنج « ىدابع عم ىأ « ىدابع ىف ىلخداف « اهبر اهنع ىضر ةيضرم « اه
 . ىنةج ىلخداو ى نيفطصملا نيحلاصلا

 لصف

 . رورم ج لكو هذيب لجرلا لع بسكلا لضفأ ( : . ىذلا لاق

 ةامح هتيحل « هلوف و. ثيللا بسكلا هنأ « كنض ة ةدم .م»ىلاعت هلوقو

 م . راين نب ةدرب ىبأ نع ىاربطلاو دحآ هاور )١(

  

 



_ ٦٠ ٤ 

 ىذألا اهنع طييلن كدح أ ةمقل تطقس اذإ ةلط لاقو.لالحلا قزرلا هنأ ! «ةَبَط

 لاقف . عبشن الو لك أن انإ ء سان هل لاقو . _>ناطيشللاهعدي الو اهلك ايل مش

 ح هيلع هللا سا اورك داو اوعمتجاف لاق « معن اولاق } مكماعط ىلع نوقرفتت مكلعل

 . ىديألا هيلع ترثك ام هللا ىلإ ماعطلا بحأ لاقيو . اوعبشف ، اولعفف

 { مهمامط ىلع اوعمتجا اذإ تيبلا لهأ ىلع نولصي هتكئالمو هللا نأ انفلبو

 « اهنيعأو اهسوفن هرش نوفاخي عابسلا ىدي نيب لكألا ءامكحلاو ءابطألا هركبو

 .ىش اهنم مكيشغ اذإف نلا نم بالكلا نإ ‘ ةرصبلا ربنم ىلع سابع نبا لاقو

 ىلع مدخلا مايق اوهترك كلذكو . ءوس سفنأ اهل نإف . هودرطاو ائيش هيلإ اوفلأف

 . مهعابشإب نورمأي « نيدلاو سفنلا ةداخم مهسو+ر

 هل نإف ا وضمضمتم نبللا : رش اذإ لاق هن اوتالشىنلا نع ةعلس مأ تور ليقو

 خبطي نأ هرمأف مقسلا لوط الص ىبلا ىلإ موزخم ىب نم لجر اكشو . امسد
 ةاشلاريخ لاقو ۔ ةكربلاو ءافشلا امهيف لعجي نأ فر تلأس ىنإ لاقو . نبالاب محا

 . ىذقلا نم اهدعب أو . ةاك ذلا نم اهاندأ هنأل اهمدقم

 ،ناتيحلاو ضيبلا لك نأ هيلإ هللاىحوأف ث دلولا ةلق ىلاعت هللا ىلإ ىن اكشو

 ث بلقلا قري سدقم كرابم هنإف ، سدملاب مكيلع لاقو . لسنلا نارثمكي امهمف

 مكياع لاقو . مالسلا هيلع ىت مهم . ايبن نلروعبس هيف كراب و ةعمدلا رثني و

 بهذي هنإف ىنربلا رملا لك أب مكيلع لاقو . لقعلاو غامدلا ىف ديزي هتإف عرقلاب

 طميملا كدحأةمعن تطقس اذإ هظفلو رباج نع هجام نباو ىناسفخلاو ملسمو دحا هاور )١(
 هنإف امقعلي وأ اهقعلي ىت ليدنلاب هدي حس٤ الو ناطيشلل اهعدي الو اهلك أيلو ىذألا نم اهبام
 م . ةكربلا هماعط ىأ ىف ىرديال



_ ٤٦١ 

 : ءافشلا نم اباب نوعبسو فين هيفو . عوجلا نم عبشيو رقلا نم "ىفديو ءايملاب

 قيرلاىلع بيبزلا لك أب مكيلع لاقو . _]جنل وقلا نم نامأ رملا لك أ نإ لاقو

 قلا نسحو بصنلاب بهذي و بصعلا دشيو منلبلاي بهذيو ةرملا فشني هنإف

 . ىرمأو ىنأ هنإف ةبح ةبح بنعلا لك لاقو . منلاي بهذيو سفنلا بيطيو

 { هقلخ هاس احابص نيمبرأ محللا كرت نمو ۔ محللا تبني هنإف محللا مكيلع لاقو

 لاقو . مسجلا ليسي هنإف ناتيحلا لك أو ك ايإو : هبدأ ىف اونذأف هقلخ ءاس نمو

 ءىش لك لبق محال لك أ نم لاقو . روصاب عوماس ةاروتلا ىف محللا : مالس نبا

 . ماذجلا اهنوهأ ءالبلا نم اعون نيثالثو ةئامنالث هنع هللا بهذأ هدعبو

 هباحصأل لاق مث « هنم لك اف نيت نم قبط هيلإ ىدهأ و ىنلا نإ لاقو
 مجح الب ةنجلا ةهمك اف نأل ، هذه تلقل ةنجلا نم تلزن ةهكاف نإ تلق ولف اولك

 . سرقنلا نم عفنتو ك ريساوبلا عطقت اهنإف اهولكف

 مالسلاهيلعلاقو . عامجلا ىف ديزي هنإف سبايلاو بطرلانيتلا اولك بعك لاقو

 لكؤي نأ ىهنو .نيتلا وهو ء سلبلا لك أ ىلع .مديلف هبلق قري نأ دارأ نم
 ءاينغألا امل ىعدي مالولا ماعط ماعطلا رشأ لاقو . رمعا اهيلع برشي ةدئام ىلع

 .اشهن هشهناف امل تلك أ اذإ ليقو ةأجافملا ماعطنع ىهن ليقو . ءارقفلا كرتيو

 ثلاثلاو ى ماعطال ض ىناثلاو « هللا ركش لوألا . سافنأ ةئالؤ ىفف تبرش اذإو

 . ناطيشلل ةدرطم

 نوكي هنم نإف ابع هوبعت الو امم هوعف ءاملا : رش اذإ ، مالسلا هيلع هنعو

 م . بطلا باتك ىف ميعن وبأ اهاور رمتا ثيداحا )١(



 ۔۔- ٤٦٢

 ىف ةمقلا تعضو اذإ و اهباع هلك أتف كريغ ةدئام ىلإ كماعط نمنرت الو . دابكللا

 .نيترملاو كيف ىف نيتمقللا نرقت نأ كايإو . اهنم غرفتىتح ىرخأب اهمبقت لذ كيف

 رثت ال نأ لكك ألا بدأ نمو . هعم عبش ال عوج هنم ضرتعي و هركب هنإف

 ماعطلا نع هدي مفري نم رخآ نكن الو ماعطلاهنم ىل ؤي ىذلا عضوملا ىلإ تانتلالا

 . ةناهملا رهظتف هرخأ ىف الو ززعتلا رهظتف سلجلا ردص سلجن الو . ةبغرلا رهظتف

 ىلع ىرسلا هددو لك 1 نأ هركبو ادح نخسلا ماعطلا لك ] نع ىهن و

 ىمروأامم اولك أي نأ ريقنلاو ىنفلل زئاجو . مامطلا ىلع توملا ركذ هركبو . ضرألا

 . ةليلو مو سردلاو مابأ ةنالث م أملاو ك نأل ف معطي نأ ه

 رثك أف اريثك ارمت هيدي نيب تلأف امالغ ىرتشي نأ وبلط هللا لوسردارأو

 . هدرف هب رمأف 2 مؤش لك ألا ةرثك ماللا هيلع لاقف لك ألا

 ريعشلا الل لك أي ال ناك كلما نم هللا هاطعأ ايف مال-لاهيلعنايلس نأ ىررو

 . ماعطلل ديجو ىراوحلا هفايض أ معطيو « راكشملا هلهأ مسط و

 تلقو ةمك_لاتسرخو نيملا تمان ةدعملا تألتما اذإ ىنباي هنبال نايل لاقو

 هلألعي و ك ابيط الالح الإ لك أي ال نأ دبعلا ىلع ضرفلاو . ةدابملا نع ءاضعألا

 ‘ هدم و لك الا لبق هل ذ لسفيو . هللا ةعاط ىلع ةنودملا هب ديرو هلا لض نم

 ثلذ نأل قرلا ىفو . بارشلاو مامطلا خفن زوجي الو . هيلع هللا سا رك ذيو
 ىر نمو . لقعلا صقن هملع ىشح مجملا ىر نمو . ة هللا 7 ك امم

 ندبلا ىف جو ىلع عضو نإو رقلاب ندبلا لسفت الو . رقنلا هيلع ىشخ لمقلا

سأب الف



 ةدعملا بيطب وة وهلا قتفي هنإف نيجلا انيمعطأ ةيراج اي :ناوفص نب دلاخ لاقو

 نانسألا حرقيهنإف كيلع ال لاتن٬ءىش هغم اندنع ام هلتلاقف . برعلا ضمح نم وهو

 دنلل لاقو . ةدحاو ةعاسىف هحدمو همذفةمذاا لهأ لحعومو نطبلا هيلع ىكوتسيو

 : ان اماعط وليم هللا لوسر مذ ام ليقو .ةيدوأ ريصتف ةيعوأ مكنوطب اولعجت ال

 حوفسم مدو ةتيم هترضح اذإ رطضا ليقو 2 هكرت ههرك نإو لك أ هبجأ نإ

 ناكهنم لك أ كلذ ىأ نف { ةحاب :لاو ةمرحلا ىف واسقم وهف حوب؛ ذم ر زمغخ ملو

 لصألاف ة ةمرح « ناتمرح هيف عمتجن هنأل ء دشأ ناك اتيم ر زملاناك ن نإو . ربخم

 « ماعنألا ةتيم لك أيف ريزنملاو ماعنألا ةتيم هترضح ال اذه ىلعف ، ةتيملا ةمرحو

 . ءاوس هلك لوقو

 زوجمالو ءرطضلل هتحابإ هللاىنثتسا اممرجلا سيل لوقف رمخال هبرش ىنفلتخاو

 ك زوجن الف الإو . رطضفلل تزاج ةكساهلا نم - ; تناك نإ لوقو “ اذه ىلع

 ىف ضئارفلا ىلع ىوقيو ةكلمهلا نم هييحمام ردقب ةتيملا نم رطضملا لك أي امنو

 ىلإ هتليل . نم هينفيام ردنب لك أي نأ هل له ناضمر رهش ناك نإو ليق . هتقو

 « امئاص حبصأو لالخلا نم ءىش ىلع ةليللا كلت ىف ردقيال هنأ هعم نانك اذإ اهلوح

 . مايصلا همزلي عضوم ىف ناك اذإ ىعم اذكه لاق

 لصف

 ناكرحب امهسإف ، ناحمرلا دوعبالو نامرلا بيضقب اوالختال والع ىبلا لاق

 نمليقو .صوحلاو بصقلا الإ باصأ .ىش لكب للختي ناك ليق . ماذجلا قرع

. دكب الإ اموي نيعبرأ ةجاح هل ضقت مل صوحلاب للخت
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 .ىش سيل هنإف اوالخم لاقو كماعطلا نم ءاملاب نوللختملا اذبح ةل ىنلا :لاقو

 ! ملعأ هللاو ةالص ةثام اهب ةالصلاو . كاوسلاو للختلا نم رثكيلف هتكمالمو هللا

 لصف

 تردق نإ ةبيط ةي رذ اهلعجا مهالا 4 ملظملا هللا مسب لقيلف هلهأ عامج دارأ نمو

 لتيلف هتجاح ىضق اذإف انع هبنجو ناطيشلا انبنج مهللا . ةمسن ىبلص نم جرخم نأ

 . رشب ءاملا نم قلخ ىذلا هلل دجلاو ،هيتفش اهب كرحم الو هسقن ىن ارس «هلل 7

 اهايإ هتلوان غرف اذإف ةقرخ ذخا مونلا دارأ اذإ ( ومللَط ) ىنلا ناك ليقو

 . كلذ ايه وث ف ازاي 7 ىذألا اهنع تحسمو ىذألا هنع حسف

 اد رحتيالو 777 ه:رحع ىلعقليلفهلهأ كدحأ دارأ اذإ ( :لم ) : لاق

 امهنمتيحتسا رتتسي مل اذإ هنإف رتتسيلف هلهأ كدحأ دارأ اذإ لاقو .نيريمبلا درج

 .اكيرش هيف ناطيشلا ناكدلو امهنيب ناك نإف ناطيشلا رضحو تجرغن ةك:اللل

 هءاسن ( ةيط ) ىبنلا نايتإ نع امهنع هللا ىضر ةشئاع ديز نم رباج لأسو

 .. باودلا ىنأت اك نأي الو اماقو دعاقو امنان ىتأي لراك تلاق

 ةالصلا ءوضو ًأضوتوهريك اذم لسغلاستغالا لبق ةعجارملا دارأو عماج نمو

 . ةدحاو ةبانج زئاجو 2 دحاو شارف ىف نيقيراج عماجيالو « ءاش نإ مانيو

 يه تن 71 نإف { ىلوألا ةساحنب ىرخألا هت أرما عماج نأ زوجنال ريشب لاق

أطي رأ اوزاجأ دق « ىراوحلا وبأ لاقو ى ةبانجلا لسغ لبق اهتعماج زوجي الف
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 هريغ كلذ زاجأو ع كلذ لمف تلط ىبلا نأ هوهفرو ، دحاو لدفي هئاسن عيمج

 هل ناك نإ كلذكو . ةدحاو ةبانحم . ةرم دعب ةرم هتأرما عماج نأ ث ءاهقفلا نم.

 ى ادحاو السغ لسغي ح هثاسن ىلع ةليللا ىف :نل ىذلا فاوط هليلد . زئاخ ءاسن

 عماجنال 2 ىلعل :نل ىزلا ةيصو ىو . طئافلاو لوبلا ةقارإ دمي عاجلاب سأبالو

 اهاسن نايش رثكت نجلا نأل « لالهلا ةليل ىفالو ع رهشلا نم فصنلا ةليل ىف

 . امهين عرصي نونجلا تيأر امأ لالهلاو فصنلا ىف

 ۔.ران ةلعش اهجرف ىف نأكو تبمهبتنا ىأرم نألاقن لجر ىأ سابعلا نبا لاقو

 :؟ مهدالوأ نف لاق ث معن لاق ؟ مهل لمح لهو لاق . نيجلا ءطو نم تالذ هل لاق

 ركذ ىلع دعقيف ناطيشلا ءىجي ليقو . انزلا دالوأ م ليقو ص نوثنخلا ءالؤه لاق
 م ٥ ٥ ز «

 نوثطي (ل » : ىلاعت هلوق كلذو : هعم هءام بصي مش هعم عماج عماج اذإف لجرلا
 هه . س

 5 ناج الو مهللبف سن ١

 هثام عم هءام رقيو ، حكن اك حكتيف لجرلا لياحإ ىف ناطيشلا لخدي ليقو

 . دالوألاو لاوُمألا ق مهكراشو ك هلوق كلذو

 كؤاين » تلزنف لوحأ دلولا.اج ةيب هتأرما لجرلا ىنأ اذإ دوهيلا تلاقو

 ةيبحم ريغ ءاش نإو 2 ةيبحم ءاش نإ : « اتش نأ مكشارخ ١ اق مكل ثرح

 علجلا ىف هتين نوكي نأ لجرال ىغبنيو ، دلولا عضوم ىف لبقلا ىف كلذ ناكاذإ
 ۔ لاجرلا نع ةأراا ةوهش رسكو ءاسنلا نع ل_ج رلا ةوهش رسكو دلولا ءاغتبا

 . ةدارإ الو ةينالب مئاهبلا عامج هعامج نوكيالو

) ٣٠ -_ نيبلاطلا جهنم /٢ (.
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 . عالا نع ربصيال ىأ ث « افيعض ناَنإلا قلخو » : ىلاعت هلوق اورفو

 ٠ دلولا ىنعي ع ةحرو 2 عاجلا ىنهي «« ةًدَوَم مكنيب لعجو » : ىلاعت هلوقو

 . ةملغلا ليق ء « هب انآ ةَقاطال ام نذمَيتال » : ىلاعت هلوقو

 اه تسيل ةملغ نم كب ذوعأ ىإ مهللا : هثاعد ىف لوقي ءادردلا وبأ ناكو

 ليق « ىَدَح ةيث هَقلَح هىش لك مغأ » : هلوقو . ةوهشلا ةدش ةهلفلاو 2 ةدع

 . ماوه وأ توح وأ رئاط وأ ةبادوأ نجو ىمدآ نم ىننألا رك ذلا نايتإ وه

 ىنملا دادعتسا عم ةوهشلا ناجيه دنع الإ عاجلا حلصي ال : بطلا لهأ لاقو

 تاكلهتسملا تاغارفتسالا نم ةيدرلا ةلضفلا جرخ اك لاحلا ىف هجرخي نأ ىغبني

 ناكولو . لاحلا ذه ىلإ ردقم تقو عامجللو « ًايظع اررض تلذدنع هسبح ىف نأل

 امهب رضي عاجلا نأل 2 ىوادوسلاو ىوارفصلا جازملا بحاصب اصوصخ ةرم ةنسلا ىف

 ةرثكقىلع ةردق امهيف ناكن إ ىنلبلاو ىومدلاامأو « ةبوطرلا ةلقل اديدش اررض

 عمجي الو ، تاقرفتم ائالث وأ نيترم عوبسألا ىن امهل حلصألاف . ىوق دادعتساو عالا

 صلاخنم ىنملا نأل 2 عاجلا ةرثك عم اصوصخ 7 ميظع ررض هيفف ةليلو موي ىفنيترم

 ذخأي مم ، ىنملا غرفتسا اريثك عاجلا ناسنإلا دواع نإف حورلا ةدام وه ىذلا ءاذقلا

 عامجللرثكسملاو ء بطملاو كالهال اببس نوكيف ةيلصألا ةبوطرلا نم وأ ءاذغلا مد'نم

 . هتقو لبق بيشلا هيف رهظي و « هتوق لقنو اعيرس همر» نوكي

 ىلعأ نرم لجرلا ولميو اهرهظ ىلع ةأرملا تلتست نأ وهو . ةيفيك ماجملل و

 كاسمإ و٬رد_صلا فلو مضلا عم ةبعالم اهبعالي « ةئيهلا نم كلذ ادع ايف ريخ الو

اهبلقكرحت و اهتوهش ترضحأاذإ ىتح كلذ وحنو ليبةتلاو ، نيتفشلا صمو « نييدثلا
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 ةعاس ربصي ىتح اهنم عزني الف اهيف ىنملابص اذإف اهكسمأ بؤاثتلاو قبشلا اهب رثكو

 هنيمي ىلع لام اهنع عزن و هؤاضعأ ترتفو همنج ركس اذإف « اهل ديجلا مضلا عم

 هبقعي امم عالا نسحأو . اركذ هيف دلولا نوكي امم كلذ اوركذ دقف 2 لوزنلا دنع

 ءاضتأ تومو سفن قيضو ةدعر هبقعت ام هرشو . ةوهش ةيقبو سفن بيطو طاشن

 ىف ىفاك ردقلا اذهو . ابوبحم ناك نإو حوكنللا صخشلا ضغبو « نايشغو

 . عامجلا نم حلصألا ريبدت

 نأل اقيص الو ءاتش ليللا لوأ ىف ءاسنلا برقي نأ لجرلل ىغبني ال : اولاقو

 ةوفللا كلذ نمو ‘ جنلوفلا رم ناسنإلا ىلع فوختيو ةثلتمم قورعلاو ةدعقملا

 ندبلل حلصأ ليللا رخآ ىف عاجلاو ، رصبلا تعضو ريطقتلاو ةاصحلاو سرقنلاو

 هعامج نم عماجملا غرف اذإو ى امهنم جرخي ىذلا دلولا لقعل ىكز أو بلقلل ىخرأو

 عوزنم لسب نايموم ةبرش برشيو هنيمي ىلع عجطضيو دعقي الو امئاق موقي الخ

 الو ، لوبيو هرك ذ لسنيلف ةدواعملا ذارأ اذإو . جرخ امك ىنملا دوعي هنإف ةوغرلا

 . صقني عاجلا ىف راثك إلا نأل كلذ ىف طسوتيو للقي الو ءاسنلا نايتإ نم رثكي

 نادبألا لهأل عالا عفانمو ، الصأ ءاسنلا نع هتوهش تبهذ امبرو ، لجرلا ءام

 غرفيو ضراعلا ركفلاب بهذيو سفنلا بيطيو رورسلا مهل بلجي ةريثك ةبطرلا

 ةرثك رذحيل و هاوهي نم ريغ عم ناكولو قشعلا :نكسيو ايوق اغارف ءالتمالا

 ةيلصأ ةوق ريغ نم فلكتي نمو « ءافحنلاو « ءافْضلا و ةسبايلا نادبألا لحأ عالا

. قيموقلا هل و عأ هلزاو
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 نوثالثلاو عبارلا لوتلا

 سفن الا ق زوح امو قرلاو للملا ةاوادم زاوج ق

 زوج ال اهو

 ١ووادتف ، ءاودلا هنمو ءادلا هللا _ - رم » : لاق هن أ : ىنلا نع ىورو

 . _ ل هللا دابع

 .لهو : هل لاقف يبط هل عدا : لاقف { هدوعي لجر ىلع وتلل م ىبنلا لخد : ليقو

 .:: لاقو . ءاود هل لزنأو الإ ءاد لزني هلل نإ مالسلا هيملع لاتف « بيبطلا عفني

 . جيملا غي هيبلاو ث هلتقيف كذدحأر مدلا غي يبةي الئل ةماجحلاب كيلع

 هناصأ او كلذ لع نم لاقو٬تبسلاو ء اعب رألا مود ةماجحلا نعىمن هن ] ىورو

 . صربلا ضايب حضولاو ص هسفن الإ نمولي الف حضو

 اهوثفطأفةناور ىفو .مزصر ءأم نم اهودرب اف نهج حيف نم ىحلا : :نل لاقو

 . بوذ ةرافك ةلإلو مود ىحو (&{ رهش بون د ةرافك ةعاس ىح لاقو . درابلا .اللاي

 .نكي هنم تام ولو ك زنا ةلكأ و ةيفاعلا ب ديرب ءاود برش نمو . ةنس

 ,نمو ۔ برشي امم ناكو مرحم ريغ هبرش زئاج ءاودلا كالذ ناك اذإ ًاكسلاه
 نمو . اكلاه تام تامف هسفن هب لتقف هبرش نم تومي نأ ديرب ءاود برش

 .عجر الو { هب وتلاهمزلت هن أ تب ةنلتط ىنلا نع ثيدلا ىنعم قث هر .أرب 4سقن 1

 . كلذ لثم ىلإ
 -هللا نإف هتنا دابع اووادت هظفلو كيرش نب ةماسأ نع مكاحلاو نابح ناو دحأ هاور )١(

 م. مرهلا دحاو ءاد ريخ ءاود هل مضو الإ ءاد عضي ىلاعت
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 هب ترج امم ىنراعتلا ىنعم ىف هعفن ىجريو كلذ رش نمؤي ناك اذإ لوقو

 عطقلا نم نادبألا ىف ثادحألا ىف تاجلاعملا نم هريغك ناك و 2 كلذ قضي مل ةداعلا

 . كلذل حالصلاو ساقلالل الإ هلثم ندبلا ىف روجم لصألا ىف ىذلا قورعلا ىف

 اجرو تام دق دلجلا ناكو فوخم ريغ عضوم ىف ناك اذإ رانلاب حرجلا رجفيو.

 . سأب ال نأ وجرأف ررض الب عقنلا

 ث هاهنف هب ةلعل ىكلا :نل ىتلا رواش الجر | نأ اذه لثم ىف ىور دقو

 : ةلط لاقف ، هربخأف ةيفاع ىأرو هيأرب لعف مث ، رارم اثالث هاهنف اهيف هعجار مت

 . امهنةفاوف كدسج ىلإ ناقبةسي ةيفاعلاو رانلا تناككالذ عفنل :راكفإلا ىنعم ىلع

 عطقي نأ هلف ، فلتلا اهنم ىاف هئاضعأ ضعب ىف ةجراخ هب تجرخ نمو

 اهعضوم طبي نأ دارأف ةباد هتغدل نمو . هتايح اهعطق ىف عمط نإل ةحراجلا كلت

 . ءافش هيف هل نأ افراعتم ناك اذإ كلذ عنم جل

 .زوجيالف سفنلا فلت ىلع فوملا نود ناك نإف ءاهسأر رمش قلحت نأ ةأرمللو
 . هصةت نأ اهلف صقلا ىف مفنلا تجرو ررشلا تناخو اهسأر لمق نإ : ليقو

 ذ كلذ لجرللو « هنتخ لجرل هجرف رهظي نأ هلف نتتحم ريغ وهو لجرلا ملسأ اذإو
 ىلإ جاتحم ىتلا ةأرملا كلذكو س ناتخلا عضوم الإ هجرف رتسيو ةرورض لاح هنأل

 ذ بيبطلا هبرت نأ اهلف اهجرف نم بيرق عجو امل ضرع نإ بيبطلا اهجلاعي نأ
 دلو وأ جوز لثم ، رضاح اهمايلوأ نم دحاوو جلاعيو ، هدحو عضوملا كلذ جرخمو

 { ءايلوألا نم اهل برقأ ناك نمو ث لاخ وأ مع وأ خأ نبا وأ خأ وأ بأ وأ

. بحأ وهف ىلولا كلذ ىلوت نإ »
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 اهدبك ىف عجو هتنبابو بيبط هيلع لخد ديز ن رباج نأ ءاريغع تمعزو

 اهسمأن ىقلتست ىتح كذبك ىق امم ىملع امو : بيبطلا اهل لاقف ، اهعجو هل تركذف

 .هراظن و بوثلا ءارو نم اهدبك سف تقلتساف «قدص : راج لاقف اهف رظنأف َةسم

 . كلذ ىلإ رطضت نأ الإ لمفتلف ةلباقلا اهلإ رظنت ال نأ تعاطتسا نإ ضخاملاو

 لجرلا اهيوادي نأ زئاف لجر اهيوادي نأ تهركف ةأرما ترسك نإ و

 سانلل دصفت ىنلا ةأرملل زئاجو . حانج رطضملا ىلع سيل : لاقو . ةأرما دجن مل اذإ

 «ةجاحوةرورضنم كلذناك اذإ كلذ فرعتل ط رهنتو لاجرلا نادنأ ىلإ رظنتنأ

 فكلا ادع امم ناكو كاذ ريغ ناك نإو ث ةينلا ءوسو ةوهشلا نم اهبلق ربيو

 :ةرورضلا ريغ ىنعمىلع اناك اذإ فالتخا فكلا ىفو ، كلذ اهل سياف لاجرلا نم

 .ةرح تناك اذإ

 اهمجحم نأ ماجحلا ىصلل زوجي غلابلا ةأرملا : هللا همحر « ديعس و أ لاقو

 ةيبصلا كلذكو ث ةوهشلا نم تأربو ءاسنلا تاروع لقعي ال ريغص ناك اذإ

 ،ةوهشلاو ةبيرلا نم وه ؟ىربو « رتتست الو ء ىحتشت ال تناك اذإ منلابلا اهبجح

 ءافش هل سيل اعجو هنطب ىف دجو رهو . ىصلا عم ةأرال نم دشأ اذه لملو

 هسقن نم سحم ملو اهريغ دجي ل ةرورض نم ةيبنجأ ةأرما هل هتحسف حسمي نأ الإ

 .ضعب كاذ هركو ث ةلع نم اهلثم ةأرما ةأراا مجح نأ زئاجو ، كلذ زاج ةوهش

 . ةماجحلل اهندب زربت نأ ءاهقفلا

باهنعىنغتست تناك اذإ ةدالولا دنع اهسفن ىلع ةلباقلاملطت نأةأرملل زوجنالو



٤٧١ 

 كلذىلإ رطضت نأ الإ ةكلاه تناكأهيلإ ةجاتحم ريغ ىهو اهل اهسفن ترهظأ نإف
 . كلذ نم بوتت نأ الإ

 هدي لخدي نأ لجرال زوجب هلأ همأ نطي ىف بشنو نينجلا تام اذإ ة ليقو

 . كلذب موقت ةأرما رضح مل اذإ ك اهنم هجارخإ جلاعيو اهجرف ىف

 ءتكلا اهل فصوف ةلع اهل تضرع هللا هحر ‘ديز ن رباج ةأرما نإ :ليقو

 جحلاىلإ هرغس ىف اهرجهو اهلع دجوف «تيفوعو «هتبيغف توتكاأاف ،راج اهاهنف

 هذه نإ : لاتف ، هفطمتسي سابعلا نب هللا دبع هيلإ تلسرأ « هنارجه اهملع قشف
 هلا نإ هبح وت ا هللا ت كت ".مو » : لوقي هللاو 2 هللا ىلع لكو تت !

. 7 

 . » هرما غلاب

 صم , د وال , ۔ ,صس .

 ءىش لكل هنا لعج ذف » :2 : لوقن هنر 5 » ه آلا ح - : سابع نا هل لاقف

 . اهنع هاضر بيس ناكو ) رباج اهل ١ عجر اذه هن ا بسحأ » ا ر ق

 هب سأب الو { رشبجال هوركم رانل اب “كلا :. هللا همحر « دمحم و خيشلا لاقو

 . با والل

 «باذعلا نم م هنأل باودللو رشهال ههرك ضمو : هللا همحر (إ{ ديعس وب ا لاقو

 .عفنلاب روعت اذإ سأب هب ري ل ضعبو ،رشبلل هركيو باودلا ىف كلذ زيجي ضعب و

 كنإ لاقف ترق ىح « هنيع مطلف ء تفشكنا دق ةأرما ناوزغ رظن ليقو

 « كنيع تمطل لاقن هلأسف ىسوم ابأ قلف ، كعفني الو كرضي ام ىلإ ةئطاخلا

٠ كلذ لول ام اهلعو . ةرظن لو ا اهل نإ > هيل ١ بو كي ر رفغتسا



٤٧٢ 

 مطلي نأ هل سيل هريغ لاق . تام ىتح كحضي ملف هسفن ناوزغ لمو ليقو

 هيلع روجح وه ام هسفن نم هيلع روجحم هنأل « هلؤي امطل هدخ الو هنيع وأ هسفن

 هندب ىف هل زوجي امنإو ، عفن الب ررضلا هيف نأل هريغ ىلع هنم روجحم وأ هريغ نم

 نأ هل زوج الو س ةبوتلا هيلعو هل زوج ال ارظن رظن دق ناكولو هعفن هل وجري ام

 عيمج ىف هسفن ىلع رتسلاومللا ىلإ ةبوتلا هيلعؤ ٠ هللا دودح نم الح هسفن ىلع -

 دج مل نإ ةضف نم انانسأ ذختي نأ هلذ اهضعب وأ هنانسأ تطقس نمو © هللا قوقح

 ءاير تلذب ديريو . سانلا ىريل لذ لعف نإو ، لضفأ تالذ كرتو كلذ نم اةدب

 . لعفي الو كلذ نع هتنيلف سانال ةاهابمؤ

 نم هتجلاعم كلام زاجأف همأ نطب ىف كرحتي ىذلا دلولا جارخإ ىف اوفلتخاو

 . اسأب ىرولا هبرب ملو قحسإ همرحو ‘ لبةح نبا اهنطب قش هركو . دلولا جرحم

 دلولا ةايح تتبث اذإ هجارخإل ةجلاعملا ةزاجإ جرخت هللا هحر ديعس وبأ لاقو
 روجحم وه ام هنم روجح تيملا لرأو . ىجلا الو تيمل ىف ررض ةحابإ ريض

 . ملعأ هللاو دمستلا ىلع ىملا نم

 هتداهش طوقس ىلإ هب غلبي الف نيطلا لكأب وأ هتيحل نم فتني ناك نمو
 ، كلذ ميمج نع ىهنيو 4 نيطلا لكأ نم دشأ ةيحللا فتنو « هتيالو كرتت الو

 اثيش الوأ تامرحملا نم ائيش هيف طلخب نأ زوجي الف ءاود سانلا "ىقسي ناك نمو
 نأل ص هبرشو ةساجنلا الو ةرذعلا ءاودلا ىف رذي نأ دحأل سيلو . تاساجنلا نم

. مارح ىف ىتمأ ءافش هللا لعج ام لاق ويلح ىبنلا



 هنأ رشبلا ةرذع اهف هل عضوف هنيع هتعجو نمو « هللا هجر ديمس وبأ لاق

 امأو برشلاو لك "الل الإ سجنلاو مرحلا مرحم الو ةمات هتالصو ةالصلل اهلسغي

 حابم ءاود برش نمو ى ةراهطلا هيف همزلي ام تقو ىف لسنيو ص زئاج كلذ ريفل

 هنإف تاولص هتنافو هيلع ىغأن هنم برشف هلقع لاز هبرش نم نأ فورعم هنأ الإ

 ءاضقو ةبوتلا كلذ لمف نم ىلعو :ء لتعلا هب لوزيو ركسي ام برش حابمب سيل

 . هلتع بهذ كلذ لعف نم نأ معي ناك اذإ ركي نأ « بجاو تاولصلا

 هز أ وجرأ لمح ال نأ ؛اود ةأرملا برشل نأ هتجوزو لجرلا قفتا نإو

 .هللا ءاش ام الإمفنيال ءاودلا نأ ريغ ،هيف ررض ال ءاودلا ناكاذإ ءاملع سأب ال

 لصف

 ذيواعتلا كلذيكو ى هلدع فرعي امب الإ قرلا ىلع مادقإلا دحأل سيل ليقو

 هيلع نوكي نأ رعتي ل هتقفاوم فرعي الو ارنأ هلعجو رتفد ىف كللذ خسن نإو

 هعسورتفدلا نم هاحم نإو . هباوص ملي الام هل سيل ام ىلع همادقإل كلذ نم ةبوتلا

 هلدع رصبي نأ الإ هب لمعي الف هيلع بتك نإو هباوص ملعي الام تبثي الثل لذ

 . كلذ هعسي نأ وجرأ هكرتو

 زيلمتىنديري هزجي ل نم مهنمو « هزاجأ نم مهنمءذيوامتلا ىف ءاهقفلا فلتخا و
 وه ام فرعي ال اذكو اذك باب هنأ افوصوم اثيش دجو نإ و . ملعأ هللاو كلذ

 ىلع مادقإلا هعسي الو كلذب لمعي نأ هل زوجي الن هريغ وأ ةيناربعلاب بوتكم

كارشالاو رحسلا لمه بتكلا ىف دجوي نأ نكم هنأل ء هلدع رصبي ال ءىش



٤٧٤ 

 نأالإ هعسي انت نايبو ماع دعب الإ كلذ ىلع مادقإلا ىلع هيلع رجح انه ن 4 هللاب

 . هللا ءاش نإ هيلع كلذ قضي مل . هيلإ هدصق ىلع اقحو ةعاط كلذ ىف قفاوي

 هللا هلسرأ ىذلا ضيحلا نإ لاق . ضيحلا اهنع مطقي نأ تبلط ةأرما نعو

 اذإ ث هيف هيلع مثإ ال ىنعم ىلإ هعطق ديري ىذلا دصق نإو هعطقي نأ دحأ ردقي ال

 .ناك نإو . مإ هيلع ىل نبي مل ءاودلا ةلزنمب نوكي ببس هل ناكو « اهاذآ دق ناك
 . كلذ ناكف يك ملعأ الو هدسافلا ةيلاب كلذ جرخي مل ةدساف ةين ىنعم ىلع

 لصف

 بتكلاننم ءىشب اهبرادي نأ هل له تعنتماف اهجوزتي نأ ةأرما بلط نمو

 ةرضموأ لقع رييفتنم ةرذم هيف اهلع نكي ملام لاق ؟ هيلإ ليمتو هبحتل اهريغ وأ

 هتليح ىف قفاوي ملو لالحلا نم اهنم هعسي ام ىلإ ةباجإلا اهنم ديري امإو ء دسج ىف

 اهرضي امم ءىش اهباصأ نإو . ىدنع زئاج كلذف ةينلاو لوقلا نم هعسي ال اثيش

 هاهجيوزت لاحف هب ءاضرلاب اهجيوزت زوجمال امردقب اهلقع صقني مل نإو , كلذ همزل

 « ةلماك اهتيد تناك اهلقع ناصقن مت نإف ةنس ددمي هنإف . كلذ نم اهلقع لاز نإف

 بولطملاو «كلذ لعفف هيلإ بولطملا نمأب بلاطلا ناكن إ هوتعملا كح اهكح ناكو
 بتك نميف فاتخمو . هيلإ اههجو لبقأ اذإ كلذ ىف لدعلاب _ بلاطلا نمأي هيلإ

 . هزاجأ نم كلذ زاجأ ةدوع مالا اهب لاط دق ةأرمال

 ةنيدملاىلإ كلذ ىف ةيواعم بتكف ءاهىلع عقو ىتح ةأرما رحس لجر ىف ليقو

. ةأرملا كرتو رحاسلا لتق ىلع رمح نياو سابع نبا ىأر عمجأف



 ۔ ٧٥ ٤ _

 اهنإف . هتأرماب لجرلا عنصي اك عبض اهب عنصي هتأرما كردأ لجر ىف ليقو

 ىأر نمو . هنزنالو اهثري الو هل لحت ال ةيناز ىمف اهسفن نم عبضلا تنكم نإ

 نأالإ ةرحاس اهنأ عبضلا اهبوكرب حصيال و .اهلتقي الو اهجوزتي الف كلذك ةأرما
 هللاب اكرش ناكو هرحس رهظأ نمو « هزنتلا قيرط نم رمحأ اهجيوزت كرت

 . بقي نإ هلتق لحي

 رحاسلا اولتقا 2 لاق هنأ :نلك ىنلا نع ىورب هنأ هللا همحر ديعس فأ نعو

 نم اناك كلذ امهملع حص اذإ لوقف ،كللذ ريسفت ىف ملدلا لهأ فلتخاف « ةرحاسلاو

 نمو . سوججلاو كرشلا لهأ الإ لتقي ال لوقو . رارقإلا لهأ وأ كرشلا لهأ

 دمحم هيبن ةنس ىف الو ىلات هللا باتك ىف ملعن الف رحس ايندلا ىف لوقي نم طخ

 تاقوألا نم تقو ىف ادوجوم رحسلا تبثي اليلد لدعلا لهأ عامجإ الو هالتع

 فلكتم هيفن و ثالذ تابثال فلكمجتللاو . همدعو هيفن بجو الو هنيعب صخش ىف

 لاق نإ و ع الطبم كلذب ناكر حسال هنأ ىفن نإ هنأ الإ ،ليلد ةحصب هكردي ال ام

 "ىدتبم وهو رحس هنإ لاق نم أطخ نمو . ادلقم كلذب ناكم ويلا رحس ال هنإ

 .هب ىلوأوه ام ىلع أطلا بجو اذإةئطختلاب ىلوأ وهو . هيف هل ةجح ال امل ةثطختلاب

 لصف

 زوجي هنأ هنم جورملا ىلع ردقت الو عضوم وأ رثب ىف ةأرما تطقس اذإ ليقو

 فيك اهملخيو ، ةرورض عضوم اذه نأل اهجرخيف اهلع ردحني نأ ىنجأ لجرل

 ةأرما تناك نإو .اهدسج سمي ال نأ هنكمأ نإ ابوث هيدي ىلع ىوليو هنكمأ

. سانال للعلا ةاوادم نم ءىشب ةفورعم



_ ٤٧٦ 

 ةرورض نم الإ لجرلا 3 نأ اهل زوج ال هنأ هللا همحر ديعس فأ نعف

 . اهل مراحم ريغ اوناك اذإ كلذ نسح نم اهريغ دجو ال نأ الإ

 ،لجرلا نم ةأرملا زوجي الام سملا نم ةأرملا نم هل حابي لجرلا نإ ليق دقو

 زوجي ال لوقو . ةوهشل نكي ملام اهيفكو اههجو ىلإ رظنلاو سلل هل زوجي هنأل

 . افالتخا كلذ ىف ماعن الو ء زوجي الف ةوهشل سلاو رظنلا امأو ء ىنعمل الإ هل سلا

 ليقو . ىنعمل الإ لاجرلا نم اهنيع ةأرملا ألمت نأ للع ىبلا ىهن دتو

 . هيواديل بيبطلا هيرت نأ اهل زوج هنأ اهجرف برق مجو اهل ضرع ة أرما ىف

 ىلوت نإو . اهعم اهلوو اهجلاعيو هدحو عضوملا كلذ جرخو هللا دبع وبأ لاق

 . نسحأ وهف ىلولا كلذ

 هيلع نأ سانلا عطقي ام ىلع داز نإ هن أ تاف اقرع لجرل بيبطلا مطق نإو

 عطقي امم رثك أ داز دق هنإ : تيملا ةثرو لاق :نإف . هيلع ةيدالف دزي مل نإو . ةيدلا

 ةثرو ىلعو بيبطلا لوق لوقلاف سانلا عطةي امم رثك أ دزأ مل وه لاقو ء سانلا
 هتثرو لاقو تمي هنأ بيبطلا لاق نإو سانلا عطقي امم رثك أ داز هنأ ةنيبلا تيللا

 لاقو . ائيش عطق ام هنإ لاق نإ كلذكو تام دق هنأ ةنيبلا مهملع نأ تام هنإ

 ءاود هاتس ناك نأو . نيملا وه هيلعو هل عطق هنأ ةنيبلا مهملع نأ عطق هنإ ةثرولا

 هيلعف فرعي ال ءاود هاقس نإ و ى هياع نامض الف عفنلاي افورعم ءاود هاقس اذإف . تاف

 . هتيد

حلمو ءامب اعدو ء تب رض نم ىلابت ال لاقو برقع ن ىنلا تعسل ليقو



 ٧٧ع _

 اهذختاف «دَحأ هلا َوُه لق » : و نيتذوعملا أرقيو ةغدللا عجو ىلع هحسي لنجو .و ص 1 7 ١ م

 نيتذوعملا امهيف أرقو هيدي عمج اثيش اكش ا إ ناك هنإليقو برقملا ةيقر سانلا

 . ههجو ىلع اهدر ح  امف لفتو

 . ةماجحل الإ غرف اثيش اكش اذإ ناك هنإ اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 رحست تخأ هل لجر نع مهجلا نبا نم مشاهىلإ ىلع نب ى۔وم باوج نمو

 تحصن اهجلاعف « اهينعي امم حصت ىتح اهجلاعيل امهرد نيسمخ لجرلا لعجف 2 حيصتو

 { 'هل لعج ناكام لجرلا بلطو اهبقعي ناك ىذلا اهعجار مم ع تقولا لذ ىف

 سيلف تفصوام ىلعف اهينعي ناك امم أربتو حصت ىتح ءىش لك سيل : خألا لاقو

 5 . اهانع امم أربتو حصت ىتح ءىش لجرال

 « ماجح نم ةطرش « ثالث ىف تمأ ءافش لمج : لاق ولع ىبلا نأ دجويو
 نف ةقعلو ةياور ىفو « ةياورلا ىنعم ىف ، قار نم ةلفت وأ 2 هللا باتك نم ةيآ وأ 17

 . لسع

 لصف

 « هلثم لمف دعتي مل اذإ هيلع نامض ال هنأ هحرجف هيأرب هسأر لجرل قلح نمو
 كلذكو اطلا ةلزنمب هلعجحملو كلذ ىف ناملا همزلي ضم و« هداهتجا وه كلذ نايكو

 . کالذ لثم مهنم باصأف هعسي اثيش لصألا ىف اولعف اذ إ دبعلاو تيلاو ىصلا

 هلثم لمف دعتي ملو لصألا ىف هعسي هجوب ايبص نتخ اذإ ماجحلا كلذكو
وأ أطخ هنم كلذ ناكس هيلع نامض الف تاف ةفلقلا دعتي ملو هلثم عطقي ام طق امنإو



٤٧٨ 

 ناك دمع ناك نإ و ث أطملا هجو ىلع انماضناك أطخب كلذ ىف ىدعت نإ و « ادع

 . دمعلا ليبس ىلع

 ،ماجحلا لثم وهف هلثم لعف دعتي ملو هعسيام لصألاف لعف اذإ بيبطلا كلذكو

 نامك نإو . رارحألا ةلزنمب وهو . زئاج كلذف هديس ىأرب دبعلاىف كلذ هلعف امأو

 نماض وهو كاذ هل سيلف ثالذ ىف هديس ىأر ذخأ نكمي ناكو هديس ىأر ريغب
 هيصو ىأرم تيلاو هدلاو ىأرب كلذ نوكيف ىبصلا امأو . ثالذ نم هثدحأ ام

 نكمت ملو مهلع ررضلافيخ نإوء٬كلذ ى مهتروشم نكمأ نإ هيلووأ هليكو وأ

 كلذ رصبأ نمو . هانفصو ايك نوكبو كالذ لعف زوجي نأ توجر مهيلع ةروشلل

 تالذ لعف نو بيبطلا ةلزنمب وهف رصبو ملعب بيبطلا هلعفي ايك هلعفو هب املاع ناكو

 . هثدح نم رطضا امل انماض ناكو كلذ هعسي لع ريش

 هئاضعأ نم اثيش وأ اعلض هل رسكف هل زمفف هندب هل زمغي نم ىلإ باطي نمو

 نامض الف هتوقو هندب فعض ىف زومنملا لثم ى هلثم لعف ريغ ىلإ كلذ ىف دعتي مل اذإف

 هنأل ةلقاملا ىلع أطخ نوكي هنإ ، لوقو . كلذ ىلإ جاتحم هنأل لوقلا ضعب ىف هيلع
 . زمغلاب هل نذأ امإو رسكلاب هل نذؤي م

 لصف

 طوعسل ةيودألا نم ءىش هل فصو اذإ هريغ وأ نونجب لتعلا بهاذ ىف ليقو

 هررض نمؤيو ةيراجلا ةداعلا ىف هعفن لمأي نامك اذإ هنأ « كلذ ريغ وأ برش وأ

 هل ضرعي ملو ضيرملل ةعفنملا كلذب دصق اذإ كلذ هل لعف نم ىلع قيضي ال هنأ

ةهج نم ضرم هل ضرع نإو ، ءاودلا ثالذ نم ىذأ الو ضرملا ةدايز نم ءىش
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 افورعم ءاودلا اذه ناك اذإف هيأر ريغب هب جلوع دمتو هعفن هل اجر ىذلا ءاودلا ادح

 هاثم لف لتر و جال هلا نسحم نم هل جلاعملاو كلذ ىف كش الو ةرضم الب عقنل اي

 `. ةفصلا اذه ىلع هذه لثم ىف هيلع ناميضال نأ وجرأخ

 ريغب لقعلا بهاذ ماهبإ ىمارلا طبر نإو كولمملاو ىصلا ىف لوقلا كلذكو

 ىف هيلع ةرضم الب هتجلاعم ىف هل مففلا هب كردي امم ناكاذإف . هتحص ءاجرل هيأر

 . هللا ءاش نإ كلذ لعف نم ىلع قيضي الف هدسج

 درت ىهو ص تامث ءاود اهنبا تةس ةأرما ٢ هللا همحر ىراوحلا فأ نعو

 . ءىش كلذ ى اهمزلي ال لاق . ءافشلا الإ هج

 : تحرطف ى ءاود تبرشف تلمح اذإ ةرجافلا ىف : هللا هحر رثؤملا وبآ لاقو

 ردق ىلع اهلبق نم دلولا ماحرأ ىلإ ىدؤتو هرفغتسنو هللا ىلإ بوتت اهنإف اتيم ادلو

 دوق الف تامو ايح هتحرط نإو . ةيدلا نم ىه اهل ءىش الو ں هتيد هنم مهئاريم

 تام مش ايح جرخف ىلبح اهنأ ملعت الو ءاودلا تبرش تناك نإو . ةيدلا هيفو هيغ

 . ةمآ وأ دبع ةرنف اتيم جرخ نإو . اهتريشع ىلع هتيدو أطخ وهغ

 هن أ ملعت الو ءافشلا هب ديرت سانلا برشي امم ءاودلا تبرش نإ اهنأ اندنعو

 نع دجوي كالذكو كىلبح اهنأ تلع ولو .اهلع ةيد ال هن أ اهدلو تحرطف لتقي امح

 تدارأ نإ اهلع ةيد الو نيرهش موصت نأ اسأب ىرأ ام لاقو . هللا همحر ىلع يبأ

 ىهو « ةعفانلا ةيودألا نم هنأ سانلا عم فورعم وه امم ءاود تبرش نإو ك ءافشلا .

فورعم سيل ءاودلا ناك نإو . كلذ ىف اهيلع ءىش الذ اهنطب ىنام تقل أن ى لماح
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 لوقلا ء اهدلو تقس نإ كلذكو . اهنلناع ىلع أطخ ةيدلا اهياعف عفنلاب سانلا عم

 كلذب نوكي هنأ تومبو ، لتعيف هسفن لق هب ديرب ابارش برش نهو . دحاو هيف

 . 60لاد امآ

 لوقو . ةلبقلا لهأ ةلمج نم هنأل ى هيلع ىلصي لوق 2 هيلع ةالصلا ىف فلتخمو

 . هنفنل لتاقلاو . انزلا ىلع رملا موجرلاو . هيفنب ىلع لوتقملا : ةلاص ريني ربقي

 .ق فلتخم لاق ك لوبل اب هل وادب نأ دارأو هدسج ق حرج هناصأ نم : ليقو

 كنلا ءالطلا نم ءىثل وه امنإو ء برش الو لك أل نكي مل اذإ زوجي لوقف كلذ

 مارحلا نم ءىش هل فصو نمو ك تاساحنلا لامعتسا زوجمال لوقو ٠ هلسغ كردي

 .كللذ نم لمف امم ةبوتلا همزلت نأ هتلع نم ءىرب و هبرش وأ هلك أ هتلع هب ىوادي

 رثؤملا وبأ لاقو . هعطق زوجي ال لوقف « روسابلا هب جرخ نميف فلتخاو

 عطق زوجم لاقو . هنم هيلع انوخ همطق نوكي نأ الإ سأب هعطقب ىرن ام : هللا همحر

 . هللا همحر رقصلا نب نازع كلذ لمف دقو قرملا

 .ناك اذإ رانلاب نابرضلاو حرجلا نم ةدملا جارخإ هللا هحر ديعس وبأ زاجأو

 ٠ كل ب هعزن ىجح ر ام

 ىعم لاق ؟ كلذ هل له ةغرللا عضوم طب نأ دارأو ‘ هي اد هتغدل نع لثسو

 . كللذ دارأ نإ كلذ نم عنمي ءافش هيف هل نأ انراعتم ناك اذإ

 ؟ هلاح ام هنر رانلاي هسفن ىوك نميف لوقت ام : هلزا همحر ديعس فأل ليق

لثم ىلإ عجري الو ةبوتلا همزلت هنأ ةلم ينلا نع ثيدحلا ىنعم ىلع هنإ ىعم : لاق
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 هريخ ىجر و فالذ رش نمؤي ناك ار ا 4 1 لوقلا ىلاعم ضعب ق و هن ا وجرأو كلد

 نم هريغك كلذ ناكو ع كاذ قذي ةداعلا هن ترج دق امم فراعتلا ىنعم ىف

 . نادبألا ىف ثادحألاب تاجلاعلل

 سانلال الإ هلثم ندبلا ق روححم لصألا ق ىذلا دصقلاو قورعلا عطق نمو .

 .ههجو ىلع هاتأ ١ اذإ كلذ ق م اي :1 ال ن ں ] وجرأف ةصخرلا تتبث ث | ذإف . فإ ذب حالصلا

 ناك ولو ء هملظ ىلإ دحأ دصت اذإ هسفنب ؟دحأ ىدفي نأ دحأل سيل : ليقو

 امهعنم نرأ ردقي هنأ ىرب نوكي نأ الإ لظلا وأ لتقلاا نيدوصقم همأ وأ هوبأ

 . ملظلا نع

 اهس ايش وتم هنطب هتديدخ ةديدح هسفن لتق نم :لاق ةلل ص ىنلا ن ا ىورو

 هاسحتي هفك ىف همسف هسفن لتقن بس ىسحت نمو ى ادبأ اغ ادلاخ منهج ران ىف
 م ٤

 . ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج راه ىف

 هل زوج الو سحلا ىف هريغ نع دعقي هسفن رجؤي نأ دحأل زوجنال : ليقو

 ىجنيل رحب وأ ليس ىف هسفن قلأ وأ قيرحلا لخدنمو « هريغ ملظ نع هسفن ملظي نأ

 ىف هسفن ءاقلإل دمعتي مل ناك اذإ الإ مثأي ال هنأ كلذب وه بطعن سفن وأ الام

 ۔ فلتلا نم لام وأ كالهلا نم سقن ذاقنإو ررض ةلازإو تفن دارأ امإو . كالهلا

 . رفاك وهف هسفن كالهإل دمعتم كلاهلا نم ءىش ىف هسفن قلأ اذإ امأو

 . قيفوتلا هبو لأ هللاو تام اذإ هيلع ىلصيال : ليقو

& © & 
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 نوالثلاو سماخلا لوقلا

 بؤاثتلاو ساطعلا دنع لاق امو لوقلا نم حتسا امف

 ةظةيلاو مونلاو

 لوح ال لوق نم رثكيلف رمأ هلاه وأ رقنلا هيلع جل نم :ولع هللا لوسر لاق .

 . رافغتسالا نم رثكيلف قزرلا هيلع أطبأ نمو 7 7 ىلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ٠ ءاول و أ لزأ ا و ] م و أ م عمس و أ نزح هباص أ نم رمأي ةت دنلل ليلو وسر ناكو

 . ىولبلا دادش لزألاو ك تارم ثاث ترش 4 كرشأ الو فر هللا : لوقي نأ

 . ع وجلا ءاوأللاو

 لام الو لهأ ق ةمع ليع ىلع ه ١ مف ] ام : :نل ه ١ لوسر لاق . :سن ] لاقو

 لك هنع هللا فد الإ هللب الإ ةوق ال هللا ءاش ام : كلذ ىأر اذإ لاقت هبجعأ دلو وأ
 هللا ءاش ام تق كتج تاَحَو ذإ الوو » : ىلامت هلوق اذ نايبو « ةن آ

 . ( رناب الإ و ل

 درطي كاذ نأل بحعللا ءىشلاىلإ رظنلا دنع :نل ىنلاىلع ةالصلا بحتسبو

 . هنع نيعلا

 كيلع اغلضفو هب كالتبا امم انافاع ىذلا هلل دجلا : لاقف ىلتبم ىأر نم لاقو

 ءالبلا لآ ىلإ ترظن اذإ و ع ءالبلا كاذ نم هللا هافاع اليضفت قلخ نمم ريثك ىلعو

 هنإف لعفل ءاش ولو ،هيكالتبا امم ىنافاع ىذلا هلل دخلا :كعمسي نأ ريغ نم كاذ لقف

 : لقف ىمذلا ىلإ ترظن اذإو ى هللا ءاش ام الإ ءالبلا كاذ هبصي ل ثالذ لاق نم

. ايبن دمحمبو تيد مالسإلاب كيلع ىنلضف ىذلا هلل دجلا
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 ربك أ هللا ء ائيش هب كرشأ الو ىبر هللا : لتف ىمنا ةزانج ىلإ ترظن اذإو
 ىذلا هلل دجلا : لقف ةآرملا ىلإ ترظن اذإو ث رانلا ىلإ حاورلاو دلا نم هللاب ذوعأ

 نادهو ىريغنم ناش ام ىنم نيزو روص نسحأف ىروصو ق ةلخ نسحأف ىنقلخ

 2 كتلخ عيمج ىلإ و كيل ا إ ىنهحو ى لخ نسح تلخ تنسح كن ه مهللا ‘ ماداسالل

 قلخ نمم ريذك ىلع ىنلضفو ، ىنشي ملو ىننيزو 1 ,وس رشب ىنقلخ ىذلا هلل دجلا

 ىناعجا مهالا : لوقتو ة 5 ا 7آرمل عصت 7 ا تيد ل هصرو مالسإلاب ىنصخو ك اليضفت

 . نيرك اشلا نم كمعنل

 لصف

 نالجر هترضح سطع ةلانتص ول ىنلا نأ ىور دقف { ه دجلا : لقياف سطعنمو

 هتّسف هللا دمح اذه نأل : لاقف كلذ نع لئنف رخآلا تمسي ملو ، امهدحأ تةسف

 دمح مل نإ و هوتمسف هللا دمل كدح سطع اذإ لاقو .هتمسأ ملف هللا دمحم مل رخآلاو

 : ٠ هوتم-د الو هلأ

 رع نأ ىورو . هلل دمحلا :وه لقيلف ، هللا دمحم ل اذإ سطاعلاممس نمل ىنبيو

 . هلا تدج تنأ نإ ك هرا كمحري : لاقف ك لجر ساطع عمس

 وهو « هللا كجرب : هل لوقي نأ وهو « ريخم هل ءاعدلا وه سلطاملا تيمسو

 . تيمشقةلاو تيمسقلاو نيشلاو نيسلاب زئاج

 تلاق 2 ه دمحلا : لاقف دحأ س طع اذ : : : لاق ةتالتط لع ىتلا نأ س أ ىورو

 تلاق 2 نيلاعلا بر هلل دمحلا : لاق اذإو 4 ناملا بر هلل دمحلا : ةكئالملا

. هللا كمحرب : ةكثالال
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 : لاقن « نيماعلا بر هلل دمحلا : لاتف للط هترضح سطع الجر نأ ىورو

 . كننأ فيسارش شايخ خوماي سلطمم نم ءادلا جرخأ ىذلا هلل كمحري

 «هللا سطاعلا دح اذإ و { ءادهؤاعدتساو ءاود هثادنم سطاملا جورخ :لانيو

 . ميقتسملا طارصلا كايإ و انادهو ، تالو انل هللا رفغ ء نيمآ : لقف كا ايلو ناكو

 : لاق ‘ هلا كجرب : هل ليقف ‘ ساع اذإ :نل هرا لوسر ناك : ليقو

 : وتلل هل لاقن {وتالتظ ىنلا تنس امدوهي نإ :لاقيو . مكل اب حلصي و هللا مكيدهي

 نم ىناعت « هلل دمحلاب سطاعلا قباس » : ةنم لاقو . ىدوهلا ملسف هللا كاده

 . « سأرلا عادصو نطبلا ءاد

 همنح ق ري ملو > ةرصاخلا ءاد نم ىفوع دملاب سطاملا ىبس نم : ليقو

 ٠ ايندلا نم جرح ىح اهوركم

 / اطاع تعمس اذإ نارمح نبا اي : مالسلا هيلب ىسوم ىلإ هللا ىحوأ : ليقو

 . رحبلا ءارو نم ولو هللا دمحاف

 .هاضاقتي هيلع يذ ناك هتمسي د ماع عمس نم : ريبج نب ديعس لاقو

 . ةمايقلا موي

 ثالث ىلع داز نإو ڵ هسياج هتمسلف كدحأ سطع اذإ » : :تلط ىبنلا لاقو

 . كلذ دعب هتمست الف موكزم وهف

 لاقف ، هتمسي نأ دارأو سطع مث ، هتمسف لجر هدنع سطع ص ثيدح ىفو

۔ هدنع ساععي ام ثيدلا قدص : ليقو . موكزم ىأ كوبضم هنإف هعد : هللا دبع
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 عضف تبءانت اذإف . ناطيشلا نم بؤاثتلاو هللا نم ساطعلا : سابع نبا لاقو

 . بؤاثتلل نيكست كيف ىلع كعباصأ رهاظ .

 هللا نم اماهلإ ، هلل دمحلا : لاقف 2 مالسلا هيلع مدآ سطع نم لوأ : ليقو

 . ةنس تراسو « هبضغ هتمحر تقبسنف ث هلا كحر : هبر هل لاقف ء لجو زع

 «سفنتنهدسج ىف ىرج حورلا نأ مالسلا هيلع مدا ساطع ببس ناك : ليقو

 رثن ٠ : - . ًةسطع تراصو 4 هميشايخ نم ج ٍ

 لصف

 & نآرقلا نم ةروسلا مهملمي اك ةراختسالا ةباحصلا 7 دوعسم نا ناك

 ىإ مهالا : لقيلو ، نيتعكر لصيلو ًضوتيلف ارمأ مكدحأ دارأ اذإ : لوقي ناكو
 « ردقأ الو ردقت « ملعأ الو لت كنإف « كتردقب كردقتسأو ى كلمب كريختسأ

 ىل اريخ رمألا اذه ناكنإ مهللا .ريدق ءىش لك ىلع تنأو 4 بويفلامالع تنأو

 . ىنم ه لأ تنأ { هردقو هرسي 0 ىرمأ ةيقاعو ىايندلو ىنيدلو.

 ةالصلاب أدب لخد اذإو ،ىلص هلزنم نم جرخ اذإ نيحلاصلا ضعب ناك : ليقو

 ء تيده : ةكالملا تلاق ص هللا مسب : لاقف هلزنم نم دحأ جرخ اذإو ۔ اعدو

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق اذإف 2 تيقو : تلاق « هللا ىلع تلكوت : لاق نإخ

 ىقوو ىده دق دبعب ىل فيك : ناطيشلا لوقيف ، تيفك : تلاق « ميظعلا ىلعلا
 . ىفكو

 .نيلاعلابر هلل دلاو انبر نم انيلع مالسلا : لوقي نأ هل زنم لخد نل ىغبنيو

. هتلع سأب الف مملاومأو سانلا رود رهاظ ىلإ رظن وأ ىرقلا لخد نمو
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 لصف

 « هللا ليبس ىو هللا مساب : لفو 4 نمألا كينج ىلع ف مانت نأ تدرأ اذإف

 ه ىذلا هل دمحلاو ںىناد» ىذلا ه دمحلاو ءىنارآ ىذلا ه ديلاو
7 

 مالسإلاب" ن

 نيرك اذلانم بتكمف مونلا ه بهذي ىتح هللا ركذيو « لط دمع ةمأنم ىنلعجو

 ز كيلإ ىرهظ تأجلأو ، ثيلإ ىنج تضو ىإ مهالا : لوقيو ص حبصي ىتح

 ىنجتعضو كمساب مهالا . نينمؤملا هب تظفح امب ىنظفحاف « كيلإ ىسفن تللسأو

 حاورأمم اهظفحاف اهتلسرأ نإ و ،اهل رفغاف ىسفن تكسمأ نإ مهالا . هعفرأ كمسابو

 ثعبت موي كباذع ىنتو ىنيد ضقاو ىتروع رتساو ىعور نمأ مهللا . نينمؤللا

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال : لقف كمون نم تهبقنا اذإ » : لط هنعو . كدابع

 ىسفنو ىحور "ىلع درو « ىعج ىف ىنافاع ىذلا هلل دمحلا . نيملاظلا نم تنك ىإ

 هب هللا لكو رهاط تاب نمو .« ظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « هركذ أل

 تام نإف ء شرعلا تح دوجلاب هحورل نذؤيو هل نورفنتسيو هنوظفحب ةكئالم
 . اديهش ناك

 ك اذه ىدقرم نم ىنثعب ىذلا هلل دملا : مونلا نم مايقلا دنع ، اضيأ لاقيو
 ىنايحأو ىمسج ىف ىنافاع ىذنا هلل دمحلا . ةمايقلا موي ىلإ ادمرس هلعجل ءاش ولو

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، روشنلا هيلإ و هدبعأل ىحور لإ درو ىنتامأ ام دعب

 . ميظعلا ىلعلا

 هللا الإ هلإ ال : لاق ليللا نم ماق اذإ ناك ل ىنلا نأ نسحلا ىورو

هللاب ذوعأ . ؟ريبك ربك أ هللا ربك أ هللا ء آريبك ربك أ هللا ربك أ هللا ڵ نيترم
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 4 ربكلا هخقنو « ةتوملا هزهف « هثفنو 2 هخفنو هزه رم مجرلا ناطيشلا نم

 ٠ رعشلا هثننو

 { ةدجدلا ملا ةرو ارتي ىتح ماني ال ناك ةل ىنلا نا رباج نع ىورو

 . كلا هديج هللا كرابتو

 . هللا هافك ةليل ىف ةر ا ة ةروس رح 71 .. نم نيتيآ ر نم : ةنال لاقو

 .نمل ةليل مايق نع نايزجم ، ةرقبلا ةروس اتمتاخ لوقي دوعسم نبا ناك ليقو

 ناسنإلا ماني ال نأ بحتسيو ،ةروسلا مامتإ ل وسرلا نم مآ » هل وق نم اهأ رق

 ؛اهدم نيتيآو ىسركلا ةيآو ، اهلوأ نم ،امبرأ : ةرقبلا نم تايآ رشع أرقي ىتح

 لهأ ىف ناطيشلا هرضي مل نهأرق نف . لوسرلا نمآ نمو ، اهرخآ نم

 . ءىرب نونجم ىلع تأرق نإو لام الو

77
 ھ٤` هد ١

 و ه رس د

 لصف

 . ىريكللا ةدابعلا اهسإف ىلاعت هللا ركذب هراهنو هليل ناسنإلا حتفتسي و

 ,لقف ، تحبصأ اذإو ‘ دخأ هللا وه لقب راهنلا لوأ ىف حتتفا : ومللَط هنعو

 ٠ ذوعأ ىإ مهالا ءروشنلا هيلإو ىحور ىلإ درو ىنتامأ ام دعب ىنايحأ ئذلا هلل دمحلا

 ىمسج ىف ىافاع ىذلا هلي دلا ى ملعأ ال ال كرفغتسأو ملعأ انأو كي كرشأ نأ كب

 .كلال حبصأو انحإصأ و مالسالا لهأ نم ىناعجو البلا ىف ىننمأو ىحور ىلإ درو

 ضرألاو ءامسلاو راهلاو لبالاو ىهنلاو رهألاو قاحللاو ةمظعلاو ءايربكلاو هلل

راهنلا اذه لوأ لجا مهالا ع راهقلا دحاولا هلي ءىش لكو رانلاو ةنجلاو . امهنيب امو
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 ةكربتالأسأ ىإ مهالا ةالصلا دمب لوقيو . احاجن هرخآو احالف هطسوأو احالص ىل

 رش نم كب ذوعأو . هدعب ام ريخو هلبق ام ريخو هرونو هادهو هحتفو مويلا اذه

 هلبق ام رش نمو . ىلع لهجي وأ لهجأ وأ ملظأ وأ لضأ وأ هيف لزأ نأ مويلا اذه
 . هملعب ام رش نمو.

 ربك أ هللا سمشلا قورش دنع لاقيو 2 كلذ لعفي ةلط ىبلا ناكل يق دقن

 انيلع قرشأ مهالا دحلا هلو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا

 ربك أ هللا ربكأ هلا ةبانإلاو ةدافإلاو وفملاو ةمظعلاو ةبونلاو ةمحرلاب راهنلا اذه

 بر انبرسمنلا هيلع تعلط امهلل « هللا الإ هلإ ال هللا قلخ رشةناو سمشلا تعلط

 . ةيآلا اهلإ هنود نم وعدن نل ، ضرألاو تاومسلا

 تمعلط امددمز اباوث هل هللا بتك اهعولط دنع موي لك ىف كلذ لاق نم ليقو

 هللا الإ هلإ ال هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دجلاو هللا مسب اهبورغ دنع لاقبو « هيلع

 ىح وهو ص تيميو ىحم هللا الإ هل إ ال دجلا هلو كلملا هل 2 هل كيرش ال هدحو

 دجلا هللو ع ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب توعب ال

 . ميظعلا ىللا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 لصف
 . هن وص ناسنالا مفري ال نأ بدألا نمو

 ةريبكلا ةسطملاليقن ،«ريمَحلا توصل تاوصألا كركسنأ نإ »لامتهللا لاق

دشأ ناك نمو ، تاوصألا عفرب نورخافتي نوكرشملا ناكو . ةعفترملا ةشحافلا
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 بيثأ اريخ هتوص ةدش ىلع باثي ءىش ناكولو كلذ هللا لزنأف ؟زبزع ناك اتوص
 ١ ريج .

 ربخ ىفو . راذهلملا حلملاو راثكملا قهفتللا 2 ١ كضنب ا :ن ىنلا نعو

 « ءالتمالا قهيفلا لصأ نأل ، نورثكللا مو ، نوقهيفتملا نوراثرثلا لإ كضنيأ

 هردص قاض نمو . مالكلا صقن لقملا مت اذإو ث مالكلا نم راثكملا راثرثلاو

 نكلو . مهيلع هللا مهرصن لاقي الف نيملسملاب نوكرشملا رفظ اذإو . هناسل عستا

 مهرصن لاتي٬نيملسملل رصنلا امإ ومهباصأ ام مهعيصي نأ هللا ملع ىف ناك دق :لاقي

 . مهودع ىلع هلا

 لصف

 ضعأ نأل لاقو . "فو فيفخ رشلاو ىر ليقث ريملا ء دوعسم نبا نعو

 ، نكي ل هتيل « ناكءىشل لوقأ نأ نم "ىلإ بحأ تقرحأ ام قرحتف ةرمج ىلع

 . ناك هتيل نكي مل امو

 هللا بدأ ء« ضب ىلك مكسضب هب هللا لضم ام اومن الو »:ىلاعت هللا لاق

 الاجر انتيل : تلاق وتللَط هللا لوسر جوز ةملس مأ نإ ليق كلذو « هدابع كلذب

 . ةيآلا هذه هللا لزءاف . لاجرلا رجأ لثم رجألا نم انل ناكو انوزغو اندهاجخ

 . ىنطعأ مهالا ة لقيل نكلو هيخأ لام كدحأ ىنمتي ال ءاج دقو

 ىنمتي نأ هوركملا ىنقلاو . اذكو اذك ىل لعفي نأ ىنرسي هنأ ىنملا ىنعمو

. سأب الفهلثم قزري نأ امأو . هقزرب نأ نيملسملا نم هريغ قزر ام
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 . ص . . د ه - -

 . « اده لبق تم ىنتيل اي » : رم لوق ىنملا ةزاجإ ىلع ليلدلاو

 هترد وغ ىتل اب : لاقف > اولتقف اوزغ اموق ركذ :ط ىنلا نأ ثيدلا ىفو

 .لبجلا حفص ضحتنلاو . اديهش مهعم تكرت ىنتيل ىأ ضحنلا باحص أ عم

 . هحفس و

 ةقيقحلاىلع امأو ، زاجلاىلع زوجي وهف اذكو اذك لصأ نأ ردقأ انألاف نمو

 . ةقيقحلا ىلع كلذ لاق نم باتتسيو زوح اله

 ۔بێيغاذه نأل ،زوجنالف اش تيقلام قيرطلا اذ»ىف تيضم ى أ ول لاق نمو

 ىوني نأ الإ ، اضيأ بيغ اذهف انالف تيقل قيرطلا اذه ىف تيشم ىنأ ول لاق نإو

 نأالإ ىلوألا لثم هذهف ء اذكو اذك تلعفل تدرأ ول لاق نإو . كلذ ىل ردق نإ

 ل نإو ، هسفن نع ربخأ اذهف اذك لمعأ نأ درأ مل؛لاق نإ ولئاح لوحم نأ ىوني

 هل زئاج « ملعي ال وهو لممي ةين الب لئاق كلد لاق نإو . زئاج اذهف كلذ لمع درب
 ملعي مل اذإف هتزاجإ ملي امب الإ لوقي الو لمعي نأ دحأل سيلف « زئاج ريغ وأ كلذ

 زئاجلاو لالحلا ملعي ىتح لاحلك ىف هيلع روجحم هنأل لأسي ىتح ءىش ىلع مدقتي
 ناك حابملا قفاوف لعي ل امب المع لمع نم ليقن تام ىتح لأسي مل نإو « لاقملا نم

 | . اكلاه ناكر وجحملا قفاو نإ و امثآ

 < تئشو هللا ءاش ام : لوقي الجر :نل هللأ لوسر عمس هنإ سابع نا لاق

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو . هدحو هللا ءاش ام لب ،ال : لاقف

» » &
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 نوأالثلاو سداسلا لوقلا

 كلذ نم زوجحم ال امو مالكلا حيدانمو ةيقتلا نم زوجي امف

 الجر نأ ىور اك 4 نمألا دنتو ةيقتلا دمع لوقلا نم ضي راعملا زيجأ دقو

 : لاق . ال لاق ء ةيدلا ذخأت : ةلل لاقن غ هل ح لتت دقو للط ىنلا فأ

 ص هلثم وهف هلتق نإ ، لاق لجرلا هزواج اهف « هلتقاف بهذاف لاق : ال لاق . وفعتف

 ةلش درب لو هكرتف اذك :لاق ةلل هللا لوسرنإ لاقو .رخآ لجر لجرلا قحلف
 نكلو صاصقلاب هلتق هل حابأ هللا نأل هلتق نإ رانلا باجيقساو مئأملا ىف هلثم هنأ

 ىف هلثم ناكهلتق نإ هب همه وأ اضيرعت هل ضرمف وفعلا هل بحأ و « صتقي نأ هرك
 ع لتآق كلذو لتاق اذهف « اسفن كالذ لتق اك اسفن لتقي نأ هدارموءهنع وفعيل مالا
 . صتقم رخآلاو ملاظ لوألا نأ الإ « لتاقو لتاق ىف ايوتسا دقن

 ديري وهو ماص وهو سأرلا نم بيصي ناذك ملظ ىبنلا نأ لذ لام نمو

 . ةيانكلا فيطل نم اذهو { ماص وهو « اهلبقي نأ

 ،نعمتجاف آدي نكل وطأ ىباقول نكالوأ هجاوزألوةاتط هلوق كلذ لثمو

 ادي نكلوطأ وّلَط هلو . نهلوأ بنيز تناف ةدوس نهتلواطف ء نهيديأ نلواطف

 . فورعملاو ءاطعل اي ادن نكدمأ

 . هللا ليبس ىف اهب ىوقت ةيعوألاو ةمزألا لمعت بنيز تناك ليقو

 نم رخاوألا رشعلا لخد اذإ ناكلم هللا لوسر نأ ىور ام كلذ لثمو

هنأ ديري رزمملا عفرو ةالصلل هلهأ ظقيأ هنأ ىنملا ء رزئملا عفرو هلهأ ظةيأ ناضمر
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 ف داهتجا دارأ رزمملا عفرو ةالصل هلهأ ظقرأ هن أ هانعم 17 ڵ ءاسنلا نع لزنعا

 . ىرزمم رمألا اذه تددش ليق امك 2 ةدابعلا

 ع رفصعم بوث هيلعو . ط ىنلا ىلإ ءاج الجر نأ ىور ام كلذ لثمو

 ءاج و ع لجرلا ىضف كل آريخ ناكلا كلهأ رونت ىف ناك اذه كبوث نأ ول هل لاقف

 ڵ هب ىنترمأ ىذلا هب تعنص لجرلا لاتف؟ بوثلا لعف ام ليع هل لاقن ء دذلل نم

 دارأو «كئاسن ضعب ىلع هتيقل أ الأ تدرأ ىأ الإ كترمأ اذكام ةماق هل لاقت

 2هسبات نأ نم كال ريخ هدق وت طحو هزىخم ًاعيقد هنمثي تيرتشاو « هتعب ول ةا

 هل لاق هقرحأ ادن داسفلا بحم ال هللاو ع داسف كلذ نأل « هلوقب هتارحإ ري ملو

 هوركم رفصعملا نأل ء كئاسن ضعب هوسكت تدرأ ام مهفت مل اذإف «كترمأ اذك ام

 . ءاسنال ال لاجرلل

 ك ةمربش نبال لاقف 2 ة.هربش نبا هدنعو ىسوم نب ىسيع ىلع لجر لخد ليقو

 تيبلاب دارأ امنإو ، هفرعي نكي ملو امدقو اثرشو اتيبل هل نإ معن : لاق ؟ هفرعت امأ

 ء هيلع ىشمي ىذلا همدق مدقلاو ، هالعأ فرشلاب و « هيف لزنيو هنكسي ىذلا هتيب

 هل نأو ص هيلع مدقت حلاص لمع قدص مدق هل نأو ، لضفلا ىف ةقباس هل نأ همهوأو

 ٠ بسنلاو بمحملا ف افرش

 ىف وهو رهاظلا ىف هيضري ىذلا لوقلاب هاشخم ىذلا ءاضرإ ناسن الل زوجيو

 . هرضي امل عفدل وأ هرجتسي عفل هفالخب نطابلا

 ظفالا ىف ًاطخأف لجر نع ثيدح ثدح نم هللا هحر ىراوحلا وبآ لاقو

» كرخآلا لوقي نأ لثم ابذاك كلذب نوكي الو . زئاج كلذف ىنعملا نع جرخم ملو
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 نرالن ىلإ بهذا هل لاق نإ ا كلذكو . ماه لاق امنإ وهو ،لاعت ع هخ لاقف ى

 فلتخا نإ و « دحاو هاقمم هلكاذهف هيلإ جرخاو نالف ىلإ ضما لاق نإ ءهنع ٣

 . هيف بذك الو ظفللا

 بابشب مكيتآ وأ ربح اهنم مكمنآَس » : ىسوم ةصق ىف ىلاعت هللا لاقو

 رانلا ن ه ةَوذَجْوأ ربخم اهنم ا ا ىلعل « : رخآ حسوم ىفو . . _ سيق

 رخآ عضوم فو . ىدون اد 7 اك 1 :رخآ عضوم لاقو . » نولطت < اعل

 . دحاو هانممو هظافلأ فلتخت امم اذهف ، « ىدون ًاحءاج انف »

 كلذ ىلع ديزي الو . اههجو ىلع الإ اهب ىتأي نأ هل زوجت الف ةداهشلا امأو

 ٠. ؟دحاو افرح

 قح تابثإ كاذب دي ري سالا نم دحأل ادمعتم مالكلا لاحأ نم نإ ليقو

 ابذاك نوكي ال هنأ ةعامج وأ نينثا نيب احالصإ وأ لطابلا نم ءىش ةلازإ وأ

 فسويلاق اكالطاب درب مل هنأل بذكلا مسا هحلي الو . كلذ هل زوجو مثآ الو

 دارأ اممإو نيقراس ريغ مهنأ ملعي ودو « نوقراسل كن إ ريعلا اهتيأ مالسلا هيلع

 . هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعجف هيخأ ذخأ ىلع ةليحلا

 تدارأ ام ! ك )» ه رلس ل تالو ل نيع ةر ة )» : نوعرف ةأرما تلاقو

 . نوعرف هلتقي ال نأ كلذب

 . «نوتطي اوناك نإ "مهولأنساف اذَع مهريبك هلك لب » : ماري لاقو

هب تيلب ىذلا ىف ةعس مكلو . تومرضح لهأ ىلإ ايركز ىبأ باوج ىو
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 مكلا وم آمكيلع صرخ صراخللا كاتأ | اذإ و ى ماتيألا لاوما ىل أ . !ع ةملظلا روج نم

 . هلثم وه امم ىرجلا اذه ىرجامو . كلذ ريغ وأ ليبسلل وأ دجسملل اولوقي نأ

 مكعسب ىذلا مالكلا ىف اوضرمت نأ مكل نكلو لعفلا ىف ةيقتلا زوج الو

 ضيراعم ىف مكل : هنع هلا ىضر ط نب رمح لوقل مهوفتت 7 ولو « هب لونلا

 . ةهلا ةحودنملاو > بذكلا نع ةحودنم مالكسلا

 لضنأ ىح معنلا رمحو .معنلا رح مالكلا ضيراعمب بحأ ام : سابع نبا لاقو

 ضيرعتلا ءاج دقو . همظعتو هلجم ءىش ىف برعلا لوقتةظفالا هذهو « اهنم نوكي ام

 . « تبست : ا ىن ذخاو ال » : لاق اذإ مالسلا هيلع ىسوم نع ةياكح نآرقلا ىف

 امم ىق ذخاؤت ال :لاق هنكلو ٤ تيسن ى إ لقي هز أل سني هز ١ سابع نا لاق

 . بذكي لو سنيملو اضيرت نايسنلا همهوأف « تيسن

 توملا هيلع هللا بتك نم نال ‘ مقساس ىا( ةس ىإ هار إ لوق هنمو

 مهو 7 نوتوعو تومتس ىأ نوتيم مهنإ و تيم كنإ 7 كمقسي نأ نم هل دنال

 هل وت كالذكو « ابذاك الو اليلع نكي مل نإو ليلع هنأ مالكلا ضيراغتب موقلا

 بأ ىلإ نوعجري مدآ ىنب نأل ع ىتخأ اهنإ راشملا نم اهيلع فاخ نيح هتأرمال ا

 اذم مهريرك هلعف لب لاق امو « كلذ زاج نيدلا ىف هتخأ اهنأ دارأ نإو . مأو

 لعفت ال مانصألاو لغفال اطرش قطنلا لعجف ، نوقطني اوناك نإ مهولآساف

 مالسإلانيد ىلع هن أ نود .ي ال مهو فسوي مهيخألبوقعي دالوأ لوقو ، قطنت الو

 . « نيق “ ةرملا ى زج هللا نإ انيع ٠ ز "دصرو ريل ا ك ف و أ » : هل ا ولاق

. ضي راعملا ىنعم ىلع مالكلا هل اوجرخأ كتقدصب كيزجي هل اولوقي ملو
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 اهريغو ةيقتلا ىف اهوزاجأو مالكلا ىف ضي راعملا نولملا لمعتسا دقو {

 نإ : هل تلاتف هتيراجب هتجوز هتم, ىراصنألا ةحاور نب هللا دبع نأ ىور اك

 : ارعش لاقف ، أرقي ال بنجلا نإف أرقاف تلعف نك

 م" . ۔م ٥ 1 هش مس ١ ه. ه ى { ه '

 اني رفاكسلاا ىوثم :م رانلا نأو قح هلبا دعو ناب تدهش

 ' ےص۔٥ و . ۔٥ ۔ے_ ۔ س . ۔ .. ۔ -٥ ى

 انيل اعلا بر ش ةرملا قوفو ماط شرعلا تحت املا ناو

 . راصنألا رشعم اي ءاسن هللا محر لاقف كحضن هلط هللا لوسر كلذ غلبف

 هللا لوسر اي : لاقن ةن ىنلا ىأ ىراصنألا هللا دبع نب راج نأ ىورو

 ءانيش لضأ مل ىإ : تلقف ء ىتجوز ىنتمهتاف ليللا ضعب ىف ىل ةيراج ىلإ تق فإ
 : ارعش تدننأف اقداص تنك نإ هللا باتك نم تايآ ثالث أرقا ىل تلاق

 8 ص س ص .

 هباتك وتيس هللا لو شر انيفو

 عطاس حيبصلا نم "فورعم وش ا اك
 0 ٠ س س ث مم ح

 هشارف نع هبنج ىفأجم تيبت

 ;عجاضلا نيكر شللب تلمتسا ادإ

 . قداص تنأف تايآ ثا٨ث تأرق اذإ امأ : تلاقف

 . نيدلا ىف ةهيقف اهتدجو دةف كمع ةنبا هللا محر : ولع هللا لوسر لاقف

 . بذكلا نع ضيراعملا ىنعم اذكهف

 ما الك لا ىفو ڵبذكبي نل تع : لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دح نأ ىورو

هل جرحم لوقي هنأكف ك هنع هل ةحودنم
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 لصف

 ىف كلاا نوكي نأ ةعاسلا بارتقا بابسأ نم : لاق دنم ىنلا نأ ىور

 . رافصلا ىف ملعلاو رايخألا ىف ةنهادملاو ء رابكلا ىف ركملاو رارشألا

 .نأل مهنامز لهأ رايخأ مه رايخألا ىف ةنحادملا هلوق : هللا همحر ديعسوبأ لاقو

 ةنهادم مدنع سيل رايخألا نأل.ةقيقحلا ىلع رايخأب اوسي لو مهنم رشأوه نم مهعم

 هرمأي الو هب هيضريل لافلا لعف نرم حيبقلا نيبزت وهو ك ةمناصملا ىه ةنهادملاو

 راغصلا ىف ملعلا نوكيو كايندلا رومأ نم اذه لكو ءركنللا نع هاهني الو فورمع

 وهو رابكلا ىف ركملاو « ىأر م عاطي الو لوق . عمسي ال نيذلا ءافعضلا مو

 < ريخ ىلإ هتوعد نإ امهدحأ : نيلجر نيب كنامز لهأ : لاق 7 ء لطابلاو ةميدلا

 ,نمأت مل هتعبت نإو ، كشخ هتحصنتسا نإ و « كيلع كي ملو 2 لبقي مل هتحصن و

 « ىوهيام ىلع كمباتي امنإو تل دقني مل هدوقت نأ تدرأ نإو ، كفن ىلع هنم

 . كسفن ىلع هنمأت فيكف هسفن ىلع هنمأت ال تنأو ىوهمام فرعتال تنأو

 ةيوقت ىلإ وعدي ناك اذإ زئاج رئاجلا ناطلسلاو ىمزلل عنصتلا نإ : ليقو
 ( . ايندلا رصأ ىلع اهم نيعتسي ةجاح ءاضقو . ةرخآلا ىلإ

 دلاولاو ى لداعلا مامإلا : ةئالنلا ىف نوكي قالا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ءىش لك لاقف ؟ ةارادملاو ةنهادملا نيب قرفلا نع هللا دبع نب لهس لئسو « ملاعلاو

هجزامي ملف هللا نع دبعلا لقَع ادإ : لاق ؟ نيةيلاو نظلا نيب قرفلا ام : ليقو



_ ٤٩٧ 

 لاق مث «اليهس دبعلا ىلإ ودملا دجو لقع ات هاوه جزام اذإ امأو «نيقياذهف هاوهب

 سانلا ف ؤي سيلو ء صالخإلا ضرألا ىف ءىش لقأو ، صالخإلا قزر نل ىبوط

 نيدلا ةنايصو سفنلا ىنغ لكوتلاو « هللاب دبعلا ةقث نيقيلاو ء نيقيلا فعضنم الإ
 .ىلع ىسأي الو لبقأ امب دبعلا حرغفيال نأ وه دهزلاو 2 هللا نم عنصلا ليجراظتناو

 ريخ هنأ ىأر الإ ادحأ قلي الف هتيب نم دهملا جرخ نأ عضاوتلا ةياغو ردأ ام

 . ةفرط لك نع سفنلا ةبساحمو « ةهبش لك نع جورخلا عرولا ةياغو « هنم

 .نإف تك ا وأ لئاق وأ لعاف امإ : ثام نم ءرملا ولخمال : هللا دبع وم أ لاق

 .نإو ع كيلإ هللا عمس رظناف الئاق تنك نإو ع كيلإ هللا رظن رظناف العاف تنك

 . كيف هللا لع رظناف تكاس تنك ٠

 .ىف امع ربعو هاوه هبأ رب رهقو ي هلزه هدج بلغ نم لاجرلا ىوقأ : ليقو

 رارحأ اولماع لاقيو . هقح نع هبضغ الو هناسنإ نع هاضر هعدتخ ملو هلعف هريعض

 رشبلاو ةبهرلاب ةماعلا اومماعو ع كلذ الإ نولمتحمال مهنإف اضح ةدوملاب سانلا

 مهبورضو سانلاو تاقوألا ىف رظنلا ىلع هلك اذهوُحارص ةف خاب ةلفسلا اوسوسو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو

) ٣٢ - نيااطلا جهنم / ٢ (٠



_ ٤٩٨ _ 

 نوثالثلاو عباسلا بابل

 رجحلاو ضغبلاو ةبحملاو وفعلاو رذملاو ملا ىف

 ةميغلاو ةبينلاو

 كللذ ىلع ريصلا مأ ايندلا بتع نع ةفرعملا عطق ء لضفأ ام ءاهتفلا ضعب لثسو

 . لضفأ ةفرعملا ةلصاومف ؟ ةفرعملا ةلصاومو

 مهرذع ساملا وأ ايندلا ىلع بتملا لهأو نيبنذملا نع حفصلا لضفأ ام :هل ليق

 اذإ باتعلا ىلع ةماقإلا نم لضفأ حفصلا نإ ىعم لاق ؟ مهنم اضرلا ىلإ مهعوجرو

 هيلع بوتما ناك اذإو ى ايندلا نم هاوس ايش بلطيال 2 ىلاعت هللا كلذب دارأ

 ك حارطنالاو ةعجرلاب هرسأ مزاي مل ام لضفأ هرمأ لافغإف هلهأو نيدلل ملسأ هد

 ىف هيلع ب وتعملا ناك اذإو ك مكحلا بجاول هلوبق نم دب نكي مل كلذ ناك اذإف

 دهلاو هتعجر ساملاو ك ةه.غرو ك ةوقو ك نيدلا لهأل نيدلا ق حالص هتحجر

 . لضفأ كلذ ىف

 ءاضغإلامأبتملا لهأب مهلوزندنع نيئطخملا نيبنذملا نع وفعلا؛لضفأ ام: هل ليق

 عييضت وأءهلهأو مالسإلاىلع ررض كالذ ىف نكي مل ام لضفأ وفعلا نإف.؟لضفأ مهنع

 َ . أم باكترا و مزال

 ؟فرصني نأ ىلإ هلفطلتلا مأ هبحتال نم ءاقل دنع مجهتلا ؛لضفأام :هل ليق
 لهأ زازعإ نم فطلتلا ىف ىجري الام ىلإ غولب مجهتلا ىف ىجري ناك اذإ : لاق

كللذ ناك هئاقلب مزلي نمم لطابلا ةتامإو قحلا ءايحإو لطابلا لدأ لالذإو قحلا



_ ٤٩٩ 

 عصوم ف نيانا عضي الو هل نيللا و رشبلا نمىلوأ نيلاظلاهوجو ق مجملاو ،لضنآ

 اذهو { همضوم اذه « نيللاب ةدشلا طاخب نكلو « نيللا عضوم ىف ةدشلا الو ةدشلا
 . ةدنلا ىف نتفلا لولح نمأ اذإ ، هعضوم ىف

 لصف

 نم هانعم : ليق > مهعم رشح عضوم ٢ و { مهم وهف اموق بح آ نم : ليقو

 رشحو مهلثم ناكم هملظ ىلع مهناعأو مهلالض ىلع مهبةوصو مهلاب ىلع اموق بحأ
 مهنعي ملو .مهلالض ىلع مهل قرافم ناك اذإو ء هرضي الف كلذ ريغ ىلع امأو ،مهعم

 . مهعم رشحم مل مهنم هضرب ملو مهملظ ىلع

 لاقن « ملسملا کالذ بجيف رفاكلا لتقي لجرلا ىف ىسومو ريشب فلتخاو

 هظو هرفك نم سانلل ةحارتسالا كلذب مالل ديرينأ الإ تلذب ملسلا مأأبح ىسوم

 هناسحإ لجأل رناكسلا بحأ نإ و .زوجي الف هيف هللا ىضقي نأ هبجعأ نإ امأو ، مهل

 . هنايصع لجأل ال زاغ هيلإ

 لصف

 صضصوح دربي رذتعم رذع لبقي نم : لاق هن أ :نال ىنلا نع ىور

 . ًابذاك وأ هرذع ىف ًاثداص رذتعملا ناك« ىضوح لاق وأ « ةمايقلا موي للط ىبلا

 هللا هنعل ، نوعرفب عمتجا ك هللا هنعل سيلبإ نأ ك رابخألا ضعب ىف ىوريو

 كفعض عم ةيبوبرلا ىعدت ى ىلاعت هللا ىلع كأرجأ اه ص نوعرفاي : هل لاقف 2 ىلاعتت

عم انأو ء مظع برل فيعض دبع كنأ ملعن تنأو ڵ كتدم رصقو كواصن أ ةلقو



 < نوعرف لاقف ، كاذ لوقأ نأ رسجأ ملو ، ىنايحو ىتدم لوطو ىناوعأ ةرثك

 ؟ كنمو ىنم ثبخأ هللا ىتلخ نم دحأ ملعت له : هللا هنمل ث سيليإل ع هللا هنم

 . كنمو ىنم رشأ وهف ةرذعملا لبقي ملف ص هيلإ رذتعا نم “ معن : لاف

 لصف

 مايأةئالث قوف هاخأ رجهي ملسمل لحمال »:لاق ةتالت ىنلا نأ بويأبأ نعو

 .هيلوىلع دجو ىذلا امأو .مالسلاب أدبيىذلا اهريخو ءاذه دصيو اذه دصيف نايقتلي

 هل ةيالو الف مايأ ةثالث هاخأ رجه اذإ هنأ هل رثألا ءاج دقف ء هملكي ال امايأ هرجهف

 .هجو ىلع هل همالكك رت امأو ء هتميطق دقتعاو ى ةعيطقلاو نارجملاب دصق اذإ كلذو

 وهو « هل هبحم ال ءىش كلذف هتيالوو هتلصاوم دقتعم هقوقحل دؤم وهو بتملا

 .كلذو 2 ةبتاعملا هجو ىلع ناكم اذإ مايأ ةئالث نم رثك أ هملكب مل ولو « هتيالو ىلع

 . ناعتسملا هللاو ك نامزلا اذه لهأ ةصاخو ك ناوخالا نم مدعي ال ءىش

 ١ يصاع هراجو همحر ناكولو ‘ هراح الو همحر الو ملسملا رحهم نأ ملسملل سبل و

 :: ىلاعت هللا لاق ، رفك ةعيطقلاو ، هتلصاومم هللا همزلأ امب هتلصاوم هيلعف ىلاعت ه
 ات۔ ص

 .« ى وتلل برقأ وه اولدغا « اولق الأ ل موق نآ .كتمم الو »

 كلذ لّوأتف « نيملدانلا نع ضرعأو ف راي رمأو هنعل ذخ » : هيبنل لاقو

 .فصن أوء كعنم نم طعأو ، كعطق نم لص : ةتالت ىنلا نع ةباورلاب نوملسملا ١

 انعطأ انيف هللا ىصع نم : نيملسملا ضعب لاقو . كمتش نم نع فعاو ، كملظ نم

 . هيم هتنا

-دعب هلك نإف مايأ ةثالث هملكب ن ملسملا هاخأ لجرلا رجه اذإ دايز وهأ لاقو



- ٥.١ 

 نإف . لذ نم بوتيو هملكي ىتح هنم ربيو نيملسملا عم هل ةالو الف الإو ثالثلا

 هنإ ، ليقو هنارجهو قفانملا ةعيطق زوج ليقو . لوتي مل كلذ ىلع وهو تاه

 نم انناك ام لاتو . هتل زعم هلزم و هل همزالي ايف هراح الو همحر الو هاخأ رح هم ١

 ننم ىلاعت هللا ةيصعم ىلع ادحأ دواهن الو . هيف هللا عيطن نأ لثمب انيف هللا ىصع

 . ديعب الو بيرق"

 لصف

 نمؤللا ةبيغ : لاق :نل ىقلا نأ ىور امل « بونذلارًابك نم نمؤملا ةبيغو

 اوعيذأ ، مالسلا هيلع هل وقل « هل ةبيغالف قسانلا امأو ث ةراهطلا ضقنتو مئاصلا رطفت

 م رمبأ ( ىلاعت هللا لاقو 1 7 امم رك ذ نأ وهو ءسانلا ههرعت قسانلا 1 د نع

 . نيملسملا نم دحأ هب رتغي الثل كلذو ، متتسو مهب رصب ىأ « "عمسأو

 رتسل اب رمأف ئ كن اوخإ تاروع ٦ ال . نمؤللا ةييع نع ىهنلا ق لاقو

 هب رتغي الثل نيمل حصنلا ةهج ىلع قسافلا نم رذحو لفغ وأ لز نإ نمؤلل ىلع

 . مهنم دحأ

 هلوقي نأ عيطتسي ال ام هئارو ىف نمؤا هيخأ ىف لجرلا لوقي نأ ىمه ةبيغلاو

 هركذي مش هنم بات دق ابنذ نمؤملا هيخأ نم نمؤملا فرع اذإ ء ةبيغلا نم ههجو ىف

 ٠ هنتم هوخأ بات دقو هيشقيو & وه

 دقف هصقني امم هيف وه ام هيخأ ىف لاق نم : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

.هل ةداهش الف نيملسملا باتغا نم لاقو . هتهس دقف هيف سيل ام هيف لاق نإو . هب اتغا



 س ٢ ٠ س

 ضرعأو .ةفيرشلا ةنسحلا قالخألانم مهينامب مهرك ذاف كن اوخإترك ذ اذإ لاق

 . مهتبيغ ظفحاو مهتركذ اذإ مهيف امم مهيلع ءانثلا نسحأف « اهاوس امع

 اه

 .تب ريغ و تبب ىا وذ اك هنون اتفي ام وق عمتسينأ لجرلاىلع سأبال :ليقو

 نأ هيلعف كلذب ملعي لو املم باتغا نمو . قاسفلا ةهك اف ةبيغلا نإ لاقيو

 ٹکالذ نم هرا ىلإ بات دق هنأ هع.٠ هباتغا نم ملعي و كللذ نص ىلاعت هللا ىلإ بوتي

 ملعأ هلزاو ك کالد نم هرا ىلإ بوتيو هيل ١ رذتعي نأ هيلعف كلذب باتنملا ملع نإو

. قيفوتلا هب و



_ ٥.٣ 

 نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 فيضل!و ليبسلا نباو ب>اصلاو راجلاو لهألا ىف

 راجلا قح نم نكلو { كاذأ هنع فكت نأ راجلا قح نم سبل هنا ليقو

 ةنسحلا هنم تيأر نإو ث اهترتس ةروع هل تيأر اذإو ث كاذآ اذإ هاذأ لمتحم نأ

 .كنيب امف هتحصن زوجي ال ام هنم تيأر نإؤ . اهتركش

 كضرقتسا نإ : لاق هراج ىلع راجلا قح نع 4 ن هللا لوسر لتس ليقو

 نإو ، هتيزع ةدش هتباصأ نإو هتثغأ “'>كثاغتسانإو هتدعأ ضرم نإو هنضرقأ

 “"}راتقب هىذؤت الو ڵ هتظفح باغ نإو ، هتدهش تام نإو ى هتينه ريخ هباصأ

 . اهنم هيلإ ىدهت نأ الإ كردق

 ملعو هريغ وأ زرأ لثم اردق خط نإ هراجل راجلا مزلي : ىراوحلا وبأ لاقو

 .هراج عم سل نآ راجلا فرع نإ و . كالذ هيلع سياف ماعي ل نإ و ، همعطيلف هراج

 مزايام ىلع ةمزال { ماحرألا ةلص لثم راجلا ةلص نإ ليقو ص همعطي نأ همزايف ءىش

 ةلص مزلت امنإو . هلصي نأ رفاسم لك مزلي الف ليبسلا نبا امأو ى ماحرألا ةلص نم

 مكح ىف هتلص تتبثف ماع فيض هنأ ىنعم هل نيبت نإ . مهرتاس نود "هنم فيضلا

 . مومعم وأ صوصخ ىف هقح بوجو نم مزاي ايف . كلذ ىف موزلا

 همالك هنع عطقي الو هقسف ىلع هللا ىف هضنبي نأ هلف قساف راج هل ناك نمو

 م . ه::عأ كناعتسا نإو ةخسن ىف )١(

 م ٠ راغب لصألا خسن ق )٢)

 



٥.٤ 

 فاخ ناك اذإ ةحيبالا هلاعفأ نم هنم هيناعب امه هنع توكسلا همسب و هراوج الو

 . ةيقت راجللو ىذألا هل هنم مقي نأ ركنم نع هاهن وأ فورعمب هرمأ اذإ هنم

 ىذلا هباب نم اتيب نيعبرأ دعيو . اتيب نيعب رأ ىلإ ةبجاو راعلا ةلص نإ ليقو

 دعيهنإ لوقف اتيب نيعبرأ نم لقأ تويب هدنع وأ هدحو هتيب ناكن إ و . هنم زربي

 عطتنا دقف بارحلا ىف اتيب نيمبرأ رادقم عطقنا نإف . اتيب نيبرأ ردق بارحلا ىف

 ةن واعم قأ نع ثالذ ىعم دجو و . هناريجكيلاممو هكيلامم تويبب دمتسيو راوجلا

 اذهو ى اهاهأ لصي اتيب نيعبرأ راعلا ىف دعيو . بارخلا ىف رظني ال لوقو « هللا همحر

 بارلاىف دعي هنإ ،لوقي نم لوق ىلعف «هللاهمحر نسحلاو أ هيلإ بهذي ىذلا لوقلا .

 دحاو تبب ىلإ لصوو اتيب نيثالثو ةعست رادقم بارخلا ىف دع نإف ، اتيب نيعبرأ

 .هدحو تبلا كلذ لهأ ةلص همزلت هنإف ڵ راعلا نم.

 دق ناك اذإ ث راوجلا قحم هدبح ةلص ىلولا ىلعو .هالوم ةلص دبعملا ىلعو

 . هنكسي الزنم هديس هأب _

 اهلع لخدن نم تناك اذإ اهاع لخدو . هماحرأو هناريج نم ةأرملا لصيو

 نكمي مل نإ و ةرتتسم ةممان ىهو « اهضرم ىن اهيلع لخدنإ امهيلع سأبالو . هلثم

 ىصوأ كلذ هنكمي مل نإو «باجح ءارو وأ بابلا ءارونم اهلك اهيلع لخدي نأ

 ةلصلا لقأو ، هلوصوب اهملعأو ‘ مالسل ابراج وأ محر وأ مداخ نم اهيلع لخدي نم.

 . مالسلا غيلبت

 وأ هل هنكسي ىذلا لزنملا ناك ك مهتلص هيلعف موق راوجب بيرنلا نكس اذإو

( . اهمتي وأ ةالصلا رصقي ناك ث هريغلا



 . هتأرما وأ همقلا هدلو هراج ىلع لجرلا ىدص نأ :نل ىنلل ىهنو

 ربصا للط هل لاقف « هل اراج هيلإ اكشو ملت ىدلا ىلإ لجر ءاج ليقو

 لعفف ، قيرطلا ىف كعاتم حرطا « ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف هل لاق مث تارم ثالمح

 نولوقي اولهغ « هراج هاذآ ، لوقيف كلام نولوقيو هيلع نورمي سانلا لعج ك كلذ
 . ادبأ كيذوأ ال هللاوف كعاتم در هل لاقف هراج ءاجف « هلا هنعل

 . هرايد هللا هكلم ‘ ريخ و . هراد هللا هنروأ هراج ىذا نم ثيدلا ىئو

 . ءوسلا راج ةرواجم نم ريخ رحبلا بوكر نإ ليق و.

 انم رتشا نأ ى هيلع اوموقي نلرأ ءوسلا راج ناريجل ىناسارلا دومحم لاقو

 ىرأ الف ىبأ نإف .` رشلا عدت وأ ڵ انع لوحتف كنم ىرتشن وأ ي كنع لوحتنف

 . مهراوج نم هن وجرخ و هنم نم هوصفني الو 4 ىوس ام هلزنم اورتشي نأ .أر

 مهريغ نم اقح هيلع بجوأ مهو . حرفلاو نزحلا ىف هكيلامم لجرلا لصيو

 هدمسا اراج نكي لو ‘ ارح راصو ‘ كولمملا قتع اذإ ؤ . هناريح كنل امم لصي و.

 . هتلص هيلع بحم الغ

 . هلاح دقفتي نأ هل ىنبنيف جاح وأ ىنغ هنأ فرمي ال راج هل ناك نمو

 هولصي نأ هماحرأو هناريج ىلعف هرفس نم مداقلا مدق اذإو . هماحرأ كلذكو

 . مهربيو مهمعدو و هسقني وه مهلصي نأ رقس دارأ نإو همودقب هلهأ و هونهو»

 امهرد اذكو اذك هراج ق سي نأ ىصوأ نميف هللا همحر ةر واعم فأ نعو

 اتيب نيمبرأ ردقب بارخ تويبلا نيب ايف ناكنإو .اتيب نومبرأ راوجلا دح نأ
٠ ناريج مهف رانلا ضعب نم معوب سبق اذإف ةيدابلا امأو ڵ ناريج مهخ
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 امنإو كلذ ىف رظني م برخأ مش رامع ناك نإذ رايعلا وه امنإ راوجلا ليقو

 ناريجلا وه رايعلا كلذ عجر رع ش بارخناكنإو .اتيب نيب رأ ىلإ راملا ىف رظني

 . 0©١_ر دعبألا نع علطتناو

 هنونكسي تيب ىف نيلزان اوناك اذإ ديبعلاو ةمذلا لهأ كلذ ىف لخدي ليقو
 ٠ راوجلا م حو - سح

 . بالكلا حبن راوجلا دح : ضعب لاقو

 هلنأف الإو ڵ كراج نع اهرتساف ةهكاف تيرتشا اذا ةبقع نب حاضولا لاقو

 . اهنم هلنأف الإو كراج نع اهتحتار فخاف اردق تخبط اذإ و . اهنم

 :امأ ىرصبو ىدلو تيهنأ 7 آ لاق مالسلا هيلع بوقعي هللا ىن نأ رك ذو

 كدلووكرصب كيلع دارو كمحار ىإ ىلالج و فزعو «هيلإ هللا ىحوأف ؟ ىنحرت

 « هنم همعطت لف هتحئار كراج دجوف المج تيوش كنأ ةيلبلا هذهب كتولب نكلو

 اذإن٬ بوقعي ل 7 عم دنتيلف ارطفم ناك نم الأ هىدانم ىدانب بوقعي ناكف «ليق

 هيلع هللا درف ء بوقعي لآ عم رطنيلف امثاص ناك نم الأ هيدانم ىدان ءاسملا ناك

 .نيملاعلا برمثدجلاو 0آادهع ىفوأو ادعو قدصأ هللاو هللا هدعو اك هدلوو هرصب

 .نونسحم مبنأ مهل رهظت نأ لهألاو ةجوزلاو راجلا ىح نم نإ ليقو

 . مههوجو ىف مهبيع رهظي ال مالسإلا قح ىف ةيقت مهل نأل نينسحم ريغ اوناك ولو

 لاملا نايرثي و رايدلانارمعي راوجلا نسحو ماحرألا ةلص نإ : ةمكحلا ىف ليقو
_ « 

 )١( نيعبرألا نع ةخسن ىفو .



 ۔_س --- ٢٧٢ ٥٠٥

 راصو بابسألا هب تعطقنا كلذ كرت نمو . رامعالا ىف ديزيو {© لالا نسحمو

 . بابت ىلإ هرمأ

 ألا ىلع هنيعي الو ءىش لك ىف ىوقتلاو ربلا ىلع هتنوعم هيلعو كلذ كرت

 هعسي مل هيف هتنوعم هل زوج ايف هراجب ناعتسا اذإ راجلا نإ نسحلا وبأ لاقو

 رمأ ق حالص هراج هرحه ف ء وس راح ناك نإو . رومألا نم ءىش ف ناودعلاو

 نإ ليقو . هراج ىذأل ةدارإ الو ضرفلا كرتل ةين ريغب هرجد زئاجف هايندو هنيد

 . توللاو رةفل اب هملع وعدي نأ هل زوح هن أ هيد ؤب راح هل ناك نم

 هيلع لخدي ال لزنم هيف مهنم دحاو ىلل ةعامج هيف لزنم ناك نإ ليقو

 ىتح كلذ هيزج ال هنأ . مهضعب باضأف مهتلصل لصاولا اذه لصوف نذإب الإ هيف

 ةعامج هنكسي لزنم ناك نإ و . مهدج مل و ] مشزم. ىف مهدجو مهعيمج لصي

 لصاولا اذه لصوف نذإب الإ هيلع لخدي ال هدحو هنكسي لزغم هيف مددحأل سيل

 نم ملعي نأ مهنم هدجو نمل لوقي نأ بحتف مهضعب دجي لو مهضعب دجوف مهيلإ

 . دحاو نكس ىف اوناك نإ كلذ هلوصو هيزجلو مهلصو دق هنأ مهنم باغ

 نذأتسا وأ هدجي ملف هلزنم ىلإ لصون محر وأ راجل ةلصلا هيلع تبجو نمو

 نذؤي م نذأتسا وأ هدج ملف هلزنم ىلإ هلصوف هتلصل ةينلا دقتعا اذإف هل ندؤي ملف

 هلصو دق هنأ هفرع وأ هيلإ لسرأ وأ هيقل نإف ء ةيناث هيلإ ةلصلا همزلي ال هنإف هل

 لصي ملو قيرط ىف هيقل نإ و + لضفنأ وهف ةيناث هتلص ىلإ عجر نإو . تالذ هأزجأ

ةلصلا نأل كلذ نيح ىف ةثنهتلاو ةنزدتلا هل رهظيو ث لذ هأزجأ ةيناث هلزنم ىلإ



- ٥.٨ 

 لخاد نم « لئاق هل لاقو ء هدجم ملو هلزنم ىف هلصو نإ و . لزنملل ال ناسن الل

 دعب هيقل نإ نكلو . هلزنم ريغ نم هبلط همزلي الف « اذك عضوم ىف هنإ 2 تيبلا

 نرم ادحأ او أ همداخ وأ هدلو هيلإ لسرأ هنعرتتسا نإ و هيل 1 هلوصو هفرع كلذ

 ايبص راجلا ناك ناو . هل هتلص هفرعي و تيبلا لهأ نم ناكنم وأ . باحر

 نمىلع ةبجاو هتلصف ربلا نم ءافجلاو رشلا نم ريخلا فري نم ناكو أ ارينص وأ

 رغصلا نم لاوحألا هذه فرعيال لاح ىف ىصلا ناك نإو « ةلصلا هيلع هل بج
 ىف لخادو لدعلاب ماوقلا ىلع هل موزللاب مايقلا ىنعم ىلع الإ ةلصلا هل هيلع بجت

 هيلع بجا ولاف « طقل 7 ىما اوُموتَت نأو » ىلاعت هللا لوق نم رمآلا ىنعم

 . عفنلا هيف هيلع لخديو ررضلا هيف هنع فرصي ايف ىصلا اذه ىحب مايقلا

 نيوبأ وأ نيوخأ وأ نيجوزلا لثم ةأرما وأ الجر محرلا وأ راجلا ناك نإو

 هيلعو.رخآلا نود امهدحأ ىلإ لوصولا ىزج الف دحاو لزنم ىف نانكسي مهريغ وأ

 دجوف اهلزنم ىف اعيمج ايل وصوب دصق نإامأو ، رخآلا ىلإ اضيأ هلوصوب دصقي نأ

 اممتلص دارأ هنأ هدجد ىذلا ملمبو املوصول هداقتعا هأزجأ رخآلا دجم ملو امهدحأ

 راج وأ محرل ةلصلا اهيلع بج و ء ىحتست و رتتست نم ةأرملا تناك نإو ك اعيمج

 . كلذ اهأزجأ اهسفن هفرعت نأ بحم ملو ء هسفن وأ هلزنم ىلإ تلصوف

 هخبطي وأ هي وشيف محل ليلق وأ ريط 2 هدنع لصحو آريثك هناريج ناك نمو

 ىلع راجلا قحو 4 دحأ نود دحأ ىلإ هلمح نسحال هلثمو ي هنم هناريج ىلع جي»

 هراج كلذب ملعي مل نإ اذه لثم ىف نأ وجرأو « هدمع ثدحم امب هيساوي نأ راجلا

« هناريج لزانمب فوطي نأ هيلع سيل نأ وجرأو « هيلع مإ ال هنأ هيلع حيهي ملو
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 وهف برقأ ناريجلا نم ناك نم لكو . هناريج تويب نم ةحارلا لوصو ربتعيل

 . هيرواجم ىلع راجلا قح هللا بجوأ دقو « هنم دعبأ وه نمم اقح بجوأ

 لكلو ۔ ماحرألا ةلصك ناريجلا ةلص نإ ليق دق : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهنكسي ىلا ةلحلا ىف نكي مل نإو . اتيب نيعبرأ ىلإ راوجلا قح مزليو 2 قح مهنم
 نم اتيب نوهب رأ هيف ناك ارام ناك ول ام ردقو بارخ كلذ دعابتو اتيب نوه رأ

 . بارخلا مكحم راوجلا عطقنا دقن تويبلا طسوأ

 ىلوأ راجلا ةلصف ع راجو ءابآ ةسمخ رادقم نمؤملا نيبو هنيب محر ناك اذإو

 نإ ليق ا إ و . ادعاصف ءابآ ةسمخ نم لصاولا نيبو هنيب ناك اذإ محرلا ةلص نم

 . كريغ ءامآ ةعبرأ لوقي ضعبو ، كب لوقي ضعبف ءانآ ةعبرأ ىلإ هيقل نم محرلا
 . ةبجاو تاه.ألاو ةعاضرلا نم ةوخإلا هلثمو

 الف هماحرأ نم هفرعي مل نمو « ماحرألا قوقح نم ءىشب نواهتلا ىنبغي الو

 ةلصاوم دقتعي نأ هيلعو كلذب ةجحلا هيلع موقتو مهفرعي مل ام هنع لاؤسلا مزاي

 ف راجتسا ىذلاو { نكسلا ف رواجملا ومهه راجلاو . ملعأ هللاو هماحرأ عيمج

 . راجم و عنم نأ هقحو . ةمذلا

 ىقح ص قوقح ةثالث هل نم مهنمف ، ةثالث ناريجلا : لاق ةن ىنلا نأ ىور

 مالسإلا قح وهو { ناقح هل نم مهنمو ع راوجلا قحو « ةبارقلا قحو . مالسإلا

 ةمذلا لهأو . راوجلا قح هل رفاكلا وهو دحاو قح هل نم مهنمو . راوجلا قحو

. راوجلا ىف ءاوس نولصلاو
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 لاق ةلتك ىنلا نإ ىراصنألا رباج لاقو . هراج ىذؤي نأ راجال ىغبني الو

 : لاقو ، هدلاو نم دلولاكهثرويس هنأ تننظ ىتح راجلاب ىنيصود ليئاربج لاز ام

 . قيرطلا لبق قيفرلاو رادلا لبق راجلا لاقو . مألا امرك هرا ىلع راجلا ةمرح

 .انبحصيالف هراجل ايذؤم ناك نمالأ ىدان لزنمل غلب املذ تب للش هللا لوسر از غ ليقو

 هدرف هرادج لصأ ىف لوبأ تنك ىنأ ريغ ء طق ىل راج تيزآ ام لجر لاقف

 . انبحصت ال لاقو ولص هللا لوسر

 ىنيذؤي اراج ىل نإ ءاثعثلا ابأ اي لاقف . ديز نب رباج ىلإ لجر ءاج ليقو

 . كراج بلق كيلع بفطعي هللا نيبو كنيب ام ت رباج هل لاقف

 هعنمع الف هرادج ة ةبشخ سرغين ] هراج حدحأ ١ نذأتسا اذإ تل ةنلتط ىنلا لاقو

 ٠ لذ هيلع بح هراح رادج ١ً رصم ناك ١ ذإ شيرملانأ ا و ] دقو . وكشدف

 . كاذأ هنع فكتو كفورعم هلينت نأ راجلا قح نمو

 ءىش هنايبص مم نوكي الو ، هراج ىلع ءانبلا فرشي الو : رثؤللا ود ألاقو

 . مهتيب همسقت نأ الا 2 هراج نايبص ىذؤي

 «ىنناخ ىراج اذه «براي لوةيف ى هراجي اقلعتم ةمايقلاهو لجرلا ءىجم ليقو

 نكل و (. قدص بر اب \ا , لوقيف ك لام الو لها ىف ا ٥٩ هتنخ ام كلالجحو كت رعو لوقيف

 . هراج ىتح نع لأسي راجلاف ٠ اهنع ىنهني ملا ةيصعم ىف ىن آر

 ناسحإلاو ك مبهخع ىذألا فك بحاصلاو راجلا نح هنئا همحر ديعس وب ا لاقو

نوجاتحم مو مهل اهضقت مف اهياع ردقت تنآو ةجاح اولأس نإ و عاطتسا ام مهيلإ
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 .اهلع ردقت تنأ ةجاح مهعنمب كالهلا مهياع تفخ اذإ كلذ كل زوجي الف اهيلإ

 مهعقم نإ فلتلا مهتحليملو ، اهولأس ىتلا ةجاحلا كلت نم كالملا مهيلع فخ مل امو

 . كلذب سأب الف اهايإ

 بجاولاف هناريج ىلع فرشأ هحلصيل هلزنم حطس ىلع علط اذإ ناك نمو

 را نوبرشي ءوس ناريج هل ناك نمو 2 هسفن ىلمع رتسي وأ مهراعشإ هيلع

 هديب مهيلع ركذي نأ هياع بجاولاف هناسلب الو هديب مهياع راكنإلا عيطتسي الو

 . تفصو امك م هماع ركنأ اذإ هلزنم نم لوحتلا ىلع سيلو ى هبلقب وأ هن اسلب وأ

 نإ ملاس وهو « رذعأ دقن هب اوأزهتساو اولبقي ملف هناسلب مهيلع ركنأ نإو

 . هللا ءاش

 لصف

 . هلهأت مكفطلأ ا و ءاقل و ًاملخ _ةمسح أ كرايخ لات ةت لظ ىنلا نع ىورب

 اذإ ىذلا لجرلا وهو س هلهأ ىلع قيضلا لجرلا ضنبأل ىنإ ةمامأ نبا لاقو

 . هتلخ ءوسل ك هنرونسو هت انب و هتيراحو هتأرما هنم ترف هتيب لخد>

 هل ىجرت ةنسح هل امو ةمايقلا مول ىمأ نم لج رلاب ىفؤد : ةتالت ىنلا لاقو

 . هلايع محري ناك ةنا ا هولخدأ ‘ هؤان لج برلا لوقيف ةنحلا اهي

 ىلع ةقدصلا ، ثيدحلا ىفو ،توقي نم عيضي نأ امثإ ءرملاب ىنك ثيدحلا ىفو

 مث ، هيدلاو ىلع مث ء لضفأ لايعلا ىلع ةقفنلاو 2 لوعت نمب أدباف ع لضفأ لايعلا

. هللا ليبس ىف مث ڵ هماحرأ ىلع
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 .ضرألا ىف برضأ نأل « بتكلا ضب ىف تيأر لاق ةرفص وبأ ىورو

 .هللا ليجس ىف برضأ نأ نم لإ بحأ ىلايع ىلع هب دوعأ هللا لضف نم ىنتبأ

 امب نمؤملا ىلع اعد دقف توماب مهتيافك هللا لأسف هلايع نم رجض نمو . ىنيسب

 مهقازرأب لفكتلا وه هللاف مهتنوؤم هيفكي نأ هللا لأس ناك نإو ى هل زوجي ال

 .هبسك ىف باو هل ناك انمؤم ناكنإف ء هنم صقني الو مهقزر ىف هلاؤس ديزي الو

 باوثلاو ، هنع كلذ لاوز هبر لأسي نأ هل سيلف هيدي ىلع ىلاعت هللا مهقزر امب

 .ليق دتف ى مهيلع وعدي نأ ريغ نم اوتومي نأ بحم ناكن إ امأو ء هبيصي ىذلا

 . كلذ زوح

 لصف

 -< هيقل اذإ هيلع ملسي نأ ملسملا ىلع ماسملا » : لاف هنأ :نل ىنلا نع ىورب

 .هسفنل بحم ام هل بحمو ىفوت اذإ هدهشيو ك هاعد اذإ هبيحمو كضرم اذإ هدوصيو

 . سطع اذإ هتمسيو ‘ بيغلاب هل حصنيو

 هل ةءارب ال اقح نوثالث ماسملا ىلع ماس » :لاق هنأ :نل ىنلا نع ىلع نعو

 .هتبرغ محريو هبنذ رفغي نأ ىهو ى هنع هوخأ وفعي وأ اهشادأب الإ ةمايقلا موي اهنم

 رضحيو هضرم دوعيو « هتلخ ظفحو هتبحص ىضريو هتروع رتسيو هنرثع ليقيو

 هتمعن ركشيو هتلص ؟ىفاكي و هتيده لبقيو هتوعد بيجو ى هتزافج دهشيو هتوم

 هتلاض دشريو هتسطع تسيو هتلأسم عفشيو ث هتجاح ىضقيو هترصن نسحو

 .هيداعي الو هالوتيو ى هماسقأ قدصي و همام أ ىدبي و همالكه ل بيطيو همالس دريو

هت رصل امأو ك هلظ نع هدرب هنإف اناظ هايإ هت رصت امأن ك امولظم وأ ناظ ك هرهخي و
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 بحم ام ريملا نم هل بحنو ، هلذخ الو « هملسي الو هقح ذخأ ىلع هنيمي امولظم

 مكدحأ عدي ال » : ةت لاق ح ص هسفنل هركي ام رشلا نم هل هركبو & هسفنل

 . « ةمايقلا موه هب لجو زع هللا هبلاط الإ ائيش هيخأ قح نم

 هنإف هيت أد ىذلا وه نكيلف ةحاح هيخأ لإ كدحأل تناك اذإ :نل لاقو

 ىتل نو 2 رانلا نم اباجح هل ناك ملسمل هيخأ ضرع نع بذ نم التم لاقو

 نأ هنزا ىلع قح نمزملا هاخأ م رك أ نمو ةمايقلا مو هللا هرس هرسي ام ملسملا هاخأ

 . نانجلا جرد ىلع هلمح

 لاقو . هرا !ليجس ف هاد ىلع هلمج امأف لعف عسش ىلع هاخأ لمح نم ليقو

 . هلعفي نأ هنكمت ءىش نم هاخأ عنمي ال نأ ملسلل ىغبني : ريشي

 دحاو لك لذبي نأو . نيباحتم نيحصانتم انوكي نأ هيخأ ىف ملسملل ىغبني و

 . ةلط ىبلا مهني ىخآ املاوناك كلذكو « هب رك الو ، رخآلل هلام

 . بألا قح نم ىلوأو هب هللاهدبعت اذ بجوأ ملسملا قح : دمحم وب أ لاقو

 . مسبت الإ ملسأ ذنم ةتالت هللا لوسر ىأر اف : هللا دبع نب رباج لاقو

 .ىنلبق هتئج اذإو «فرذع تبغ اذإ نم لإ ىناوخإ بحأ :سابع نبا لاقو

 هنوخ الو . هب ركمي الو هعدخ الو ث هرضي الو هرذي ال ملسملا وخأ ملسملاو
 . اضعب هضعب دشي ناينبلاك مهو ، هشفي الو

) ٢ / نيل اطلا جهنم _ ) ٣٣
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 { ناتفلا ىلع نانوامتيو « رجشلاو ءاملا امهعبشي ملسلل وخأ ملسملا ةلط لاقو

 وه سيلف نيملسملا رومأ م ال حبصأ نم تلط لاقو ى هللا هنمل ناطيشلا وهو
 . هنم ملسملا ةعفنمال ملسم ىف ريخال لهو . نيملسملا نم

 . اهولذب ام مهيف اهرقي سانلا مفاغلل معنلاب مهصخ ادابع هلل نإ : للط لاقو

 مهقلخ هقلخ نم اهوجو هلل نأو . مهريغ ىف اهلوحف مهنم هللا اهعزن اهومنم نإف

 سانلا لضفأ :لاقو . قالخألامراكم بح هلا نأو دجلا ىف نوبغرب سانلا جماوحل

 هلمعتسا آريخ دبعب هللا دارأ اذإ لاقو . ايندلا ىف سانلل مهعفنأ ةمايقلا موب اباو

 نم ىلإ بحأ هيخأ ةجاح ىف ملسم خأ نم ىشملا : لاقو . سانلا جما وح ءاضق ىف

 هللا تبثأ هقح هل تبثأ ىتح مولظم ةجاح ىف ىشم نم : لاقو . نيرهش فاكستعا
 للا تبث هيلإ ةعفرلا عيطتسي ال ناطلسل إ افيعض عفر نم :لاقو . ةمايقلاموي همدق

 ٠ ةمايقلا موي همدق

 هتجاح ىننلبي نأ عيطتسي ال نم ةجاح ىنفلب نم : لاق هنأ ىلع قيرط نمو

 . مادقألا لوزت موي همدف هللا تبث

 ليبس ىف دهاجت سفن ، نيسفن ىل تيلم . هللا همحر ريدح نب سادرملا لاقو

 . مهجئاوح ىف نيملسملل ىعست سفنو « هلا

 هللا هدبعت ابف بجوأ ملسا قح نإ هلوق ريسفت ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ،دلاولاو دلولا قح نمىلوأ مالسإلا ف ملسملا قح نأ هانعم بألا قح نم ىلوأو ه

 هللا مكل و امنإ »لوقب هللا نأل مالسإلا لهأ ريغ نم اوناك اذإ براقألا عمجو
 . .. ه ۔۔ إ ٦. ُ . ۔۔

. هلوسر قحو « هقح ىلإ ملسملا قح فاضاف ي «اونم ا نيزلاو هل وسَرَو
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 ةمرح مظعأ اقح ملعأ الو ء دسجلا نم سأرلاك نمؤملا نم نمؤلل ةيلو لاقو

 . مالسإلا ةمرح دعب هنم

 نرأل بألا ريغ ملسملا نم اقح بجوأ نوكي نأ ىغبنيف ملسالا دلا ول امأو

 . ةبارقلا كلذكو . ةوبألا قحو مالسإلا قح نيقح هل

 هنكميو ، توملا ىلإ ىدؤي ديدش ابرض برضي وأ لتقي اناسنإ ىأر نمو
 ،هبطع ىلإ ىدؤي & ءىش هثادف ىف هقحلي نأ الإ هؤادف هيلعف ايندلا نم ءىشب هؤادف

 ىأر ادإ امأو .هسفن تيعو هربخ ىحم نأ هيلع سالف عوجلا نم هل امع بطع وأ

 عفدلا هنكمي مل اذإ هيدفي نأ اضرف كلذ هيلع سيلف هؤادف هنكميو ذخؤي ناسنإ لام

 . مرفلاب الإ هنع

 لصف

 . رفسلا ىف قيفرلا ىنعي ، «بةَّجْلاب بحاَّصلاو» : ىلاعت هللا لاق

 . قيرطلا لبق قيفرلاو رادلا لبق راجلا : لاق هنأ ولك ىبنلا نع ىوريو

 لوقو . كبنج ىلا وهف كرادب هراد قص>إل راجلا وه بغجلاب بحاصلا : ليقو

 هبحاصي و لجرلا مزالي ىذلا وه لوقو . هبنج ىلإ لجرلا عم نوكن ةجوزلا ىه

 . ةعفنمو ريخ ءاجر

 ك هقنا وب هراح هنمنمأي ال نم نمؤمع سيل : لاق : هللا لوسر نأ ىورو

 ه نمؤمب كلذ هراج سيلف هلامو هلهأ ىلع هنم ةفاخم هراج نود هباب قلغأ لجر اميق

. لجو زعهتنا براح دقف هراج ىذا نمو
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 لجوزع هللا ىلإ امهجرف أو ؟رجأ امهمظعأ ناكالإ نالجر بحطصا ام ليقو

 ٠ هبح اصر امهقفرأ

 هل أسالإ راهن ن .م ةعاس ولو ابحاص بحاصي بحاص نم ام ةت تلت ىبلا لاقو

 لجرلا مرك نمو . هسفنل بح أ ام هل بح أ ل٭ ‘ هايإ هتبحص نع لجو زع ها

 . رفسلا ىف هداز بيطي نأ

 هلسغ ىلوت دحاو تام نإف ةثالث نم ه لقأل رف-لا حلصيال : هللا همحر رمه لاق

 :لاقو . رفس ةثالثلاو ناناطيش نانثالاو «ناطيش دحاولاو « نانثا هنفدو هزىهجنو

 . كذحأ | اورمأف رفس ش م اذإ

 نسحو « هدحو لياب د> ] رفاس ام ةدحولا ىف ام سانلا ملعي ول : ةلل لاقو

 رافسألا نإف دكأ او ىلو أ رفسلا ىفو رفسلاو رضلا ف 7 روم أم ةحصل او ةرشعلا

 . لاعفلا مركو لاجرلا رهاوج رهظت اهنمو . رارحالا نع ةئينم

 نكست الف اباك قيفر لكل نإ : رفس دا رأ لجرل رابحألا بمك لاقو

 كباحصأ بلك

 عاتملل لوقت نأ رفسلا ىف ةباحصلا نسح نم سيل هنإ لاقي : رثؤملا ويأ لاقو .

 لوقت نكلو اصوصخ كسفنل هل ىستو 2 ىناقسو ىتعصقو ىحدق كل وه ىذلا

 . مومعلاو كارتشالا ىلع 7 انتعصقو انحدق

 دارفنالاو ةنس رفسلا ىف :ازلا طلخ لعفلا مرك و ةبحصلا قح نم : ليق اذهلو

. مؤل هن



 ۔۔_- © . -_ ٧ ١

 رثؤملا لأ نعف هباحصأ قلاخ ءوس نم افوخ هدحو د>او لك درفنا نإ: ليو

 ظفحو مركي نأ ب:.اصلا قح نم نأ هللا امهحر بوبحم نبا نعو ث زئاج هنأ

 ناك اذإ بحاصلاب ربلا سيل : ليقو . هيلإ نسحم و « هنع جرفيو ىدؤي الو ربيو

 هتلإ بلطاف هسبح ةلع ريغ نم كيلع أطبأ نو د>او عضوم ىلإ ادحاو امهقيرط

 راظتنالا كرضي نأ تفخو أطبأ و رخأت نإ د ، كاذف زجوأو لعف نإف ، لجعتي نأ

 . كتجاح ىلإ ىفمتو هنع لاحترالا ىف كيلع سأب الف

 رمأ ةتالت ىبلا نإ ليق دقف « رفسلا ىف رومألا ىلع نواعتلا بجاولا نمد

 رخآلا لافو ك اهحمد “اع مهنم لج ر لاقف ةيداب و رفس ىف وهو هناحصأل حبذت ةاشد

 : ةلط لاقر 2 اهخبط ىلع رخآلا لاقو ى اهعيطقت "ىلع رخآلا لاقو ك اهخلس "ىلع
 دق لاق . كيفك۔ن نحن انتاهمأ انئثابآب افعتال : اولاقو ڵ بطحلا كل طقل أ “ىلع

 نأ هناحصأ عم ناك ١ ١ ٨٥ل۔ع نه هركي هنزا نكل و { ف وفت مك ا تعرع

 . بلطلا 7 طقلي ةل ناكف ك مهنيب نم د رمتسي

 ك اولحت رب ىتح ىلصي لزغي مل اولزن اذإ ناك : ليقو ، ريخم لجر هدنع رك ذو

 فلع هيفكي ناك نف : تلط لاقف ، لزني ىنح هللا ركذي لزب مل اولحترا اذإو
 . هنم ريخ مكساك : مالسلا هاد لاقف ك انلك : اول 3 ؟ هماعط عخصو هتباد

 { امهدحأ برهف صوصللا امهيلع جرغت نالجر قيرط ىف بحطصا او

 بره نإو { مزال هل نامضلاف ةردقم نع برد ناك نإف لتقو بلسو هبحاص كرتو

 ناكو داهجلا هيلع بج ام د> ىف ناك اذإ كلذو. نامض همزلي { زجعو فعض نع

..ودعلا فصنك
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 هعيابي الو همعطي نم دم مل ا٠إ هتقفن مهتمزل هداز غرفف موق عم رفس نمو

 نيرداق اوناك اذإف عابسلا هتلك اف هوكرتف مهنم دحأ لض نإو ، هؤايحإ مهيلعف

 بحاصلا ىتح مقي مل نمم اوناكو هتيد اونمص هوكرتف ةفاخم ىف ودو هراظتنا ىلع

 هم ي ملف 2 هيمسي زأ ءام هعم د>أ نه بلطو مهنم دحاو شطع نإو ،ليبسلا نباو

 دحأل سيلو ءًاشطع و» كله هاقس اذإ نوكي نأ الإ هتيد هيلع ناك ًاشطع تاف

 . هلضنب هييحم امإو هسفنب اسفن ىحم نأ

 هللا ةعاط ىف جورملا ناك اذإف مهنم دحاو مهفلخأو جورخال موق دهامت اذاو

 مهجورخ ناك نإو ،كالد هل زجي مل ريثك ررض هفلختب مهغحلي ناك نإو آ وهف

 . مهنع هفلخم ىف قفو دف سافلا نم دحأ ةرضم ىف

 نم دمجي ملو رخآلا هركو هيف ماقمل امهدحأل حلصو دلب ىلإ نالجر جرخ نإو

 جورملا هبحاص مزلب مهسفن ىلع نمأي ثيح سانلا مم زلبلا ق ناك نإف هعم جرخ

 . ملعأ هللاو هعم

 لصف

 رخآلا مويلاو هراب نمؤي ناك نم : لاق هز أ :نل هللا لوسر نع ىور

 ناك نمو . هراج ذؤي الف رخآلا مويلا و هللاب نمؤي ناك نمو . هفيض مركيظ

 . تمصيل وأ آريخ لقيلف رخآلا مويااو هللاب نمؤي

 . ةقدص وهف كال ١ قوف امو مايأ ةثالث فيضلا : ليقو

لعج هللا نأل ث هللا لام تيب ىن هلامحمو ناطمللا ىلع ةفايضلا : حور نبا لاق
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 نم الإ ةفايض مهيلع ىرأ سيلف سافلا رئاس امأو ، تاقدصلا ىن امتح ليجدلا نبال
 مهلاومأ ةاكز .

 مهلعف ةاكز مهعم سيلو ، قوس هيف سيل عضومب نيحلسملا نم موق ناك نإف
 عيب وأ ضرتب .ىش مهعم نكي مل اذإ ، ليجدلا ءانبأ نم مهيلع درو نم اومعطي نأ

 . دفر وأ ةفايض وأ

 هعم ىشمت نأ بدألا نمو ءالخلا عضوم فيضلا فرعت نأ ةمسلا نم :ليقو

 . بابلا ىلإ

 اورقأو ةنامألا اودأو اوباحت ام نيموحرم ضرألا لهأ لازي ال: :نل لافو

 ءافجلا نمو . هلام ةاكز ىدأ نم لخبلا نم ءىر دقو ، قحلاب اولمحو فيضلا

 الو ‘ ءاسؤرلاو كولملا نم فيضلا نوكي نأ الإ فيضلا عم تيبلا بر لك أ

 لوانب الو؛ض4 نود مهضعب ىجاني الو٬ضعب نود هفايضأ ضعب لجرلا لواني

 { ةش>و مهاخدتف فيضلا دنع توكسلا رثي الو ، هريغ ةدئام ىلع ائيش آدحأ

 . ةء ورملا نم سيل ثكالذ نإف ، فيضلا مدختسي الو

 : طورش ةثالث كيلع طرتشأ هاعد نمل لاقف ماعط ىلإ ىعد اهيقف نإ : ليقو

 . ثالايع مرحت الو ، كدنع امي نضت الو كعم سيل ام فلكتت ال نأ

 لكل ليقو .تيبلا لهأ بونذب لحريو ، هقزرب لزعي فيضلا نإ : ليقو

 . نوطبلا عاستا ىرقلا ةحيضفو 2 ةحيضف ؤىش

 انياعو « ماعطلا بيرتت كيلع : هل لاقف ، لك لك هناوخإ ضبل لجر لاقو
. قيفوتلا هب و ملعأ هللا و 2 ماسجألا بي دأت



 نونالثااو عساتل ا لوقلا

 ماحرألا ةلص ىف

 هللا اوتتا ىأ « ءاحلاو هب نونامث ىزلا هللا ا واو » : ىلاعت هللا لاق

 نم مذو « ماحرألا ةلص ىلع هللا ثح دقو 2 اهومطقت الف ث اهتحم ماحرألاو هتحن

 مكماحرأ ا ولب » : لاقف اضيأ كاذ ىلع ةمالظ ينلا ثحو « هباتك ىف هنملو . مهعلطق

 7 ثال تقش « محرلا نح رلا ا أ » :لان محرلا هللا قلخ امل :لاقو . «مالسلاب ولو

 نطتألوءكمرك ا أ نم نمرك أل ىلالجو ىن زع وءدابعلا كب فطاعتيل ،ىنامسأ نم

 : ونال لاقو . « ىتح نواهتو ىبصو عبض نم عنصأ ثكالذكو . كعطق نم

 اذإ محرلا نإ : لاقو . ىنبلا ةب وقعارشلا عرسأو محرلا ةلص اباوث ريخلا عرسأ

 ىناصوأ:هللا هحر رذ وبأ لاقو.اهباسنأ برعلا تظفح كالذلو . تفطاعت تبسانت

 . ىحر لصأ نأ ةل هللا لوسر

 هللا هحر دمحم وبأ لاقو . كااد اهكراتو ةضبرف ماحرألا ةلصف )توند نإو
 ١ ا لوصولاو ةينلا ىلع ناسن الا نوكي نكل و 0 فورعم لذح ماحرألا ةلصل سيل

 فاخ اذإ هلام ىن هيلع بحاولاو . هسفن و هلامب ردق نم ىلع ةلصلاو . ناك ىتم ردت

 . كاهلا هيلع فاخ اذإ ىبنجألا كلذكو عوجلا مهيلع

 نم هعنم لافتشالا نأ الإ ك مهل ١ لوصولا ديرب ودو ماحرأ هل ناك نمو

 ىف اوحدقو هماحرأ هامج نمو ٠ مجل إ لوصولا نع ةينلا عطقي : ام ك زئاجف كلذ

 . نوةفان. مدو ك مهرجهو مهلع دج وف هدلب نر هثالجا ىلع ا ومرع د ؤ همذ

 >۔ س ۔ -

م. ثالث انيديأب نلا خنلا هبج ىف اذك )١(



٨٢١٧ -- 

 نإ مهع وفعي و هماحرأ لصي نأ هل بحأ :لاق هن أ هللا هجر نسحلا ىأ نعف

 لص ةياورلا ىفو ، مهتيعطق نت ىهنو مهتلصب رمأ ىلاعت هللا نأل : همد ىلع مهنمأ

 همد ىلع نمأي ل نإو ، كملظ نمه فعاو . كعنم نم طعأو . كعطق نم
 ىشو ؤ مهفن ] اهس نكسي ةي ده وأ باتك وأ لوسر عم همااس مهلصي و مهنطاليف

 بح لب هتعيطق دقتعي نأ هل بحت الف هاذآو هحر هرواج نمو . تالصلا لضفأ

 ثكا درف هتعيطق دقتعي ملو هلامو همالكو همالسب هلصو نإف ردق امب هتلص داقتعا هل

 جورخلا هنكمأو هدلب ريغ ىف ناك نإو 2 هتعيطق وني الو . هقح نم "ىرب دقف

 فرعأالو « هفورعم د همالسب هلصوو . هتلصدفتعا نكمم ل نإ وءهل لضفأ وهف هيلإ

 اذإو حرف اذإو ضرم اذإ هلصي « اولاق ام الإ هيلع فقوي نامزلا نم ادح كلذ ىف

 . ماللا اهنغضأو .ايادهلا ةلصلا لضفأو . هيلع ردق اذإ ثلذ لكو تام

 .مهاص ر دقف مهيلع ملسو ىلاعت هنب مهترايز كلذب ىونوهمدقب همحر لصو نمو

 .. .ابآ ةعبرأ ىلإ ماحرألا ةلص نأ هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو

 نه ملعأ الو ث رفسلا نم مودقلاو بئاصملا دمع ماحرألا ةلص تاردخلا ىلعو ا

 دلاولا امأو . ىناعملا نم.ءىش وأ ج وز لثم اهعنمب ُىش وأ فوخ ةيقت نم الإ ارذع

 ىلع ىفولا نم ايفوصو نم ىلوأ رظن كذانه نوكي نأ الإ ، اه رذعأ اهل هعنف

 ةعاطلا اهماع هل نوكبو ث اهلع مئاقلا وه نوكيو ثالذ ىح لهجتف اهنيد وأ اهسفن

 نرهظبال نك نإف ث اهماحرأ نع اهعطق ىلإ دصقي ل اذإ اهعنم ىف جوزلا ىلع مثإ الو

 ةئنهتلاو مالسلا هغلبي نم ناسرأو هلزنم ىلإ ناصو هتلص نهيلع بحي ىذاب

، كلذ نهماع سيلف نيملسملا نم رمقلا نه نيه٠اقلاب بيحرتلا امأو . ةيزعتلاو
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 وأ تابيمث وأ تاباش نك ماحرألا ةلص نهيلع اممإ و . زئانجلا عييشت نهيلع الو

 . كلذ هابشأ وأ رصب باهذ وأ ضرم رذع نم الإ « لايع تاوذ

 مال لاب اهيلإ ىدوأ اهتيب ىف اهدجب ملو هماحرأ نم ةأرما ىلإ لصو نمو

 نأ ىحتسي وهو « هب رهظت نمم تناكنإو . نسح اهماإ عجر نإ و ، هازج

 . هللا ءاش نإ هيزجي كلذو ى مالسلاب اهيلإ لسريو « بابلا ىلإ لصيف اهيلع لخدي

 دعب اهيلإ لسريف مالسلاب اهيلإ هلسري دحأ بابلاب نكي ملو بابلا ىلإ لصو نإ
 . نسحف اهيلإ عجر ر نإو ث هلوصوب اهلمي نم كلذ

 نمم تناك ادإ اهملع لخديو هماحرأو هناريج نم ةأرملا لصي نأ لجرلل و

 ٠ ة رتتسم ةم ان ى »ر(¡ا اهمضره ف اهماع لخد نإ سأ ال و ك هلثم اهماع لخدي

 نازع هنأ نظأ ء نازع تل "7 بوبحم نب دمح نب ريذب هنظ أ ريشب لاقو

 ىماحرأ ضعب ةلص ديرأ تيبلا نم تجرخ تنك لاق « هللا مهمحر رقصلا نبا

 ۔ىلع اوذضريل مهلصأ نأ ىلق ىف رطخ قبرطلا ضعب ىف تنك اهلف « ثالذ تدقتعاو

 هذد نإ نازع لاقن . تيبلا نم اهملع تجرخ ىتلا ةيخال افالخ ثالذ مهجمي نألو

 . ثدح ىذلا كلذ لجأل تطبحأ دق ةينلا

 هل و >دو هيل ! هلوصو هركب هجح ر نأ ملعي نأ الإ 4٨ح ر لصي نأ ءرملا ىلعو

 هبلقب هلصي نكلو هركي امي مركي الو . هلزنم ىلإ لصي نأ هيلع سيلف « هيلع

 صوصحم ىن هيلع ناك كلذب رسيو هلزنم ريغ ىف هلصي نأ اجر نإو . مالسلا هغلبي و

. هيلع بحم ام
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 لوقو ،نادبألاو لاومألانت ةيفاك بولقلاب ليقف ، ماحرألا ةلص ىف فلتخاو
 هجو كل ىف مهملع لخدي ام هلامب مهربيو مهلإ ىشملا نود بولقلاب ةلصلا ىزجن ال

 موزللاىنعم ىف جرخم الو لاق . عطق دةف هسفنو هلام مهنع عطق نإو . ربلاو ةلصاوملا

 مزاللاف ضئارفلا مظعأو . ثاذ ىف ةبزجم ةرملا نأل بجاو لك ىف ةرم نم رثك أ

 قوفو .ةد>او ةرم هيف ىزج نيملسملا هل آو نل دمحم ىنلا ىلع ةالصلاو ديح وتلا

 ايك هديدجت بجي هنأل ، فالتخالا ىنعم هيف ىرجي دقو . لفنلا جرخم جرخم ثال»

 . هلابب رطخ وأ هركذب عمس

 اهرك ذبو ايه لابلاب اهروطخ مم اهموزل ىنعم ىف ةلخاد ماحرألا ةلص كلذكو
 داقتعا زوجحم ال هنأ الإ هبوجو دعب تالذل ةياغ ال مهل ةلصاوملا ةلمج ىلع نوكي نأ

 . ةعيطقلا

 م٥ وهو 0 كالذ نم هومل>أن مهلصي ملف 4 اريحو هماحرأ ةلص هيملع بجو نمو

 اهمومهو ايندلا لافشأ نم هيف ود ام كلذ نع هدصي امم و 2 مهتلص دقتعم كالذ

 ٠ كل د نه بات ا 5 هد زرحم مهلح رأ وجرأ

 نسحأو ىننوعطقيو براقأ ىل نإ لاقن يالو ىبلا ىلإ لجر ءاج ليقو
 :نل لاقف . نوعفصي امم 1 اذإ كل د فيك . ىننوملظيو رفغأو ىننوثيسبو

 نم كل لازي نل . فعاف اولظ نإو ، نسحأف اؤاسأ اذإو ،لص اوعطق ادإ . ال

 . ريهظ هللا

.ايآ ةعبرأو هيب أ نم ءابآ ةعبرأ ىلإ بسنلا ىف ماحرألا نم هتلص بجت ىذلاو ٠ . 7
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 بأو ك هيب أ بأ ك .ابآلا لق ن٥ لصا ولاب .ابآ ةسمخ ىلإ 17 ‘ لصا ولاب هما نم

٠
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 مأو همأ مأ همأ ل,ق نمو . هيبأ فأ مأو . هنبأ مأ مأو . هيب أ مأ وبأو .هبأ ى 

 اوسن امو دادجألا ءالؤدلصيف .عبارلا لصاولاو همأب أ وبأو همأىبأ مأو.همأ ىأ

 فرعي ال ناك نمو ،لفسألا ىف ، اودعب وأ اوبرق ءاولفسو اولع ٨ .اوناكام ملوسنو

 ۔ هفرع نم لدي نأ هيلعو 2 هن رهي ال نع ثحبلاو لاؤسلا همزلي الف ه مهنم ايسن

 دهشو هل وقلبقي نمم ناك اذإف بألا وأ مألا نم محر كنيب و :ىغب دحأ هللات نإ و

 نم هلوق نم هبلق ذخأي ام رادقم هتلص نم دقتعي ى ليقف ، ةأرما وأ هقث لجر هعم

 ربظي نأ هل بحتسيف هناريج وأ هماحرأ ىلإ لصو اذإو « هيلع كح بوجو ريغ

 نزحب محرا غا اذإو ، نزحب ةيزعت وأ حرفب ةئنهت نم هيف مهلصو ىذلا ىنعمل ل

 اذه ىلع هتلص بج الف لطابلا نم ءىشب حرف وأ هيلع نزحلا زوجي ال ءىش ىلع

 لضفأ نم ثالذف هللا ىوقتب هرمأيو هحصني نأ هلصي ىذلا دقتعي نأ الإ « ىنعلا

 . ةحيصنلا مظعأو ض ةلصلا

 هن أ هراكسنإ ىلع ردقي هن أ عمطي اركفم هلزنم ف عمسو همحر لصو نمو

 { ردق نإ هللا ىوقتب هر .ايل بجوأ هتلص كل انهو « هركنم ىنعمل هتلص كرتي ال

 . كلذ هيلع لمحم الف هلام وأ هسفن وأ هنيد ىلع فاخ نأ الإ هلصو ردقي نإو

 تاهج نم هجر ةلصهيلع بجو نمو . هلصو هتلص ىلع ردقو نمأ ىم هن ] ىونيو

 . هازجأ كلذ ميج نع اءاونو ةدحاو ةرم كلذ دعب هلصو ىتح هلصي او ةريثك

 . هتاع تجرخ ىنلابابسألا عيمج ح هل ركذ اذإ

لصي ن ] ليرب هللا هجحر ديعس ىف أ مم ىشمأ تنك دلخم ن ن ىسوم لاقو
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 الإ و « هل نذأ اذإف ، تارم ثالث بابلا ىلع نذأتسا ناك و « ىوزنب هل ًاماحرأ

 :نل ىبلا لوقل ماح رألا ةلص عطقزوجي الو . اثيش ثالتلا ىلع دزي ملو . فرصنا

 .. همحر عطق نم ن وعلم

 ةبيصم مهتباصأ اذإ مهلصي لاق ماحرألا ةلص نع هللا همحر ىراوحلا وبأ لتسو

 ىلع وأ لاقو . ةثداحلا رومألا نم ءىش مهل ضرع وأ رفس نم مهنم دحأ ءاج وأ

 . بئاصملا دنع الو . آدبأ ةدثلا ىف الو ءاخرلا ىف مهعطقي الو ، هنكمأ امك م هلصب

 . حرفلا دنع الو

 . نيتنس ريسم نم ولو . ةبجاو نيدلاولا ةلص : لاق ةيلقع ىنلا نأ ىورو

 . رصقي الو هلصو هجر ةلص هنكمأ املكو . ةنس ةريسم نم ةبجاو ماحرألا ةلصو

 نأ رب هللا رمأ ام نوُسطتيَو » : لا ةن مهماحرأل نيعطاقلا ىلاعت هللا مذ دقو

 مهو ٠ ( لصو نأ هلل رمأ م نولصبو » : لاقف نيلصاولا حدمو . « لصوي

 : راج وأ احر نوكي نأ وهو « ىبرقلا ىذ راجلاو « ليق ايف ناريجلاو ماحرألا
 بغجلاب بحاصلاو . محر ريغ وه ىذلا ناريجلا نم ىنجألا وه بلا راجلاو

 . رفاسملا وه ليبسلا نباو . رفسلا ىف قيفرلا وه

 هنأ هماحرأ نم انالف نأ هدلاو نم عس نم هللا همحر دحأ نم نسحلا نعو

 تيملا براقأ نم هنإ ةقث لجر لاق اذإو٬براقألا ةيصو نم هل نوكيو هتلص همزلت

 . ةيصولا ىف مهعم لخد

هازجأ هجلا وح ىف هلكو رلبلا نم ءىش ىف وأ سلجم وأ قيرط ىن همحر ىل نمو
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 مألا ةعاضرلا نم ماحرألا ةلص بوجو ملعن الو ، هلزنم ىلإ لوصولا نع كلذ

 . مهتعيطق داقتعا بحت ال انأ الإ ةعاضرلاب بسان امو تاوخألاو « ةعاضرلا نم

 . ملعأ هللاو بسنلا نم هماحرأ عطق ىلع مثإلا امأو ، لضفلا هلف مهلصو نمو

 لصف

 ف نهماحرأ نلصي نأ تاردحلا ءاسنلا ىلعو » هللا همحر ىراوجلا فأ نعو

 بحي نمل نزربي ال نك نإو « رافسألا نم مودقلا و بئاصملا دمع ةبجاولا ةلصلا

 . مالسلاو ةيزعتلا هغلبي نم هيلإ نلسرأو هلزنم ىلإ نلصو مهتلص نهبلع

 هنذإب الإج رخ الف كلذ نم اهعنف اهمحر لصتن أ اهجوز ىلإ ةأرما تبلط نإو
 رذعلا اهلف جوز وأ بأ اهعنم نإو ، اهيلع مزال لعف نم اهعنمي نأ وه هل ىنبذي الو
 اذإ ثالذ لع نردق نإ « نهلزانم ىف نهو . نهماحرأ ىلإ مالسلا نلسزيو كلذب
 . جورملا ىف نهل عسوب م

 ةموصخ هتخأ نيبو هنيب ترجف نيملسملا دنع هتداهش زوجت لجر ىف ليقو
 ىلع ردقي ال هنإ لاقو « اهلزنم لخدي ال هنأ ظيلغ انيمي فلحو اهلصي نأ هركف

 ءاهيلع لديو هيتأت اهيلإ لسريو اهلزنم باب ىلع فقي نأ هلزوجم هلأ « نيهلا ةرافك
 . نيملاب لتمي الو

 . رفسلاو رضلا ىف هنم مرحم ىمهو همراحم نم لج للا ةأرما مأ نإ ليقو

 ترهظأ نإو تالاحلا ضعب ىف هل لحم دت اهنأل هتأرما تخأل امرحم نوكي الو

فزماإو . كلذ ىف اهيلع سأب الف رعش وأ مدق لثم اهتنبا جوزإعم لجرلا ةأرما مأ
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 0 اهيلع مرحم هنإف . ىموجم وأ ىنارصن وأ ىدوهم دلو ةملسملا ةأرمل عم ناك

 نرم هل لحم الو . اهنانب جيوزت هيلع مرح ةأرماب انز نمو . همم جرخم نأ املو

 مارحلاو . لالحلاب نمتمرح تبثت بثابرلا نأل ، بئاب رلا نم لحم ام نهنم رظنلا

 نكو أ قيرط ىف لاجرلا نيقل اذإ ءاسنلا ىلع لستلاب سأب الو . لالحلا لحم ال

. قيفوتلا هلو عأ هللاو ، بيرلا نم بولقلا تملس اذإ نهباوم أ ىلع تافقاو



 نوعبرألا لوقلا

 ءاسنلا ةحفاصمو هدرو ماللاو نكسلاو تويبلا ىف ناذثتسالا ىف

 كلذ هبشو

 ٥ ۔ هي إ 2:٠٤ ۔ ا س م فه۔ إ ۔ . 2 ,

 دنع نم 4 مكسفن أ ىلك او م ات ويب متلخد اذإه » : ىلاعت هنا لاق

 2 س

 . « ةط ةك راش هللا

 لجرل ١ لخد اذإف هدابعل ملعتو هنرا نم بيدأت اذه ك هللا همحر ةيواعمو أ لاق

 ىلاعت هللا بدأب ائافختساو نواهت هكرت نإف ء انبر نم انيلع مالسلا ڵ لةيلف هتيي

 لرخدلا هل زئاجف ،تادرجتم نهو هلهأ دنع نندحتي ءاسن هتيب ىف ناك نإ و ع كلد

 ود كلذف لس نإف هيلع هتيب لافشإ نه سيل ةأرملاو تيبلا نأل ، نذإ رينب اضبأ

 . هب رومأملا

 . بابلا ىلع افقو موق ىلع الوخد ةأرملا وأ لجرلا دارأ اذإ : رثؤملا وب أ لاقو

 ىتح لخديال مث « مالسلا مكيلعو ى تيبلا لهأ لوقيف 4 كيلع ماللا ، الاقو

 . اولخد اولخدا اولاق ا>إف ء لخدن « لوقي

 ‘ تبلا ل د لي نإف سانثقسالا وهو . ےلسقلا لهل نادذثقسالا وه اذحو
\ - 

 . اولخد الف ء اولخدا

 { مهيلع مالس ال مهنأل ةمذلا لهأ تويب ىن سانئتسالا نأ ريسفتلا ضعب ىو

 انهاه نم لةيلف مهبابب فقتو اذإف ء مهنذإب الإ لخدي الفمهيلع لخدي نأ دارأ نف

. لخدي الف الإو ء لخد لخدا اولاق نإف ڵ لخدأ
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 لهأ ىلع ناذنتسالاو ء تيبلا لهأ اي ء نذأتسي نأ دارأ اذإ لوقي هنإ ليقو

 . تيبلا لهأ اي مكيلع مالسلا ء مالسإلا لحأ نم تويبلا

 ريغب ةنوكسملا تويبلا ىف لوخدلاىف صخري مل هللا همحر بوبحم نب دحم لاقو

 ميلست ريغب هتيب لجرلا لخدي نأ هريغ هزاجأو . ىلاعت هللا نم ةضيرف وهو ناذنقسا

 هل ناك نإو . هدحو دبعلا ناك اذإ ناذنقسا رينب هدبع لزنم لخدي نأ ديسالو

 . زوح الف ةجوز

 هذه نم لاتف ڵ والع هللا لوسر ىلع بابلا تققد بلاط ىبأ نب ىلع لاقو
 امو تيتأ : رضاح نب ىسيع لاتو . انأ ىلوق هراك هنأك « انأ لاقف ، انأ « تلقف

 ادحأ فرعن ام لاقف ڵ انأ تاقف ڵ اذه نم « لاقف « هتعرقف ديبع نب ورمع باب

 هتعرقف بابلا تتأ : ، هنع با,أ تقأو ك اثيش لقأ مف ، تنأ نمه { انأ ىسي

 . بابلا حتفف ماقف ، رضاح نب ىسيع تلاقف ، اذه نم لاقف س هيلع

 هيفكيف مهعمسأ دق هنأ ملع ا:إف . هيلع اودري لف تيلا لهأ ىلع س نم ليقو

 كرت روح الو . تارم ثرالا مه لاق مهعمسي هز 1 نظ اذإ و ناترم وأ ةرم

 . هضرفب ًانواهت ناذئتسالا

 لخدي مل ةجوز دبعال وأ جوز ةمألل ناكنإن اتيب هتمأ وأ هدبع نكسأ نمو

 مهنم لوكي ىح امهياع لخدي الف جاوزأ ايهف نكت مل نو ع نذإي الإ امهيلع

 .لخدي كلت نإف ، اهؤطو هل لحم نوكبي نأ الإ ى هنم نورتتسيف هلوخدب نوفرعي ام
 . ءاش الك اهيلع

) ٣٤ _ نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 كالذب رقكي الف ىلاعت هللا ىهن ةفلاخم دمتعي لو « نذإ الب موق تيب لخد نمو

 فقانختسالاىلع كلذ ىتأنإو ء كذنمةب وتلا نم منتميو ، كلذ ىلع ربصي نأ الإ

 لبجلا ىلع كالذ نرايتإ هعسي ال لوقو ص هنيح نم كلذب رفك نواهنلاو هب

 . هريغ الو

 نم ى اهب نولمعي ال تايآ هللا باتك نم سانلا كرت سابع نبا لاقو

 نيذلاو 'ُكَشاَ 1 اتام نيذلا مك دأ وآ ني ذلا اهمأ اي» :ىلاتهلوق

١. اك اونزاتنَيلت زا هكسم لافطألا لب الك « مككْم :م زا او اوُملْبَي ال
 

 ى س ٠ ص

 . اولخد امك ه» ئ (( , نه نز ذلا نذاتسا.

 ديري ىذلا تيبلاباب وأ «رادلا باب ىلع نذأتسا نكاسم اهيف رادتناكن إ و

 اهيفلزانم كلذ لبق نوكي نأ الإ هلوخد ديري ىذلا رادلا باب ىلع :لاق ؟ هلوخد"

 رمي نأ سأبالف روتس لزانملا كلت ىلع نوكي نأ الإ ٢ مهل ناذثمسالا هيلعف ناكس

 هيلعف ىصلا غلب اذإف . هيف لوخدلا ديري ىذلا لزنملا ىتأي ىتح ناذثقسا الب مهيلع

 ريغب لخد اذإف ء ماع كلذب دبعتلا نأل مهيلع لوخدلا ىف هيبأو همأ ىلع نذأتسي نأ
 . نذإلا نم هيلع هللا بجوأ ام كرت دقف نذإ

 لصف
 ..+ . . .م _ تس . مره .هس س يي رم ,ث و ۔ ح ۔ ل٫ ,-
 او داتسل لوقي«اوسن اتسد ىح ٣ 7 وح! رحلءع \; وي؛ ا ولح لد ال « ىلاعةهتنا لاق

 ناذثتسالالبقےلستلا نأل ى اونذأتستو اوهلست ك لوقي ريخأتو مدقت هيف اهلهأ ىلع

 كل ليق نإف ڵ لوخدلا ىف كل نذؤي ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مل نإ

وه كلذ ك سانلا باوب ] ىلع | ودعقت الو ا وم ومت ال و لوقي ك اوعج راف ١ وعج را.
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 ناكس اهف سيلو قرطلا ىلع ىتلا تريلا ىف ء لجو زع ء صخر مث . كل ىرأ
 صمم ر و ء هم ۔ ه ع ه ۔ س ۔ س ه ۔ 2 . . . ء

 ريغ ات ويب ا ولخالت نأ حانج ؛.كيلع سيل » : لاقف ء ن ذإ ريغب لخدت نأ
 . ص ه ۔ إ ۔ . - - - { _ ه 77

 رحلا نم ي « ؛مكل عاتم اهيف » ء قرطلا ىلع ىتلا تاناحلا ىهو 2 « ةنوكسم

 . ةعفنملا عاتملاو . دربلاو

 ملس نيملسملا رود نه ارود لخدي نأ دارأ اذإ :نل هللا لوسر ناك ليقو

 عجر الإو لخد هل نذ أ نإف نذأتسا مالسلا اودر اذإف ص بايلا نم ًاحراخ اثالم

 ثالث لخدي ملو عجر اودري مل اذإ كلذك ىاشلا لست ىفو . هناكم

 . تاياست

 هبر ىصع دقف ماي ملو لخد نمو . هل اونذأت الف ملسي ل نم ةلالتط لاقو

 نهلوأ ڵ تارم ثالث ناذثتسالا : لاق هنأ ولق هللا لوسر نع ىوريو . بيلف

 اوءاش نإو اونذأ اوءاش نإ ةثلاثلاو مهرذح نوذخأي ىناثلاو ء تيبلا لهأ نذؤي

 . بوتي نأ هيلعو هللا قح همزل دقف نذإ ريغب لجر لزنم لخد نمو .اودر

 موق تيب لخد نإف اثدح هيف ثدحأ نوكي نأ الإ ءىش لزنملا بحاصل سيلو

 و رصأ نإو ى هيلع ءىش الو ىلاعت هلل باتو : ىنلا ىنل دمعتي لو الهج

 . كالهلا نم هيلع نمؤي ل بتي

 نم كلذ سيلف نذإ ريغب دحأ لزنم لخد نم : ىاسارخلا ىسيع نبا لاقو

 تام نإو ، باتقسي ىح هنع فقو ايلو ناك نإف ڵ رئابكلا نم الو رئاغصلا

 نمو ص لخد نيح مدن ذق هلعل تيبلا ىف تام ولو 2 هنع فقو ةباتقسالا لبق
نم ليقو ص هل ةيالو الف بتي لف بيتقساو لست ريغب هنم مرحم ىذ ريغ ىلع لخد
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 .ىح برهي ال لوقو & همد ردهأ فالذل ادمعتم ا ريعب سانلا لزانم لخد

 ملع نا امأو . هريغ وأ ركسب هلقع ةلازإ وأ ودع نم هب ءىحتلم هلعل { دي رب ام ملعي

 .لوق ىلع هبرض زاج دتعم هنأ

 قيرط نم كللذ ىغبذيو ى مالسلا هلزنم لخد نم مزلي ال : نسحلا وبأ لاتو

 ركذ اذإ هللا همحر ديعس وبأ لاق . زاغ ةيحتلا نم كلذ ناكف يكو . بدألا

 نأ هيلع الو جرخ دق ناك نإو ، تالذ لوقي نأ ٣ تبلا ىف وهو لي هن أ

 مزال هل ناذنمسالاف مهريغ وأ اهلهأ عم هلزنم ىف هتأرما تناك نمو ع كلذ لوقي

 هتدجو همأو هتخأ امأو . اهيلع نذأتسي الف اهدحو تبب ىف هتأرما نوكت نأ الإ

 . نذإب الإ نهنم دحأ ىلع لخدي الف .هتلاخو هتمهو

 مرح هلزنم ف وهو . ةح ابالا ليبس ىلع تلش ىتم ىلزنم لخدالجرل لاق نمو

 . نذإ ريغب لخدن نأ ٨آ سلف

 لمل ىف نذإ رينب هيلع لوخدلا رخآ حابأ نم ء ىرسلا نسحلا نب دمحم لاقو

 لزنملا ىف ناك نإ ىتبجعيو ‘ نذإب الإ لزانملا لوخد ىف ةحابإلا زوجت الف راهن وأ

 ىف كتنكسأ دق لاق ناو . كلذ ىف ةحابإلا هل زوج نأ هتنكانم هل زوجت نم

 هلثم سيل : لاق ؟لحلا لثم لالدإلا اذه ىف هل ليق ع نذإ الب لخدي نأ هلف ىلزنم

 غراف هيلع لوخدلل نأ هتقوو 2 كالذ هنيح ىف لخادلا رابتعالا ف جرخم نأ الإ

 , ةنانثمطالا ىلع ثالذ نوكي نأ بحأو ى هنم رتتسي نأ هيلع بجب نم هدنع سبل

ىف امهيلع نذإ الف دحاو لزنم ىف ءاسنلا نم هنم مرحم وذو وه افك اس ناك نمو



٥٨ 

 ءىجافي الئل «سح هلنوكيو . حنحنتينأ لخدي نأ دارأ نإ هل بحتو ء لوخدلا

 . اهرظن هيلع مرحم ةروع رظن

 ريغ نم لخدي نأ هلف لخدا هل لاقي هدأك اتوص تيبلا نم عمسف نذأتسا نمو

 . كلام ريغ وأ كازام نم غلاب وأ ىبص نم 0 هل نذ أ نم ملعي نأ

 اوتَمآ ذلا اهثأاي» : ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نعو
 ح ع ه س ٥٥ ص مص 1 77 7 _ ۔ڵ 7 }. . .

 اوغلب نذلاو»4 ءامالاو ديبعلا نم« كنام أ اتكلاك ن ذلا ثكن ذاتسمل

 > . ص -. به ح . ١. ع .4
 ةالص لبف نم تا رم ث])اث » رارحالا نم راغصلا لافطالا نم 4 «كنم للا

 اولخدينأ نيلسملل ىنباي الوءةرخآلا ءاشعلا ةاللاصدعر نمو . رامسلا فصنو (( رحفلا

 الإ رابكلا مهكيلاممو رافصلا مهءاب رقأو ممدالوأ ثالثلا تاعاسلا هذه ىف مهملع

 مكضعب مهأو هلهأب لجرلا ةولخو ڵ ةلفغىف تاعاس ثالث تاروع ثالثو نذإب

 ديري حانج كيلع َضيَل لاقن تاعاسلا ثالثلا هذه دعب مهلصخر مث ءضنب ىإ

 َنوفاَوَط «ثالثلا تاروعلا هذهدعب كلاملاو نايبصلاىنعي « مهيكَع الو .تيبلا لهأ
 . ٥ ۔ه ه رم . م . ٥ ٥ م . . . .7

 » ١ وث اتسيف لا مكةم لافطألا لب اذإ و» . جورللاو لوخدلا ىف ك مكيلع

 . رابكلا نذأتسي امك راهنلاو ليللا نم اهريغ ىفو ثالثلا تاعاسلا هذه ىف

 هتانب نم الو ث ملتحا اذإ هدالوأ نم دحأ هيلع لخدي نأ لجرلل ىنبني الو

 وأ قرس اذإ ناذئتسا ريذب تيبلا لخديو ص نإب الإ اراهن الو اليل نضح اذإ

 ةأرملا ىلعو . ثيغتسملا تيو ك الا تيب ىفو س ةبيصم ىف وأ مدهنا وأ قرتحا

 ةثاغتسا الب تخرص نإو ص نيسملل اي 4 هللاب تثافتساو اهجوز اهبرض اذإ

. نذإب الإ اهملع لخدي الغ



 م -- 1. ٣

 ناذئتسا ال مألاو سرعلا تيبو رجاتلا تيبو ح رجاتلا توياحو دجااو

 ةولخ ث ةولللا عضوم ىف ال حابملا عضوملا ىفو ليدلا ىف الو راهنلا ىف اذه ىف

 ىف هل نذأي امتإف هل نذأ اذإ هنأ فراعتم نوكي نأ الإ هعاتم عضومو هلهأب لجرلا

 . ملعأ هللاو هساح عضوملا كلذ ناك وأ هلك هلزنم

 لصف

 مالس تس لوقي 2 مهنيب تابجاولا نم وهو مالسإلا لهأ ةيحت مالسلاو
 كلمي ىزلا وه هانعمو 2 ىلاعت هللا ءامسأنم مالسلاو ، تافآلانم صلختلا هانعمو

 رعش ةم ااسلاو ةمالس عمج مالسلاو ءاشي نم بو هوركملا نم صلخ و ةمالسلا

 . تافآلا نم هتمالسل ىوق ماظع

 مكيلع هز ا ةرفغم لبقو ‘ مكل ةمالسلا ىأ مكيلع مالسلا ىنعم ليقو

 كلذب تيمس ةبلص ةراجح رسكلاب ماللاو مكقوف هللا نأ هانعم ليقو

 ٠ ةواخرلا نم اهنمالل

 مالسلا لاق .مهفوفص ىف مالسلا مهيلع ةكئالللا مالسلا هيلع مدآ ىأر امل ليقو
 . هتاكرس و هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ةك؛الالا تلاق هتاكربو هلا ةمحرو كيلع

 ضعب نم مهضعب ىلعنيلسملا نممالسلاو كدعب نم كدلو ةيح هذه مدآ اي هل ليق
 اذإو » ىلاعت هللا لاق امك ةمالسلاب ءاعد وهو ، ردصم وه اضيأ مالسلاو ڵ ةيحت وه

 ص ۔ے ح _ ش مح

 مهحدم امم او . مات مهراكن ا ه هب نوملسي ٠ امالس اول \ق نواهاجلا هبطاخ

هفسو باطخ نم مهل ةلنعوملاو مهمع راكنإلا نم هب اوهس ىذلا مهلوق ىل إع هللا
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 لبج نم هيلإ بهذ ام الإ هلثمب مههفس ىلع مهولناقي مل نيمل ملا نإو ركنم لعفو

 اولخد ذإ »ىلاعت لاقو ،مهل لهجلاب امالس مه اولاق نيملسملا نأ مهوتو 2 ةيآلا ىنعم
 .لاق نودحوم مهنأ فرع ان ك اريخ اولاق ىأ «« مالس لاق امالس ا ولاقف هذَع ء . . ء صم ر ر م ۔۔ { ۔۔ نر

 . كيلع مالس

 :كب نأدب نإو « ءاسنلا ىلع ملست ال ةريره ىأل لات يللم ىنلا نأ ىوريو

 ملست ةرير» ابأ اي . هيلع ماسي ماف ماسملا ىلع رمي ملسملا نم بجعتت ةكالملا نإف . درف

 . ةنإلا لدأ ةيحم ىحو ةدابعلا راظح هنإف ےلسقلا

 .نم كعنم ام هل ا ولاقف ك ماع ملسي الو موقلاب رمع ىنالوللا ملسم ناك ليقو

 ىلا نع رثؤملاوبأ ىورو .ةك :الملامهنعلتف مالسلا اودري ال نأ ىشخأ لاق ؟مالسل

 هللا لاق ةص ه رف د ر !إ و ة هنس مدال لوقو 7 د رف درلاو عوطت مالسلا :لاق هن أ تل :ن

 . 2 ملعأ ا هلراو ديرب ك اهو درو آ منم نسحأب اوف ةيحتب . .- ا دا و { و « ىلاعت

 ،هتاكرس و هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ى هيملع درف كيلع مالسلا ك ملسمل كوخأ لاق اذإ

 - لك نآك هللا نإ ( ك كل ا ولاق ام مهلع اودر وأ لوقي > اهودر و لاق ش

 و ¡ ٠ -_

 ٠ ) ابدسح ء ىش

 ماللا ليقو .كرشلا لهأل ادودر وأ مالسإلا لهأل اهنم نسحاب اويخ ليقو

 مكياعو هتنسو ئ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو . هؤاهنناو ةياحإ و ك ننسو ءاهنن ا

 . مكيلعو هتباحإ و ى مالسلا

مكيلعو وهو . ةكئالملا تهتنا ثيح مالسلا ىف اوهتنا سابع نبا لاقو
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 لاقف ث هللا لوسر اي كيلع مالسلا لاقن اع ىبنلا ىلإ لجر ءاج ليقو
 كيلعمالسلا :لاقف رخآ لجر ءاج مش هللا ةمحرو مالسلا كيلعو مالسلا هيلع ىنل

 رخآ لجر ءاج مث . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا تلع ىنلا لاقف هللا ةحرو

 لاقف . كلذ ىف هل ليقف ع مكيلعو « لاقف هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا : لاقف

 الضف ىل عدي 1 اذهو « اذ ىل اكرت نالوألا .

 ى هيلع ملسأف الجر يتلأ نأ الإ ةجاح ىلاف ي نم جرخأل ىنإ رمه نبا لاقو
 لاقف % ء مكيلع م السلا لامف لجر , هءاج ذإ هت نث ىنلا مم امو ٩ "نك ن أ كلذو

 > :ل لاقف ئ هتاكرب و ؤ دازف رخآ ءاح م « ةنسح نورشع هل بجو ( ةل

 . ةنسح نوثالث هل بجو

 نمحرلا دبع ابأ اي كيلع مالسلا لاقف هعم نحنو لجر دوعسم نبا ىل ليقو

 ك لوقي :نل هللا لوسر تعمس هلوسر و هللا قدص لاقو 2 دوعسم نبا كحضف

 لهف مكسنيب نم ىنفرع اذه نإو ةفرعمل ىلع مالسلا نوكت ىح ةماسا موت ل
 ةفرعملا ىلع ةيحتلا تناك اذإ ةعاسلا طارشأ نم نإ لوقي للط ىنلاو ء ؟يلع

 ىتمأ نم ىنلعج ىذلا هلل دجلا 4 لوقيو مالسلاب هباحصأ ىدني ت ناكو

 هدي عزعيال ادحأ حفاص اذإ ناك ليقو . مهياع ملسأو مهعم ربصأ نأ ترمأو

 . هديل عزانلا وه هحفاص ىذلا نوكي ىتح هدي نم

 ه و كنف ىذلا ا لك نسح { ا ۔ ه ىلاب " دآ » : ىلام هل وق ىف : ليقو

. ةحلاصملا كاي مامت ليقو . ةخاصملا ىه ليق . «“7 .ج لو هنأك هوادع
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 رجشلا قرو رثانتي اك امهبونذ ترثانت الإ هللا ىف ناوخألا حفاصجال :ليقو

 . رخآلل ةدحاوو نوعسو ةعس ءىدابلل ةمحر ةئام مهلع لزنتو

 نم لجر رحلا ىنأ ىلع ملط : ليقو . لسلا ىف زئاج لجرلل لجرلا ليبقتو
 . هب بحرو هقنع ر لبقو ٠. هقذتعاو هاقلت هيل ١ راخذ املو نامح

 سانلا ملحأو ٠. همرح نم ىطع ا نم سانلا دوج ا : نل ىنلا لاق : ليقو

 نع زج نم سانلا زجعأ و . مالسلاب لخبي نم سانلا لخمأو . هملظ نم نع افع نم
 . هتالص ,ة ىرس نم ں سانلا قرسأو ك ءاعدلا

 : .هل نولوقي :ن هللا لوسر لع اولخد اذإ دوهيلاو نوتنانملا ناك : ليقو

 نرجرخيف .انيف هل بيجتسال 7 ناكول : اولاقو . كياعو : لوقيف كيلع 7

 الو ماس انب سيلو كيلعو : : لوقيف كيلع ع ماسلا : نول وتيو نوكحضي هدنع ن

 وه :ةنللا ى ماسلاو . « ىهوْمَتلا ع اوه نيذلا ىلإ رت '1أ » مهيف لزنف ةرتخ
 . بهذلا قرع ماسلاو ء توملا

 لاقف ؟ مهيلع درت فيك انيلع نوملسي باتكلا لهأ نإ : زنت ىخال ليقو

 . ةت : اول و

 لاق ؟ ةمذلا لحأ ىلع ملسأ فيك ديز نب نرلا دبعل تلق : ةديبع وبأ لاقو
 ةيسراةلاب ناذثقسالاب مهبيجي نأ اوري لو لخدا اهانعم ءةيسراف ةمكى هو ث متأردنا

 . مهناسلب مهيلع ملسي نأ هرمأف سرفلا نم سوجملا نم اموق اوناك نكلو.

 اوراص ح ك كلذ نع ىلاعت هللا مهاهنف ‘ مساقلا ابأ اي ، دح اي : نول وقي لاقو
- 

. :نل هللا لوسراي { هللا ىن اي : نول وقي
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 .نوملسملا لاقف > حيق س 4 د وهلا ةلب شم( تعار ا ول وت 1 « ىلاعت هلوقو

 .4 ةثدس اهنأل اذك نم انيل !بحأ هذه : د وهلا لاقف ك كعمس انعرأ : هللا لرسر اي

 . اهرهلغن نالاف اهرس.ن انكف

 كمس ىعرأ لوقت 1 تيعار نم وه ام إ نودب ري٥د اذعار : ةديع روب أ لاق

 -ةثبس اهنأك اهنع اوببش ةلك نونتلاب ًاتعارو 3 ل عمسا ىأ ك كعمس ىعارو

 . ةيناربعلا

 اهوظفلي نأ ىهنف ةيرخسلاو ءزهلا ىرجم ىرجم مهعم تناك ةملكانعار :ليقو

 . ؤي ىبلا ةرضحب
 ةيح تناكو ‘ ًامالظ معذاو ‘ احابص معذا الأ برعلا ةيح تناك : ليقو

 .لوقت برعلاو . هياع نعلت امم ىأت نأ تبب ] هانعمو > ندللا تبب ا : اهكولم برعلا

 . هبحاص نود ةيحتلاب هجولا نوصخمال ، كهجو هللا ايحو ث هللا كايح

 ليلغلا ملسي هن اؤ ىبنلا نع .ىك ارلا و ريكلا ريذصلاو ريثكلا لقلا دىي هن أ هتالع / ١ ٠معو
 .مالسل \ دن ا نيشملا ىأو ‘ سل املا ىلت مساقلاو ك اقلا ىلع ىشثاملاو ‘ ىشاملا ىلع

 . هل لضفأ ناك

 ىلع ملسي الو « دهملا ىلع رحلاو ے فقاولا بكارلا ىلع ىشام ملسي : ليقو
 < هتالص نم ملس ادإ مالسلا هيلع درب ىلصي نم ىلع ملسي نمو . نولصي مو موق

 انسب لئابلا دري الو « طئاغ وأ لوبي لنتشم وه نم ىلع ملسي الو . اهنم غرفو
. اهيلع ناك ىتلا ةلالا قراف اذإ مالسلا دري ليقو . مالسلا



 م -- ٩

 نمف « هيلع ملسو لسقني لجرب رصنو هلك أي نم ىلع ملسيال نأ بدألا نمو

 لونشم وه نم ىلع الو ث مئانلا ىلع ملسي الو « هيلع سأب ال هنأ ىلع نب ىسوم
 نم ئيش لعي نم ىلع الو « درلا نع هلغشي اليقث المح لماح ىلع الو . هفيضي
 ملس اذإ و . درلا هيلع لقثي ضيرم ىلع الو . نايرع ىلع الو . كلذ نيح ىف ىصاعملا

 .سأب الف هللا ةحرو مالسلا مكيلعو تاقف هالوتنال وأ هنع فقاو تنأ نم كيلع

 هللا ةحر نإ : لاقن ؟ هللا كمحر ىلوتي ال نمل لاقي لد ةديبع وبأ لئسو

 الف كلذك ىنعملا ناك اذإف . نوبرشيو نولك أيو نوشيعي اهب ءىش لك تعسو

 الف ابحرم هالوتت ال نل تلق نإو زوجحم الف كل هللا رفغ ىنعملا ناك نإو ، سأب

 . فالتخا هللا ةمحرو هالوتت ال نم ىلع درلا ىفو ء سأب

 زوجي الو . هتاكربو هللا ةحرو مالسلا كياعو « ىلولا ىلع درلا ىن زوجو

 دق هللا نأ ريخلا كلذب ىوني نأ الإ . هريغ الو مالسلا در ىن قسافلا ىلع هتاكربو

 نيملسملا ىلعو ى هياع درلا بجو نيملسملا ىلع مالسلا لاق نإو . هقزر ىف هل كراب

 . مالسلا

 زوجيو . قالطإلا ىلع ثالذ زوجي الف كيلع هللا مالس : لجرل لاق نمو

 ةيفاعو اهايإ هللا هبلأ ةمعن ن. هيلع امو هلامو هبايث هيلع ملس دق هللا نأ ىنعم ىلع
 ىلولل اذهو . ءاعدلا ال ربلا ىنعم ىلع اذهو . اهيف وه ىلا هلاح ريخأ هنأف

 زوجو . « ْيَح لآ ىقطصآ نيذلا هدابع لع مالسو » ىلاعت هللا لوقل زناج

 . اهيلع وه ىنلا ةلالا نع رابخإلا ىنعم ىلإ ىلولا ريغ نع ىنعملا اذه فرص

دق لا نأ انىخع امإ و . كماع مالس فرعيال نل انلق دق : نسحلا و أ لاقو
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 درو ىلولا ريغل كلذ لاقي نأ انباحصأ كلذ هركف ، فلتت نأ هبايث هيلع ملس
 . زئاج ملاظلا ىلع مالسلا

 هبوني ملو هتاكربو هللا ةمحرو سانلا ىلع مالسلاىف لاق نمو ك رفعجوب أ لاقو

 امنإ ، مالسب سيل تيسمأ فيكو تحبصأ فيك لئاقلا لوقو . سأب الف ةيالو

 . ماهفتسا وه

 ؟ هللا حور اي تحبصأ فيك مالسلا هيلع ىسيعل لاق الجر نأ ىور ك

 تحبصأ لاق تحبصأ فيك هل ليق رخآ ربخ ىئو . قوف بر ىلو تحبصأ لاق

 ارظتنم ىلمعب ًاتهترم تحبصأ و . رذاحأ ام عفد عيطتسأ الو 0 وجرأ ام كلمأ ال

 . ىنم رقفأ ريقف الو ، ىريغ 7 ىف هلك ريخلاو 7 ىلجأ

 تحبصأ : لاق ؟ تحبصأ فيك : هنع هللا ىضر « قيدصلا .ركب ىبأل ليقو

 . لێلج برل اليلذ ادبع

 تحبصأ : لاق ؟ تحبصأ فيك :.هنع هللا ىضر ، باطلا نب رمعل ليقو

 ، هرك أ ام ىلع وأ بحأ ام ىلع « تحبصأ لاح ىأ ىلع ىلابأ الف ء رمآل رومأم

 . هرك أ امفو بحأ امف ريملا ىرأ ىأل

 ك مالس در ال ءاعد اذهف . كءاقب هللا لاطأ : هملع د رف ك لجر ىلع ملس نمو

 درلا ةينب مالسلا در نم الدب هللا كايح : لاق نإو ث مالسلا كيلعو : وه درلاو

 هللا كايتح ملدملا ريغل لاقي ال نكلو « مالسلا ىه ةيحتلا نأل 2 مالسلا در وهف

هيلع درلا مزلي الف { ةمحرلاو مالسلا : لاق نإو . للولل اذه زئاجو > قالطالا ىلع
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 : درلا ىف لاق نإو . هيلع درلا مزاي ذئنيخ ع ةمحرلاو كيلع مالسلا : لوقي نأ الإ

 7 بحأب . اوُيَحف » ىلاعت هللا رمأ ريغب لاق دقو 2 درب اذه سيلف ع الهسو الهأ

 اهلثم اهلثم زسم هعمسي ام درلاو ، دري م نك وهف ارس مالسلا در نإو ، « اهو و

 . ىلاعت هللا لاق اك اهنم نسحأ وأ

 هايح نم ىلع هيلع مالسلا در بجاوف ص هيلع سف غلاب ريغ ىص هب رم نإو

 ةمذلا لهأ ىف ليق ىتح ء فلكم ريغ وأ فلكم هايتح « ةنآلا رهاظب مالسإلا ةيحتب

 يلاو « رجاتلاو رابلا ىلع بجاو مالسلا درن ء مالسلا مهيلع دري اوملس اذل مهنإ
 . ضرفلا ءادآ درلا ىفو ى ةنسلا ءايحإ حلستلا ىف

 اذإ كلذ هازجأ 2 ےلسقااب مهيلإ ريشي هدي عفرف هنع نيديعب موقب رم نمو

 ص كلذ هبزجي سألا ىلع ملستلا كلذكو 2 هميلست نوعمسي ال ثيح اوناك

 . سانلا نيب ءافجلا ثرو امم هكرت نإ : ليق هنآل ع رذع نم الإ ےلسقلا كرتي الو

 .هتيالوتطقس رذع ريغنم مالسلا د ري ل نم : هللا همحر ،ىراوحلاىبأ نعو

 مكيلعو :لوقي ىتح هبج هنأ هلثم مكيلعو :لاقف ى مكييلع مالس : هل ليق نمو

 ء كيلع لسب نالن : لاق نإف ع هبزجي نأ ىأر هنأكف 4 مكيلعو لاق نإف « مالسلا

 . مالسلا كيلعو هيلع : لقف

 هيلع اودرف ث هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاق نميف ث هللادبع وبأ لاقو

 . ىزجم كلذ نأ مالسلا كيلعو

موقلا نم دحاو در نإو ى امهنع أزجأ اهدحأ لسف موق ىلع نالجر رم نإو
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 اوناك نإ :ليقو ، اعيمج درلا مهيلعو ىزج ال : ليقو 2 اعيمج مهنع ئزجي ليقن
 هيف امل مهنع دحاولا در ىزجأ ةاشم اوناكن إو س درلا اتيمج مهيلعف نيفقاو

 . لغشلا نم

 ةنامألا ةلزنم وهف ءانثتسا ريغي كللذ لبقف كمالنلا لجر ىلإ لجر لمح اذإ و

 "ىسوج وأ "ىن ارصن وأ ئدوهم نم “"رمذلا قل نمو . ثكالذ ىلع ردق ىم اهيدؤي

 ؟كلاح امو ؟ تيسمأ فيكو ؟ تحبصأ فيك : هل لوقي نأ هتيحتف ء "ىباص وأ

 ملسي نأ هل بحتسي هلزنم لخد اذإ لجرلا نإ : هللا هجر « ديعس وبأ لاقو

 ء تيبلا ىف دحأ ناك اذإ { مكييلع مالسلا : لوقي نأ وهو ث هسفنو هلهأ ىلع

 ء نيملاعلا بر هلل دمحلاو انبر نم انيلع مالسلا : لاق ؟رضاح دحأ نكي مل اذإو

 ثالذ كرت هلبحتسي الو امثإ هيلع رن مل فختسم الو هب نواهتم ريغ لذ كرت نإو

 وهو كلذ ركد نإو 2 ءىش همزلي مل كلذب الهاج ناكنإ و ع كلذب اناع ناك اذإ

 نراك نإو ى ىلاعت هللا نم بدأ كللذ نأل دعق دق ناكولو : لاق { تبلا ىف

 . ائيش هيلع رن مل تيبلا نم جرخ دق

 تلخد اذإ كتيب لهأ ىلع ملسو » : كلام نب سنأن ةل ىبنلا ةيصو ىفو

 . « كريخ رثكي مهيلع

 نم وهو ك هيف 7٢ ىلع ملسي نأ هلعف ك دحأ هف سال ًادحسم لخد نمو

 ٨ ع ٣ اك ص ص هس إ ص س - . ١ . ء

 ك » كفن ا ىلع اوماسف اتويب ل د اذإف » : لوقي ىلاعت هناو ، تويبلا لضفا

هنكسي نم ىلع نذأتسا اذإ هريغ لزنم ام أو ى 4_ ف نكسي ىذلا هلزعم كلذكو
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 نلنرسح فالدف هسفن ىلع ملس نإ و { مالسلا نم هيلع بجحو ام س دقف هملع لسو

 . هللا ءاش نإ

 فل و . اهم مليد لجر لزغم ىف ةارما ىلع لجر لخد نإ و ذلا ديمعلا امأ . ح 1 ِ ‘نم ,ه أ

 لض وم مهيل نإ » ‘ نيرام وا نيدعاق اوناك ك مهيلع اسنلا مزلي الخ . دفأ و, ع اس ن . ] ِ

 ى مر سو (اسي هنلا مالس ىلولا ريذل لاقي ال : ليقو :ىلولا ريذل لاقيو ص نالاو, اع هللا مالسو ،‘كمساع هلا ما ل 7

 . مالسلا هيلعو كيلع

 لسق بن و ادبي اله ةمزلا لها اماو 0 هالصلا له ا ىلع مالسلاءاشفإ رويتسي و ء لسلاب ١ وأدس الف ةمذلا اهأ امأ و ء ةا

 : مكيلعو : لقف { مالسلاب م اوأدب نإ و-

 ٠ م - - . و

 ب ٠ و - -

 . قيفوتلا هر و ( ملعأ هللاو . مالسلا خ

نتالكنتتك ن
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 نوعلرأالاو ىداملا لوقلا

 لاجرلا عمءاسنللو ءاسنلا عم لاجرلل زوجي ايف
 درحتلاو ةوللاو ملسلاو رظنلا نم

 ةفكلا رهاظف 2 نافكلاو هجولا ةأرملا نم لجرلل رظنلا زوجي هنإ ليقو

 .لوقو 2 هسم زوج نهنم هيل إ رظنلا زوج ىذلاو 2 فالتخا امهف مدقلا رهاظو

 . سلملا نم زوجأ رظنلا نإ

 مرحم تاذ ريغ ىه ىلا ةأرملاب لجرلا ةولخ نع ىهني هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 . تومو ايحن بولقلا نأل « ةقث ريغ وآ ةمث ناك“ هنم

 راهن وأ ليلف ةبير عضوم وأ ةولخ ىف ةأرما ىلإ لجرلا ىعدي نأ زوجي الو

 . هيف ةبير ال عضوم ىف اهوعدي نوكي نأ الإ

 .ناقنألا قوف رجا عفرو ءاسنلالع بيبالجلا ىندأ هللا همحر ريفلا نب رينم لاق

 .مارح وهف كللذ ءارو امو « نانبلاو هجولا الإ بجاو ةخيزلا رئاسو ىصاونلا رتسو

 .تحت رم قاطفلاو ء ةوهشل لاجرلا نم هيلإ رظن وأ ث ءاسنلا نم هادبآ نم ىلع

 ءاسنلا ىهنتو اهعرد قوف رزتت نأ اهلف ى ةغباس عرد ىلع ردقت ال ةريقف الإ عردلا

 لاجرلا لويذ مفرو فصاع حير وأ رطلا موي ىف جورملاو ككسلا ىف سولجلا نع

 ؛وهشتي نأ ةلبقلا لدأ ىلع راكنإلاو قتاوملا ىلع تنبس اذإ نهراعشأ ريصقتو

. مالسإلا لهأ ىزب اوهشقي نأ ةمذلا لهأ ىلع راكسنإلاو . ةمذلا لهأ ىزي
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 . ةرسلا تحت امو ةبكرلا قوف ام ىدبي نأ لجرلا ىهنيو
 .ىتاللا اهوحن وةماهتءاسن نع هللا همحر ةديج ابأ تلأس ى هللا همحر مشاه لاقو

 ۔ال لاتف ڵ ريشيل كاذ ىف لقف ، ءاملا لثم نه : لاتف ء نجربتيو نرتتسي ال

 . تعطتسا ام نهنع ضفن رثارحلا امأو . لام ءامإلا

 اذإ هفيض لجر رمغت هتمداخ رهأي نأ فيض لجرل ناك اذإ هنأ انعمسو

 . ةوهش هسفن نم فيضلا سحم مل اذإ ءايع اذ نراك

 .ةنايرع تناكولو اهلمحي نأ لجرلا ىلع سأب الف رثب ىف ةأرما تطقس نإ و

 اهسمي ال ىتح بايثلا نم اثيش اهملع فلي نأ هنكمأ نإو ث هدهج اهنع ضنيو

 . كلذ همزل اهلإ رظني الو

 77 جرخمو بيطتت نأ ةأرملل ىنبني ال : هللا همحر هيوا_عم وأ لاقو

 . اهنيب نم جرخو . اروهشم سبلتو

 بيطلا كلذ لجأل اهجورخ لراك ازإ كلذو « هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهتجاح كرت نكمي ناك نإو ء اهنماهل دبال ةجاح ىف اهجورخ نكي ملو ڵ سابالاو

 ". نسحأ وهف اهنم كلذ لوزي تقو لإ

 اهملكي ةعاس اهفتاوو اهلع ملسف ك نيملسملا نم ةأرما رباج قل نايفس وبأ لاقو

 ركفف لاق « ديعب ريغ قلطنا مث \كبحأ ىنإ اهللاقف اقرتفي نأ دارأ ملف ء هملكتو
 روعألا نظي وأ تلاقف ى هللا ىف اه لاقف ء اهلإ فرصناف ع كبحأ ىنإ اهل هلوق ىف
 . هللا ىن هلاد ىأ ث هللا ىف بحلا ريغ ىلع كلذ تلمح

) ٣ -_ نيبلاطلا جهنم /٢ (.
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 نإو حابم بيطلا نأل ةأرملا نم بيطلا ةحنار لجرلا ےشي نأ سأب ال ليقو

 ةوهشل [دهعت بايثلا قوف نم ةرح ةأرما سم نمو 0 ىكزأ وهف كلذ نع فع

 .رئابكلا ىنعم هبشأ ةوهشب بايثلا قوف نم اهرعش سم نإ و رئابكلا ىنعم هبشأ

 هيلع مرحب نم وأ هتلاخ وأ هتمع وأ همأو هتخأو هننبا لبقي نأ لجرلل زئاجو

 ،ةوهشلال ةفأرلاو ةماركسالناك اذإ هنلجةينأ اضيأ نهل زوجو .ءاسنلا نم هحاكن

 ءاسنلا نم اهريغو تاجربتملاو > رثارجلا ءاسنلا نم تاجربتم ىلإ راظنلا زوح الو

 . هؤوضو ضقتنا ادمعتم ةجربتم ةأرما رظن نمو . ةمرحلا ىف ءاوس

 . اهمراحم هنع ترتس اذإ مرحمب اهنم سيل ىذلا لجرلل زربت نأ ةأرملل زوجيو

 امهفشكو ةروعلا نم امهنأل هعم درجتلا هل زوجي ال نم دنع هيذغت لجرلا زربي الو.

 . ةروعلا نم تسبل اهنإ لوقو ةروملا نم اهسإ لوق ةبكرلاو « رئابكلا نم.

 ةنيزلاو ةلوعبلا رمأ امأو . برح ن ذاعم ىلإ رفيج ن انهملا مامإلا ةريس نمو

 دقف ةلوعبلا امأ . ءانبألاو ءابآلاو ةلوعبال الإ اهئادبإو اهراهظإ نع هللا ىهن ىتلا

 لحم ال امم اهريغو ةنيزلا نم مهجاوزأ ىلإ رظنلا مهلع قيضي الو مهرمأ فرع
 ءاسنلاءامآ لثم مراحملا ىوذ نم ةلوعبلا ريغ امأو . نهل الإ سانلا نم دحأل هراهظإ

 ىنب وأ نهناوخإ ىنب وأ نهناوخإ وأ نهتلوعب ءانبأو نهتلوعب ءابآو نهئانبأو.

 نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ نهناميأ تكلم ام وأ نهئاسن وأ نهتاوخأ

 . مهل لوقع ال نيذلا هلبلا مهنإ لاقيو لاجرلا»

ىدبت ال نيذلا ءالؤهف . ءاسنلا تارو ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ
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 ىف طرق وأ لجر ىف لاخلخ وأ دضع ىف جولمد وأ دعاس ىف راوس نم اهتنيز ةأرملل
 هنرهظي الو « كلذ نيدبي نأ نهعسيالو نهل ىلاعت هللا هحايأ ام اذهف ى ط الإ نذأ

 نع ةياورلا نأل عاضرلا لبق نم ءالؤه هابشأ كلذكو . هللا هامس نمل الإ

 هنم لحو . بسنلا نم مرحم ام عاضرلا نم مرحي : لاق هنأ وتللَط هللا لوسر

 الإ ءالؤه رينل نهتنيز نم ائيش نيدبي ترأ نهسلع مارحو . سلا نم لحم ام

 ريغ نرهظي نأ نهعسي ال نيع ىف لحكو أ عبصأ ىف متاخ وهو ةنيزلا نم رهظ ام
 . لهاج الإ هريغ ىلإ هغع بغر الو ص هادعتي ال كلذ ىف ءاج ام اذهف ى كلذ

 دقو ث دارت الو لاجرلا ديرت ال ىتلا ةريبكلا ةأرملا ىه ءاسنلا نم دعاوقلاو

 نم دنع هعضت ال اهنأ الإ اهسابلج عضو ىف اهملع حانج الف . مهنم اهتوهش تضقنا

 نه ريخ باجاجلا عضو نع نففعتسي نأو . ةبيرب م

 ىذريغ تناكولو هماحرأو هناريج نم ةأرملا عم لجرلا دعقي نأ زوجي ليقو

 نأ اهل لوقي نأ هيلع سبلو اهنم رظني نأ هل زوجي الام اهنم رظني ملام هنم م

 هوركم كلذ نم اهلع لخدي نأ ىش خ اذإ . رادج ءارو وأ بابلا ءارو :

 . باب و ] رادح فلخ نوكت نسح كلذف . كلذ ىه تلعف نإف © ةقشم و ا

 نإف ڵ بوقثلا ىلع نم مرحم تاذ ريغ تناكولو ةأرملاب لجرلا بحري ليقو

 نم رظني نأ هل زوجي هنأل « كلذ هل زاج بوثلا تحم نم اهحفاص وأ اهب بحر

 كلذ سمي نأ هل زوجو اهمدق نطابو غسرل ا عضوهىلإ ةجراخو ةلخاد اهفك ةأرملا

. ةوهشب سحب ملام دمعتلا ىلع اهنم
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 عسيالو«محرلا ريغ وأ محرلا دنع غسرلا نم اهيدي جارخإ ةأرملا ىلع ركنيو

 . فورعملاب كلذ نوكي نكلو « كلذ ىلع دقن انإ محرلا ىلع راكنإلا كرت

 « هلوعدي نأ هل زوجي هنأ ديري نأكهل وعديو ، نسحم هنأ هيريو لوقلا نم قفرلاو
 مراكم نم كلذو . قيدصلاو بحاصلاو راجلاو محرلا ىف كلذو . هريل ىنعملاو
 . مالسإلا لهأ بهاذمو ، قالخألا

 .هل جرختف هناريج وأ هماحرأ نم مرحم تاذ رين ىلع لخدي لجر ىف ليقو

 كلذ اهيلع ركني نأ هجرخت نأ اهل زوجي ال امم اثيش وأ غسرلا ىلعأ نم اهدي

 كلذ لمتحا اذإف . ةعاضرلا نم اهنم مرحم تاذ اهعم نأ هعم لمتحب نوكي نأ الإ

 تاذ اهنأ ملعي ىتح اهنع ضغي نأ وه هيلعو . اهملع كلذ ركنينأ هيلع سيلف هعم

 ةأرال عنمتو . ةوهشلاي ذزلتلا ىنعمب لفطلا ةهكافم ةأرملل زوجي الو . هغم مرحم

 . كلذ نم

 .ناك نإو ث ةيهارك كلذ ىف هل جرخ الف لقعي ال ناك اذإ ىبصلا امأو
 .ىنعمل ةهكافملاو ث ذزلتلا نم ةعونمم ةأرملا نأل اضيأ كلذ هل اهوركم ناك لقعي

 عونمم لجرلا نأ ايك كاهجوز نم الإةفطنلا لازنإل كلذ ىلإ غولبلاو ةوهشلا ءاضف
 . امهىسقنأب كلذ ناك ولو « هنيم تكلم ام وأ هتجوز نم الإ كلذ نم

 . ىلاعت هلوقو . ةبقنتم ىهو ةأرملا ىلع لخدي نأ لجرلا ىلع سأب الو
 اهنساحم ةأرملا راهظإ ةيلهاجلا جربتف 7 لوأل ا ةيلهاجلا جر نج رت الو «

 ةجربتم ىمف هراهظإ ىف اهل هللا نذأ ام ريغ راهظإ ىلع ةأ رلا تدممت اذإف ء لاجرال

ليبس ىف لخد ىدهلا ليبس ىدعت نم نأل « هنع هللا ىهن ىذلا ةياهاجلا جربت
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 جربت ليقو . « لالضلا الإ ىَحلا دنب اذاف » : ىلاعت هللا لاق لهجلا و لالضلا

 ءاندإب نينمؤملا ءاسنو ىلا ءاسن ىلامت هللا رمأف « هغشكو سأرلا ءادنإ ةيلخاجلا
 ۔۔ ى ه .+ , ة ١

 نينمو ءاسنو كتاةبو كجاَو زال لق "ىنلا اه آي :ىلاعت هللا لاقف بيبالجلا

 ك اولاف . » : وي ا اف رف رعي ا 8 و ا كل ذ نم اح نم نهيلع نين دي
 لا ےےہ ےص

 . ر :ارلا نيبو نمهب 1 اقرف هيلع نه ام ىلعءامإلا ترف ةأو ةصاخ ر 15 ق اذه

 ص , ه , سه حت ٥ س ٥ ع _ ِ

 هيلع تضم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ ليق ىتح « نهتنس تضم كلذ ىلعو

 ملعن الو . كلذ نع اهاهنو ع رئارحلاب نيهبشقت لاقو 2 ةًردلاب اهالعف ةبباجتم ةمأ

 ىفم دق ال نهسوءر فشكب نرمؤي لب نهسوءر رتس ءامإلا ىلع نإ لاق ادحأ نأ

 عيمج ىإ رظنلا ةزاجإ امأو . اهديس ىلع صيق ةمألا ةوسك نألو « ةنسلا نم

 ىف دجوي اذه لعلو « مهلوق نم احيحص كلذ ملعن الف جرفلا ادع ام ءامإلا نادبأ

 ١ . ىدنع ميقتسي ال اذهو . راثآلا

 . ةوهشلا ىنعم ريغل كلذ ناكا:إ نهرظن ىف لوقلاك نهل سمللا ىف لوقلاو

 ضقتني اهذخفو ةمألا سأر ىلإ رظن نم ص هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو
 . هؤوضو

 اهتبكر ىلإ اهترس نم هنأ ةمألا ىف ليق دق هنأىعم ى هللا هجر ديعس وأ لاتو

 . اهؤطي ىذلا اهديس وأ اهجنوز ىلع الإ ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةروع

 رهش صقت نأ املف اهسقن ىلع ررضلا تناخو اهاذأ و ةأرملا سأر لق نإ و

 ىلع اثدحتت نأ نيتأرملل هركيو ك ررض هكرت ىنو 2 اعفن كلذ ىف تجر اذإ اهسأر

 تح نم هديب ةأرملل لجرلا ةحفاصم هللا هتحر بوبح نب دحم زاجأو . طئانلا

.اهلإ ١ هل دمع > الو ةوهش هسفن ى و سحم ن ] ال ١ بولثل {
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 رفس ىلإ الهب جرخ وأ ، هسمي وأ اهندب ةأرملا نم رظني نأ لجرال زوجي الو

 . ةلحارلا ىلع بوكرلا تدارأ اذإ بوثلا قوف نم هتبقر ىلع اهلجر مضت نأ الإ

 نأ الإ ةلالاو ةمعلاو تخألاو مألا ةقناعم هيلع سأب الف رفس نم مدق نمو

 . ءىش هسم نم هبير

 .ليقو ٠ تاروعلا ءادنإو . جربت عضوم هنأل ماجلا لوخد نع ةأرملا ىهنتو

 تلان . ماشلا نم نحن « نلقق « نهتلآسف ةشئاع ىلع نلخد ماشلا نم ءاسن نإ

 .نامع رم .اسن اهيلع لخدو . نهمسوءر نسكنف ء تاماجلا تابحاص نكال

 . نهب رقف

 .لجرلا اهزربأ اذإف ء ةروعلا نم ةرسلاو ةبكرلاو 2 رفعج نب دمحم باتك ىفو

 كلذ رصب ] نم ىلع سيلو ص هل ىغبني الو سأ هيلع رصي أ الف ةلع ريغ وأ ةلعل

 . جرفلا رظني ىتح هثوضو ضقن لجر نم

 رظنلا نإليقو . ةيداب هترسو هيلع لخدي ناكر باج ىفأ نب ىسوم نإ ليقو
 .ىنعم وأ ةوهشلا الإ حابمو ء زئاج ىحتست ال وأ ىحتست ىلاللا ءاسنلا هوجو ىلإ

 زوجي الف تاروعلا عضاوم امأو . حابملا ىنعم هب دصقي نأ كلذ نم زئاجلاو . ةبير

 .عضاوم نم رهظام نرتسي ال ىاللا امأو . ادمعت ةوهش ريغل وأ ةوهشل اهملإ رظنلا

 . اهنم مراحلا رظنل دامتعالا ريغ ىلع نهيلإ رظنلا نأ جربتلاب تافورعمو نهتنيز

 وأ انع رتتسا نم نع ضفن نأ انرمأ امنإ :لاق هنأ ملدلا لهأ ضعب نع ىوريف

۔ ة.رحلا ىف ءاوس حتسي مل نمو.حتسي مل وأ ايحتسا نم لوقو۔انم ىحتسا نم نع



 ۔ 0 _ ١

 . اهنم لغس ام:ةروهلاو ةروعلا نم تسيل اهنأ لوقلا رثك أ لجرلا نم ةرسلاو

 . ةروملا نم اهنإ لوقلا رثك أ ةبكرلاو

 وه ىذلا اهثادرب اهمأ ر بصعت نأو « اهقنع ىلع اهليذ عفرت نأ ةأرملل هركيو

 .كلذ نم تعنم اذإف تعاطتسا ام هنع رتتستلف ودعلا اهايس اذإ ةأرملاو اهمابلج

 . اهيلع مول الف

 اقيقر ابابلج اهيلع لعج نأ ةأرمال زوج ال هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 .نأ الإ اهنم كلذ رظني نمل زوجب الو . اهردص نم هللا ءاش امو . اهرحن هنم رظني

 . ةقفانم كلذب ةمث 7 ىهف سانلا اهيلإ رظنيو كلذ تلعف نإو ث اهنم مرحم اذ نوكي

 . اطباه ةبكرلا نمو ادعاصف ةرسلا نم ةأرملا نم رظغت نأ ةأرملل زوجو

 .ىهتشت ىتلا ةلحفلا ةأرملا دنع اهنساحم ىدبت نأ ةأرملل هرك ضعبو ةوهشب رظنت الو

 . ءاسنلا نساحم ىلإ رظنلاب

 لاح ىلع نهجوزت هل لحي نمم نهريغ وأ هلاخ ةنبا وأ همه ةنبا حفاص نمو

 . هل زاج هعباصأ طساب ناكنإ و هديب اهدي ضبقي الف ‘ بوثلا قوف نم

 . اهدي سمو بوثلا تحم نم كلذ ق ءاهقفلا ددش دقو

 ةأرملل زوجي الو : امهسفنأب نيةثاو اناكاذإ ةباشلا ةحفاصم باشلل زوجو

 . هجرف ىف قسفلاب افورعم ناك اذإ اهنم مرحم اذ حفاصت نأ

تناك نإو . اهماع سأب الو اهسفن ىلعهفاخم ال تناك اذإ ‘ هنرادبع وب ا لاقو
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 قوف نم هدي اهبطعي نأ ةأرملاب لجرلا بيحرت ىف اوزاجأ دقو . هحتاصت الف هفانخع

 . الف ةباشلا امأو . ةردم ةأرما تناك اذإ بوثلا

 . اهنم مرحم ىذ ريغ ناك ولو س ىمحألا عم ةأرملا نكست نأ سأب ال ليقو

 ،اهنم رجحب امو. اهنم زوجي ام عييمج ىف ةرحلا ماكحأ اهماكحأف تقتعأ اذإ ةمألاو

 جربتلا نم ترهظأ ام اهيلع ركنيو « اهرظن و اهسم ىف ءاوس هريغو اهتتعأ نمو

 زوجي ام عيمج ىف رحلا ماكحأ هماكحأف قتعأ اذإ دبعلا كلذكو « اهعسي ال امم

 . ءاسنل ١ نم هقتع أ نم ىلع هنم رجحم امو هزم.

 ىهو ث اهب بحري نأ ديري ةأرما ىلإ هدي دم « هللا هحر ةديبع ابأ نإ ليقو

 بح ت ال ءاسن نحت هل تلاقف « تايناسارخلانم اهلعل و٬تالسملا نم لضفلا لهأ نم.

 . لاجرلا انب بح زب الو . لاجرلاي.

 دمعت ةبكرلا ىلإ ةرسلا فالخ اهنم مرحم ىذ ريغ الجر ةأرما ترظن نإو

 ريغ نم اهنيع المت نأ اهل ىغبني الو . امارح تبكر دق اهتإ لوقن الف ةوهشل وأ

 ىنعمل نوكي نأ الإ ةوهش دينل الو ةوهشل ال اهنم مرحم ىذ ريغ نم الو اهجوز
 ٠. ةيصعم رح ح نم هنم ام لد ل

 وأ ايش اهنم ىرتشي ةأرما ىلع لخد نم ىلع ءى3ال : هللا همحر بوبح لاقو

 اذا احيرق الو ةوهش كل ذب ديرب ل > اهما 1 رظني وأ اهعم ملكتي وأ اثبش امل عيبي

 . ةرتتسم تناك

ةأرمال هركيو ، هنع ىهنيو كلذ هركي هنإف اهب ولخمال : هللا همحر ماه لاقو



 س _ ٣ ٥

 نإ اهتيل رش 2 املو . اههجو وأ اهنهبج ضرعتل اههجو نم ارعش عزت نآ

 . رعش اهب ناك

 نإو . هبلق نم ةبيرلا بألا جرخيو بالا زمغت نأ نبإلا ةأرمال زوجو

 . تعنص ايف ةمثآ ىهف اهجوز ىأر ريغب اهسأر رش ةارما تقلح

 رانلاىف وهف ادعاصف ةأرملا نم نيفكلا ىدعت ام : لاق تلل ونلا نأ ىورو

 اذإ ةءاربال بجوم ثيدحلا اذهو ٠ رانلا ىف وهف ادعاصف اهيفك۔نم تزربأ ام ىأ

 نأ بحأو ، كلذ ىف اهنم دمعت ىلع اهيلإ رظنلا هل زوجب ال نم دنع كلذ تلعف

 . باتقنمت

 ال زاجف ةيبنجأ ةأرما لمقلا نم اهسأر اهل رظني نأ ةأرملا تجاتحا اذإ و

 . ةلبقلا لهأ نم تناك اذإ كلذ

 ريغ نم ةب وتلا هيزجتف هيلإ رظنلا هل لحم الامم ةأر.ا وأ لجر نم رظن نهو

 . هيلع هللا رتس ام هسفن ىلع رتسيو هيلإ روظنملا لحتني نأ

 ةجربتملا ةأرملا ىلإ رظنلا ىف فلتخاو . اهمداخ دنع ىرعتت نأ ةأرملل زوج الو

 {ةجربتم ريغ وأ ةجربتمتناك٬هل لحم الام لك ن عو«هدهج اهنع ضغيمهضعب لاقخ

 ءتارتتشملا نم نهديفل ام ةمرحلا نم لاجرلا نطلاخيو نجربتي ىللا رب ل ضعب و

 نهيلإ رظنلا بحأ امو . جرفلا الإ نهنادبأ نم ءىش ىلإ رظن نم ىلع سأب ري ملو

 . دمعتلا ىلح

دقو « رثب ىلع وأ جافلا ىف لسقنت ةأرملا رع هللا همحز ىراوحلا وبأ لتسو
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 ,لجر وأ ء امهبايث ناعزني وأ راهن ءاملا ىف اهعم لزغت اهتنبا وأ اهتخأل زوجيأ تدرج
 هريغ الو ءام ىف دحأ ةروع ل ١ راظني نأ د>أل زوحملال لاق ‘ غلاب هل دلو وأ هل مأو

 .نيقل اذإ ءاسنلا ىلع لقلا سأب الو . ضعب ىلا مهمععب رظني ال نوكب نأ الإ

 ٠ قي راطلا ىف

 راجا نهيلع لد ءامإلا نع ثراو ىنلأس : هللا همحر ناليغ نب مشاه لاقو

 لثم هل لاقف كلذ لبق ىريغ لأس ناك دقو ء كلذ نهماع سيلف : تلقن ؟ ءادرلاو

 . اذكه هل تلقن ىنل أس 7 { ثراو كلذ ركنأف & ىلوف

 رظنلاب سأب الو باقن ءاسنلا ىلع سيل لاقيو ءهللا همحر ىلع ىبأ باتك نمو
 هنإو . هرظن ضنغيلو « فكيلف ةوهشل رظن نمو ، ةوهث ريغ نم نههوجو لا

 كلذب سأب الف اهل مرحمب وه سيل لجر دنع ليللا ةملظ ى اهبابلج ةأرملا تعضو

 . ءىش اهنم نبتسي ام

 .هركيو . اهمابلجب اهسأر بصمت نأو اهيبقع نع اهليذ عفرت نأ ةأرملل هركيو

 هراز عفرتو ريطم موب ف جرخ نأ ةأرمال هركي : ليقو . ةأرمال ناسليطلا سبا

 . نيمدقلا ناقصي الو فوصلاب امهوشحتو نيعساو نيفخ ذختت نأ الإ اهيلعن و

 باج مساقلا ن هللا دبع نأ ةبقع نب حاضولا انثدح : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 7 « هللا - اورتشا : لاقو ث ةيراج دي ىلع هديب برضف قيقرلا قوس لإ

 ةوهشل نهسم زوج ال ه ١ لوقأ انأو :لاق . نهم سأب ال هن أ ، ةصخرلا كلذ ىف

. هبلق ىف ةوهشل نكي لام سأب الف نهءارش ديرب نهسم نإو « هبلق ىف
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 اهزجت ىلع هدي عضي و اهدرجم نأ ةيراج ءارش دارأ اذإ لجرلا ىلع سأب الو

 اهردصا إ رظني و اهنديو اهدع سمو اهعارذ نر ء فشكيو بوثلا قوم نم

 . اهمرتشب ن ا لبق

 لثم اهالومو اهالوم ريغل زءذت نأ ةمألاب سأب ال هنأ ءاهقفلا ضعب نع دجوي و

 . ةوهشلا نم هردص ءىرم ام نياجرلاو سأرلا

 لعف نف « هنم مرحم تاذ ريغ ةأرملاب لجرلا ةولخ نع :نل هللا لوسر ىمنو

 . ةنيزلاو ذزلتلا نم هلا ةيصعم ىف ةوللا جرحم جرخ اذدو هللا طخس ىف ناك كلذ

 ناك ولو اهكلميال ةأرما ثيدحىلإ لجرلا ىنصي نأ وم هللا لوسر ىمنو

 . ةبيرلا عضوم ىف ميرحت ىهنو ث ةبي رلا ريغ ىف بدأ ىهن اذهو « رادج ءارو نم

 |ولوحو « لاجرلا ةثداحم نيبو مكئاسن نيب اولوح : لط لاق هنأ ىوريو
 نإف 2 ءادا ةثداحم نيبو ناملنلا لافطأ نيب اول وحو ى ءاسنلا م نم مكل افطأ نيب

 لافطألا نم نيبارتسملاو بيرلا و ىفكلذوءنيح دمب ولؤ ليحو تومت بولقلا

 عم ءاسنلا لافطأو ءاسنلا يرم تابارتسملا عم لاجرلا لافطأ كلذكو ى نيقهارملا

 . لاجرلا نم نيبارتسلل

 لصف

 لمعلاو لوقلا نم هب نهدبعت امب ىلاعت هلل ةنونيدلا ءاسنلا ىلع بجي : ليقو

 رانلاو ةنجلاو هلسرو هبتكو هتكشالمو هللاب نامبإلا نم لاجرلا ىلع بجي ام عيمجو

 هللا هبجوأ ك جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاو ديعولاو دعولاو باسحلاو ثعبلاو

. ننسلاو ضئارفلا نم كلذ ريغو 2 ىلاعت
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 لحكلا وهوءهنم رهظ ام الإ اهرتسبهللا رمأ ىتلا ةنيزلا رتس نم نهيلعبجي و

 رحذلاو ردصلا ىلع ىنعي نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو كيلا ىف ماخلاو نيدلا ىف

 نيذؤب الف نري نأ ىدأ كلذ « نميبالج ن٥ نملع نينديو ىد اهنم ىر الو

 ةدعلا ءاضقنا نم ،نهماحرأ ىف هللا قلخ ام نمتكب الو . مادقألا ىلع رزألا نيخريو

 ركسملا نبرشي الو نخم الو تابذاك نفلحي الو « نبذكي الو ، ضيحلاو لحلاو
 الو «نمتشي الو ، ىصاعلا لعف الو وهالا الو ، فوفدلا الو فزاعلا نبعلي الو
 ء نبهوج و نضيبي الو ،نهنانل نعشوي الو «نهروعش ناصي الو «نهسرءرنقلحم

 نمطلي الو « نهبئاصم دنع لروعدي الو «نهنافسأ نجافي الو .نصبمتسي الو

 حاني الو ؛ نسحني الو ‘ نم ومج نهقشي الو { نهروعش نشفني الو { نهدودخ

 . نهنم هن ذذلت حاينلا نهمتسي الو نهف

 زي انجلا ىلع نهجورخ ىف باو نهل له ءاسنلا نع هتاهمحر ديعس وبأ لئسو

 ماحرألاو ناريجلا نم ىضرالا امأ لاق ؟ ماحرألاو ناريإلا نم ىضرملل نمندايعو

 تح بجوأ وه نم نهعنمي ملام ؛ باوثلا هيف نهلف مالسإلا لهأ نم قحلا لهأ و
 نهنأ ع ةلظ ىنلا ىرع ىوريف زئانجلا امأو . دلاو وأ جوز لثم كلذ نم

 تارتتسم نجرخ اذإ لوقو . رجألا نم لاجرلا عجري ام لذمب رزولا نم نعجري

 الو ءاكبل نجرخي مل اذإ كلذ ىف باوثلا نهف ىجريف ةرخآلل ةركذتلا هب ندري
 الو . كلذ نبعسو ايندلا ضارغأ نم ضرفل ةدعاسمل الو ءايرل الو ، خارص

 ك نهتويب ىف دوعقلا نه بحت نحت امأو . نهرومأ رهاظ ىف ثاتي نهيلع مكح

 تيلارمأب تامأاقلا نهو نهسقن أ تاذ ىف كلذ نهبمزلي نأ الإ زئانجلا عييشت كرتو

٠ همف جورلا نملعو كل د نه دب الف ‘ هزهجم و



 ۔ ٥٥٧

 ماق نهو . رذع نه الإ ةنسلا ت ب.۔ اح كالذكو . كلذ نامف ديعلا ة الص امأ او

 ن»هدومقف ناضمر رهش ىلايل ىف دجاسملا ىف نهجورخ امأو . كلذ باومث هلف مزالي

 دلاو الو جوز اهعنمي ملو لضنلا نم .ىشل تجرخ نإو . هغم لضنأ نهتويب ىف

 . لفأ اهيب ى ف اددوعقو ثكالذ اهيلع قضي

 لخدي نأ دحأل نذأت نأو . اهجوز ن ١` ربغب اهتيب نم جرخ نأ ة أ رال ىهنتو

 نزت ن ] ه أرملا ىهنتو . اهم ] و أ اهاخ أ وأ اهاب ا ناك نإ و . هنذإب الإ ايجوز تبس

 .ايجوز ريغل

 دحأ اهعمو الإ ةمهتم اهيلع لخدت وأ ةمهتم ةأرما ىلع لخدت نأ ةأرملا ىهنتو

 . نمم ؤي نمم

 ملكتت وأ مهتيشم ىشمت وأ مهب هبشت وأ لاجرلا سابل سبلت نأ ةأرملا ىعنتو
 . مهمالكم

 تلعف نإف ، [نيش اهرعش نم صقت وأ ةصق اهرعش نم ردح نأ ةأرملا ىهنتو

 . ةكلاه تناك كلذ

 ناك اذإ ةرورضلا دنع اثيش اهسأر رعش نم قلحم نأ انباحصأ ضعب زاجأو

 نم لصفنا امو قلحم الف سأ رلاب الصتم ةأرملا هجو ىف رعشلا نم ت ني امو ىذأ هن

 . قلح سأرلا رعش

 . ىسومب وأ ةرونب اهندعاس رعش قلحت نأ :أرمل ىلع سأب الو

 تايبنجألا مرحلا ىلع لوخدلا هل سول هنإ ىمعألا ىف هللا همحر ديعس وأ لاقو

. عاضر الو مرحم نهنيبو هنيب سيل نمم



 ۔س _ ٨ ٥

 كةنمك اسملا ليهس ىلع همراحم تاوذ الإ إ مرحلا نم دح أ ةنك اسم هل زوحت الو

 وهو ىآلا نع لئاز رصبلا ضرف نأ الإ ، ءاوس اذه ىف ىألا ريغو ىمألاو

 وأ هتنك اسم ىفقحلا فلاخ مل ام اذه لثم ىف تارورضلا دنع ةمالسلا ىلإ برقأ

 مرحلا عم ةولخلا هل زاج ةوهشلا نم هبلق ءىربو نذإب لخد اذإف « نذإ رينب هلوخد

 . رصبي ال وه ذإ ، باجح ءارو نم هنأكهنأل ء رصبي ىذلل زوجي ال ام

 اهنم هجارخإ مف زناخ ىلح اهيفو مف اهل ىلو ال لاجر مم ةأرما تتام اذإو

 نإ و ‘ نسحأ وهف مهيديأ قوف اباي اوعضي نأ مهنكمأ نإ ك كلذ اوكردأ انيك

 . اهس الإ اهجارخإ ىلع اوردقي مل اذإ 1 زاج سلاب الإ كلذ اوكردي م

 حار لا سفتو جنرفلا ف ناك اذإ حرجلا ا ناعب نرظني نأ ءاسخالو

 . قوقحلا لطبت الئل

 رظن هركي و ، اهاهشقي نأ افوخ ةأرملا صيق ىلإ لجرلا رظني نأ هركيو
 . ةجاحل الإ ةأرملا هجو ىلإ لجرلا

 ةشر اع تلخدف دنلتط ى ةلا كنع ناك ررشل موتكم م ] ن ١ ن هر هاورلا قو

 ‘ ىمعأ هن ١ اتلاقف ، هنع اتبحتحا اله & دنلتك امهل لاقف ، ةصفحو 7 هللا ىضر

 هجو ىلإ رظنلا امهل زوجب ال ةأرال نأ ىلع اذه ه لدف اتنأ ناوايمعنأ تلل لتم لاقف

 . ةجاحل ٦ لجرلا

 لصف

 ةم رمع و ] ناك ةم هنم ةم مرح تاذ رغ ٥ أ راب ةولحلا نلنرع لجرلا ىهنو

. تومتو اي ايح بولتلا نأل



 س ٠٥٨٩

 .اهنم هنيع ألمي اهكسلمبال ةأرمال لجرلا سلجي نأ ىعن ةملم ىنلا نأ ىورو

 سلو اهس ولخ الو ة ٥ وپحہد " رمذل ارطضم الإ اهلاج الو اهساي , قوَة رظ اني ناك نإ وح

 . ه أ 7 ١ امهندج

 نكيلف ، رخآلا اهدحأ ملكب نأ امهل دبال ةجاح لجرلل وأ ةأرملا تناك نإو

 هولأس اَدإَو » : ىلاعت هللا لوقلو . بولقلا ضرمي امم كلذ نأل اهريغ رضحمب
 » م ولق و : بول ر هط كسل و باجح ءارو نم نه ولتساف عاتم ر , ء ٨۔. س

 ةنتف نم وجني نأ بلقلا داكي ال امم ىنعم ريغ نم نهتسلاجمو ءاسنلا ثيدحو

 . هتوهشو مارحلا ةثداحم نم الإ نوكت الف ةبوتلا امأو . نيح دعب ولو

 نم نك عاذجأ تحت رطملا هأجلا الهب ةيرق ىف ناك دهاز الجر نإ ليقو

 لاقو ص هعم لخدت نرأ اهاهنف رطملا نم نكشتسقل هعم لخدتل ةأرما هتتأ هلزنم

 ٠ ٠ اسنلا ة ةنتف نه هسفن ىلع راذح کالذ لك هنا هنعل سابإ كز أ بسحأ

 ادجمال نأ الإ ء دحأ امهعم سيل دحاو لزنم اتيببنأ ةملسملاو ملسملل هركي و

 . هعم تيد ادحأ

 لاب نم مرحم هل تسل ةأرصا مم رعسل ىلتب ا نع هللا همحر 7 وأ 17

 هرسأ باغ اذإ لاق ؟ هتيالو لوزت وأ هتيالر ىلع وه رثك أ وأ موب ريسم دلب ىلإ :

 ىلعوهف هيأر الو هنذإ ريغب هتقمل امم إ و رارطضالا هأحلأ نوكي نأ لمتحاو كللذ ف

 . جرحم هل دجو ام نظلا نسح ىلع لومحم نمؤملاو . هتيالو

اهنايلوأنمىلو عم الإ اثالث ةأرملا رفاستنأ ىمنلاب ةش ىنلانعرثألا ءاجو



. ٠٦٠٩ - 

 ء

 ةنك اسم الإ ةرورضلا تأجلأ ةلاح تتأ نإو . بيرلا مباخدي ال ةعامج عم وا

 نم رثك أ ود امذ ةرورضلا دنع ةمدلاب رثآلا ءاج دقن ى هخ مرحم تاذ ريغ ةأرصا

 ة لجرلا ىلإ ةأرملاو ، ةأرما ىلإ لجرلا رارطضا لم كاذو . ةرتاسملاو ةنكاسملا

 لمتحا ام نيملا عم ةعس لاح ىف نهؤملاو . كالذ هابشأو قرلاو قرفلا لثم ىف

 . رذعلا هل

 .ناكولو . ىلو ال مهم اهعم ن . كي مل و ولو ةعاجلا دنع رهاس نأ ةأرملل نإ ليقو

 . ادعاصف ةثالث لوقو . ادعاصف نينالا نم تاقث رين ةع'جلا

 دحأ هيف هاربال رتس ف نوكي نأالإ ةعنصال هيذخف زربي نأ لجرلا زوج الو

 -ه هذغنو هيقركر زربينأ هل زوجمالف ةلخن علط ول تالذكو .اهؤلطي ةمأ وأ ةجوز الإ

 ٠ كل 5 ق هل ر ذع ال و

 زوجي الف للملا ةاوادمب ةفورعم ةأرملا تناك اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 1وناك ا:إ كلذ نسحب نمم اهريغ دجو الو ء ةرورض نم الإ لجرلا سم نأ اهل

 زوجحم الام رظنلاو سملا نم ة ارا نم هل حابي لجرلا نأ لوقو . اهنم مراحم ربخ

 ةو . ةوهشل نكي ملام ، اهيغكو اههجو ىلإ سملاو رظنلا هل زرجي هنأل 2 ةأرملل

 كلذىف ملعأ الو ء كلذ زوجي الف ةوهشل سلاو رظنلا امأو . ىنعلالإ سملازوجم ال

 . انالتخا

 . م دعلا دنع لجرلا نتخ ن ة ١ أرملل ز روح : ليق و

هولهج نإف « ءاسنلا ىلع مزال ريغ كاذ نأل « ةأرملا نتخ نأ لجرلل زوجي الو



٥٦١ 

 هل بحأ الو ، كلذب هيلع اهنادص بوجو انل نبي مل اهيأرب ةأرملا لجرلا نتخو

 قرفي نأ دعبي مل اهجوزتو اولهج نإف ڵ دمعتلا ىلع كلذ ناك اذإ اهجوزتي نأ

 . امهنيب

 ىفام لست اوحفاصت « لاق هنأ ةلل ىبنلا نع ىوري هللا همحر ديعسوب أ لاقو

 الإ هللا ف ناوخألا حفاصتي ال ليقو . باتملا ليزت ةحفاصملا ن ليقو . كبولق

 ..ىدتبملل ی ةمحر ةئام امهيلع لزنتو ، رجشلا قرو رئانقي اك امهبونذ ترثانت

 . ةدحاو رخ اللو نوعستو عست

 .نم لحم ام نهنم هل لحم الو ةمرحلا ىف هبابر ةلزنمب اهنانبف ةأرماب انز نمو

 ص مارحلاب ءالؤهو « لالحلاب نهتمرح تتبث بئابرلا نأل ، رظنلاو سملا نم بثابرلا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ع لالحلا مارحلا دسفيو لالحلا تبثي ال مارحلاو

 لصف

 .ىصلاو نونجلاك احيبق كلذ ىرب ال نم ىد نيب درجتي نأ لجرلل زي اجو

 . لقعي ال ىذلا

 رهظي وأ ، درجتم وهو هتأرما ةيراج ءاملا هيلع بصت نأ لجرلل زوجي الو

 . اتيم ناك ولو احيبق هارب نم دنع درجتي الو هتروع نم اثيش

 اليل هبوث ريغلو هبوث لوانتيل انايرع لجرلا بصتني نأ ةنم ىبنلا ىهنو

 .كلذ سيلف سانلا هاري ال ثيح مالظلا ىف امأو . بدأ ىهن اذهو . اراهن وأ ناك

 !اهنم ىنأن ام ابت ١ روحع هللا لوسر ي ك هل لمق هز ل بي د أت ىه هنكل م رحتب

( ٢ / نيبلاطلا جهنم _ ) ٣٦



_ ٥٦٢ _ . 

 ايلاخ ناك نإو دحأ اهارب الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ : لاق ؟ رذن امو

 تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع رتسا لاقو . هنم ايحةسي نأ قحأ هللاف

 كهاذأ اذإ رحلا ةرورض نم ىرعتي نأ لجرلل زوجحم هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 ةرورسذلا ريغ ىلع هنع ىمخم هنإ لاقو . هيل إ رظنلا هل زوجحم ال نم هلزع نكي و

 ٠ تب د أ 71 ,

 ثانإو روك ذ نم مهريغ الو شبح نم ديبعلا تاروع ىلإ رظنلا زوجي الو

 ةجوزلا الإ نييمدآلا عيمج ىلع مارح تاروعلا ىلإ رظنلا نأل « كيلاممو رارحأو

 . ةرورض عصوم وأ ةيرسلاو

 { ةروعلا نم ةبكرلا نأ لوقلا رثك أو . ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةروعلاو

 . ملعأ هللاو ، ةروملا ريغ نم ةرسلاو

 ءاملا اهتيراج اهلع بصت نأ ةأرملل زوجي له ث هللا هحر هللا دبع وبأ لثسو

 ةأرحال الو لجرلل كلذ زوج الف ؟لجرلا كل ذكو اهتخأ وأ اهنبا وأ هنايرع ىهو

 لجرلل زوجي ال هنأ ك رثألا ءاج دق هنأل امهتروع رتسي رزمنم امهملع نوكي نأ الإ

 ءاهجوزم الإ درجتت نأ ةأرملل زوجي الو ع هتيرسوأ هتجوز مم الإ درجتي نأ

 . سانلا عم ةروملا راهظإ درجتلاو

 كلذ زوج الف ىنع ىضغ لوقيو درجتم وهو ءاملا ىلع ىص : ةمأل لاق نمو

. ليللا ىف الإ



 ۔_ ٣×٦ ٥

 ىلع ردقي الو هنبا وأ هوبأ ضرمي لجرلا ىف هللا همحر ناليغ نب ےشاه لاقو
 . كلذ هنم ىلوتي هز أ ءاجنتسالا

 ان ركاذت انك هللا همحر كلام وبأ خيشلا لاق: لاق هللا همحر دمحم وبأ ىورو

 « زئاج هنإ ديعس نب ناملس لاتق « ادرجتم راهنلاب ءاملا همالغ هيلع بصي لجرلا ىف
 . هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نب هللا دبع كلذ ر لو

 مالغ هل ناكهنأ هيبأ نعرمع نب لضفلا نع ىتوعلا جاجح نب ےهار.إ ىورو
 زوح ال كلذ نأ نظن انكو ةيواعم وبأ لاقو . درجتم وهو هيلع بصي جلع

 . رباج فأ نب ىسوم نع رثألا ىف هتزاجإ اندجو ىتح

 . راهنلا نود ليللا ىف كلذ ةزاجإ نوكت نأ لمتحيو دمح وبأ لاقو

 لصق

 ىنعمل اهيلع فوقولا زوجي له ءاسنلا جورف نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 8 ثالذ ىف فلتخم : لاقف ، تاحارجلا وأ بويعلا نم اهيف ثدحم ام ىلع ةداهشلا
 كلذ ىف ثدح امو ب أطر ديس وأ جوز نم الإ اهيلإ رظنلا دصق زوج ال : لوقف

 نم ىأرلا بجوأ اذإ كلذ زوجب : لوقو { كلذ ىف مهنب نامألاو ماكحألا نم

 كلذب رمأي مكاح مكح نم وأ ، نهنيد ىف تاقثلا ءاسنلا نم كلذ ىنع « لغلا لهآ

 هيلع علطي ال امم ناك اذإ كلذ ىف ةدحاولا ةأرملا ىرجتو ، ةجح هلوق نوكي نم

 هيفزوجي ال ايف لج رلاماقم ةأرملاماقإو ،نينثا ةداهش الإ زوجي ال :لوقو « ءاسنلاالإ

 . لجر نع نيتنثا لك نأل عبرأ ةداهش الإ زوج ال : لوقو ى ءاسنلا ةداهش الإ

. قيفوتلا هبو ك ملعأ هللاو



 س ٤ ٦٩ س

 نومعارأالاو اثلا لوتلا

 دلاولا ىلع دلولاو دلولا ىلع دلاولا قح ىف
- 

 ة ورو ةع ۔
 .«تاحإ نداب و ة ايإ إ الإ او هع ال ا كنر ' ىق و» : : ىلت هلا لاق

 كاناسحإ نيدلاولابو 2 هايإ الإ اودبعت الأ رمأو كبر مكح ىأ ، كبر ىضق اهانعم
 4 71 ورم م ع م

 الك وأ مكدحأ رثكلا كدنع للبي امإ » امهيلع اتطمتو « امهب ارب ؟

 ع هنادركي ىذلا ظيلفلا فيعضلا مالكلا رم ائيش ىأ « ذأ يهآ لك الك

 - ظفلا ديسال بنذألا دبعلا لوقي :1 ‘ اليهح تسح « . رك رو 1 لقو (

 إراصو ربكلا اغلب نإف هامأ ايو هاتبأ اي : ايه لوفتو : 2 الو امهمتشت الو

 .ىذألا امهنع طيميو اهرذقتني الف طئافلاو لوبل هسقن نومي نأ ردقي ال نم دحم

 ئضقخاؤ » . فأ ايه لتي الو « هرخص ىف هنت هناطيمب اناك اك طئانلاو لوبلا نم

 بر لتو » . اهل نيليو هبناج امهل عضخ نأ وهو « ةحترلا نم لذلا حانج انت
 . نينمؤم ان كنإ اذه ض « اريغص نايبر :7

 .«امهلعخسمعم هطخسؤ ءنيدلاولا ءاضر عم هللا ءاضر» : :نل هللا لوسر لاقو

 تثث ام لمعا : رابال لاتيو ڵ تال رفغأ ال ىإف تئش ام لما : قاع لاقيو

 . كل رفغأس ىإف

 :ىسمأو هيدلاول ايضرم حبضأ نم » : لاق ٍمللَط ىبنلا نأ سابع نبا ىورو

 هللا لوسر اي : لجر لاق ڵ دحاوف ادحاو نإ و ةنجلا نم ناباب هل حبص أو ىسمأ

 هيدلاول اطخ م حبصأو ىسمأ نإو ، تارم ثالث ء املظ نإ و : لاق ع املظ نإ و

. دحاوف ؟دحاو نإ و رانلا نم ناباب هلو حبصأ



. ٥٦٥ 

 هالإ ىبرتي هلهأ له لع ىند :ل لت « لو ىبلا ىلل لجر اج :ليقو
 نيدلل ولاب ربلا عم ىنكي امنإ : لاق 3 5 لاق ؟ دلاوو ةدلاو كل له : هل لامت
 . ريسلا لمعلا

 ، ىب كاصوأو ابأ كل ىنيضر ىلامت هلا نإ : رفعج هنبال رفعج نب دمح لاقو

 ريصقنلا هعدب لو طارنإلاىلإ ربلا هعديمل ,زم دالوألا ريخ ىنب اي .كتنتن قرذحو.

 . قوقعلا ىل

 بنتجيو ، هتعاط مزمايو 4 اتيمو اتح هربي نأ هدلو ىلع دلاولا قح نمو

 ،هل لذيو هبناج هل نسحو هتمدخ نسحو «هتجاح ىضقيو ،هتوعد بيجو ‘هتبصعم.

 { ردق ام هعطقي الو ، هدهاعتيو 2 ميطيو هل عمسيو « همركي و هتاضرم ىف عرسيو

 ريقن ناك نإو . هللا ةيصعم هرمأي نأ الإ هرمأ نم جرخ الو ص هيلع .7

 هتدايع مادأو هترضاحمو هتجلاعم مزل ضرم ا:إو ڵ هسفن ىلع هرثآو هلام نم هاساو

 رضحو ث هتزانج عيش تام نإو ص هعم ةماقإلاو هدنع ةرضاحملا هنكم ل نإ

 هل رفغتساو هيلع محرت نيهسال ايلاو ناك نإو ، هترايز لصاوو هتاراوم

 الو ص هنذإب الإ هسلجم ىف ملكتي الو ص هضرع اومتشيف سانلا ضارعأ مشي الو

 ىلوأ ملاو ع ىصحت نأ نم رثك أ دلولا ىلع نيدلاولا قوقحو . رزش هيلإ رظني

 {اهردص ىلإ هتمضو ث اهرجح ىف هتبرو كاهنبلب هتذغو ڵاهنطب ىف هتلمج اهنآل « ربلاي.

 {امضرالو ًامنرالو انفد الو ةليحالو ًامفنهسفنل ردقي ام ناك ذإ هلك ريملا هتلوأو

 ءاهريغلبجت امب نيدلاولل ةيالولا بجو رجضت الو همدنمتو رهستو همينت تناك

مالسإلاب هاقحتسا ام نأل ، اهريغ نود ةيالولا ىف قح ةوبألا قح ايل سيل
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 ماكحأ ىف امهريغ نيب و امهنيب ةي وسنلا هريغو دلولا ىلع بجوف ى اهريغ هيف امهكراش

 صخ ملو مالسإلا مكح نم سانلا ىف فلتخت ال هللا ماكحأو 2 ةءاربلاو ةيالولا
 م

 ٠ هرعغ نم ادلو

 .دنع لاملاو . سفنلاب ةاساوملاو ربلا وه اهريغ نيدلاولا هيف كراشي ال ىذلاو

 : لوقي هللا نأل ريصقت الو طارفإ رينب اهردتل ظمتلاو . كلذ ىلإ امهنم ةجاحلا

 . «نيبر هلاو نيدلاولاو مكيس لع زو هل ءاَدبث طةل ابن يما؟وق ا وئوك»

 نم امهنأ حصي ىتح ةيالولا ىلع هغم اناك هيدلاو لاح فرعي مل نم « ءايضلا ىفو

 . امهنع كسمأ اهرمأ هل نبي مل نإ ناطحق و أ لاقو . ةءاربلا لهأ

 لصف

 هيلإ جاتحي ام لكو هميلعتو هبدأو هتيبرت نسحي نأ دلاولا ىلع دلولا قحو
 . اليبس كلذ ىلإ دحلو بسكلاو شاعملا بلاطل غلبي ىح هوسكي وأ هيملع قفني و

 ٢ كءانبأ او. دأو 0 كوانبأ كربت 11 اورب : لاق ملل ىنلا نأ ىوريو

 . هللا نم حالصلاو ءابآلا نم بدألاف

 انب ولت رامث ء نينمؤملا ريمأاي : لاقف دلولا نع سيق نب فنحألا ةيواعم لأسو

 لك دنع لوصن مهبو ء ةليلظ ءامس انل مهو ةليلذ ضرأ مهل نحت ك انروهظ دامعو

 . مدهج كوظميو مهدو كوحنمي مهضرأف اوبضغ نإ و « مهطعأف اوبلط نإف ك ةليلج

 لاقف . كبرق نم اوفاخو كتافو اوبلطيو ، كتايح اولميف اليقث مهيلع نكت الو

 هل تحاصأ دةلو . ديزي ىلع ابضغ ءولمم ىنإو ؟يلع تلخد دقل : ةيواعم

. ىلق نم
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 فنحألا إ ديزي ثمعبن فلأ ىئاع ديزي ىلإ ةيواعم ثمب فنحألا جرخاملف

 . كلذ فصنب

 بجي ام ءاضت هيلع لكو « دل ولا ىلع قح دلاولل ايك ث دلاولا ىلع قح دلوللف

 . هيلع

 ۔ نايبصلا حرف نم الإ هلخدي ال حرفلا باب ىسي اباب ةنجال نإ ةناتم لاقو

 ثانإلاب أدبيلو ، ةقدص لماحك ناك هدلو ىلإ قوسلا نم ةفرط لمح نم لاقو
 ىلعف ع نزملا موي هللا هحرف ىتنأ حرف نمو . ثان الل قري هللا نإف . روكذلا لبق

 لضفي الو « هلعفو « هلوقو . هلذبو هربب تامملاو ايحلاىف هدالوأ نيب ةيوسقلا بألا

 ۔ربلاب هيلع هلضفي نأ زئاجف رخآلا نم هبربأ مهدحأ نوكي نأالإ ضعب ىلع مهضعب

 . رخآلا ىلع مهنم دحأ ليضفت هل زوجي الف ءاوس ربلا ىن اوناك اذإف

 .نأ هل له لآس غلب اهلف ، ىبص وهو رانلاب اهدلو تقرحأ ةأرما نإ ليقو

 . شرألا هل اهمزليو ، تاذ هل اوري ملف ، هيف تثدحأ ام لجأل اهنع هرب" عطقي

 وهو ةالصلاب ىصلا رمؤي ، لاق للع ىنلا نأ هللا هحر ديعس وب أ ىورو

 هبشي كولملاو ڵ رشع نبا وهو اهيلع برضيو ڵ نينس نامث وأ نينس عبس نبا

 زراك ولو ء ىص وهو هكلم اذإ هديل اعبت ناكاذإ قحلا موزل ىناعم ىف دلولا

 رمألاو . هلايع ةلمج نم هنأل ةبطاخلاو ةراهطلا هديسل اعبت نوكيو 2 اكرشم هوبأ

 .ىصلا مزلي دقو . ننسلا لئاضفو بدألا نم وه ےلعتلاو ةالصلاو ةراهطلاب ىصلل

 ةراهطلا ىنعم ىنو . تيبلا ل»أ هتكراشمل اهنم ةراهطلاو تاساجنلا ءاقتاب رمآلا نم

. ةساجنلا بجب ررضلا مهيلع لخدي ىلا
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 لاؤسلاو هنيد رمأ ساقلا هيلعوهسننب دبعتم ناك غولبلا دحم يصلا راص اذإ و

 زوج ال امم ىنأي امم هنم اوملع ام الإ هين هلهأ نع ةفلكلا لاح لازو « همزلي امع

 موقت ام صوصخم ىف مهنم هيلع ردق امم كلذب مايقلا نوكيف « مزلي ام كرتي وأ
 نرم هقح بجو نم لكو . ركسغملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هيلع ةجحلا

 :ىلاعت هللا لاق.دك وأ هقحب مايقلاو . بجوأ ةحصانملا هيلع تناك ب رقألاف برقألا

 : ىلاعت هللا لاق اكع يجلا رذني نأ هل هرمأ عم . « نيب فلآ كتريشع ززنأؤ »

 مزلي ام رضاحلا ىف مزليف . « ائيمج مكيلإ رلا 7 ى ٤ شأ اي مزق »

 ءهعضوم ىف ءىش لك لعج نأ ىغبنيف بئاغلا نم دقنتيالام هنم دقفتيو 2 بئانلا ىف

 . قيفوتلا هللاب»

كن
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 نومنرأالاو تلاثلا لوقلا

 نسلاو ضئارفلا ق

 تيمس ليق دقو . هب لمعلا موزلل اضرف ضرفلا ىمسو « ةضيرف عمج ضئارفلا

 ىأ ى هللا 7 كلتو : ىلاعتهل وق رسفو . دودحو مالعأ اهنأل ضئارف ضنارقلا

 اهلع ةمالعو « هردق رادقمو«هللا هضرف ضرف وهف هللا هدح دح لكف ث هللا ضئارغ

 هللا ةفرعم هلهج عسيال ام ضئارفلا نم دبعلا مزلي ام لوأف ، اهتزواجم دحأل لحم ال

 هلل صالخإلا ةفرعمو ، هللا هنعل سيلبإ ودعلا ةفرعمو هسفن دبعلا ةفرعمو 2 ىلاعت

 داقتعاو بلقلاو ناسللات لجو زع هللا ركذ ةليلو موي لكف لقاعلاخاابلا دبعلا مزليغ

 ةيدأتو ؛ ةالصلل ءوضولاو 2 ضئارفلا ءادأل ةروعلا رتسو « هللا هنعل سيلبإ تاداعم

 لك ألاو ى لمعلاب هقيقحتو لوقلا ىف قدصلاو ءاهيف رمأ ام ماب اهتاقوأ ىف تاولصلا

 لهو ضئارفلا ةيدأت ىلع هدسج هب ىوقيو ناسنإلا ةينب موفتام ردقب لالحلا نم

 ىلإ عامتسالا نع نينذألا ظفحو 2 ىلاعت هللا مرح امع رصبلا ضغو ص تابجاولا

 بذكسلاوتهبلاو ةبيغلانع ناسللا ظفحوةيدرلا نونظلا نعباقلا سارتحاو ثوفللا

 لكو تلازأل هللاىلع لكوتي نأ هيلعو سسجتلاو ءايرخسلاو نظلا بانتجاو ملاو

 هللاب ةقثلاو نيقولخلا ىلع دامتعالا كرتو . هللا ىلإ عاطقنالا هانعمو ڵ ضرف هللا ىلع

 هللا ءاضقب ءاضرلاو . العو لج « هريغ قزارال هنأ نيقيلاو . نظلا نسحو ص هدحو

 وه ركشلاو ، بهو ام ىلع ىلاعت هلل ركشلاو ماكحألا بحب ربصلاو لجو زع

ةب وتلاو ث دئادشلا دنع ربصلاو « نيملاعلا برل اهلك هحراوج عيمجب دبعلا عيطي نأ
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 ذ ادعتسالا و ىلاعت هن هنز لمعلاصالخإ إ و ،باقل الاو زلتلانع ىللاو 4 بونذلا نم

 هللا ىلإ رقفلاو ةقافلا راهظإ و ، ىلاعت هللا.ةجحم لمعلاو ى نيقيلا نسح عم توملل

 .ىلاعهلا ىلإ راقتفالاو ء فعضلاو زجعلاب رارقإلاو ةوقلاو لوحلا نم ىربتلاو ىلاعت

 . ةمزاللا ضئارفلا نم نيدلاولا ربو لاوحألا عيمج ىف

 لصف

 همسر اه ةنسلاو « هللا ضئارف باتكلا ىف نأل باتكلاب ةيورةم ةنسلاو

 :اولضت نأ هب نكسم نإ ام مكيف كرات فإ : ولالط هلوب 3 ةلم هللا لوسر

 . ىتسو هللا باتك ىدمب

 . هجوأ ةمال ىلع ضئارفلا عيمج ننس نإ : ليقو

 ىلإ هلقعب دحأ لصو الو هليوأت فرعي ال امم نآرقلا ةلمج ريسفت وه اهنم هجوف

 اوئيقأ » : هلوقك نايبو لط ىبنلا نم فيقوتب الإ هيف هللا ضرتفا ام ملع
 گَوَح هللا ف اوهاو . هلل ةرملاو جلا اوت او . ءا لا اوت آو ةالصلا

 ةلمج نيبذ ، وم هنم ريسفتب الإ ةلمجلا هذه ىلإ ليبس دحأل .7 اف . « هداهج

 نسو « نيتعكر ةعجلا ةالص نسو ث اهناقوأو اهددعو رفاسملاو ةمل تاولصلا

 « عضوت نيأ ىلإو ، ذخؤت ك نمو . لاومألا فونص ىف ةاكزلا نسو دايعألا

 هفيكو ماكحألا نم داهجلا ىف ام نسو 4 هرخآ ىلإ هلوأ نم هنتبو جحلا رم ] نسو

 . اهمسقو ةينفلا هجوو « ءاعدلا

 : ىلاعت هلوقك نآرقلا ماكحأل اخسان ننسلا نم ناكام وهو ناث هجوو
: ىلاعت هلوقو . « نييَمنألا ظح لثم ر ذل ) كٍالاو أ ىف هللا مكمص وث «



_ ٧ \ .. 

 كناك نإو » : ىلاعت هلوقو . « نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ربخ َكرَت نا »

 ثرال ةل نسو . اذد لثمو . « مبف د رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ؟ىش

 نأ ص نسو « رحلا دبعلا الو ص دبعلا رحلا الو راكلا م اسملا الو ك ملسلل رفاكلا

 ةنبا ىلع ةمعلا رحت نسو ث ثلاثلا اياصولا زواج ال نسو ، ثراول ةيصو ال

 مم بسنلا نم مرحنام عاضرلا نم مرح نأ نسو ى اهتخأ ةنبا ىلع ةلاحلاو اهخأ ا

 نصحملا ىلع مجرلا ب ةلطم نسو . « مكلل ذ ءاَرَواَم كل ةحاو » : ىلات هل وق

 نسو ،تانصحلا ىذا ىلع باتكلا ىف لزن دحلا نأل ، نينمؤملا فذاق ىلع دحلاو

 مدقم ىف ةلتنملا ىفو « ةيدلا ثلث ةفئاجلا ىف نسو . حورجلا أربي ىتح صاصق ال نأ

 سمخ نسلا ىفو . طلا ىف اسمخ ةحضوملا ىفو ، لبإلا نم رثع ةسمخ سأرلا

 . ةماقالاو نا ألا نسو 0 نمألاو فولا ىف رغسلا ىف ةالصلا رصق نسو . ةرب أ

 كل تننسو ، تاولص سمح كيلع ه هللا ضرف لاق : هن أ هت :نل هنع ىورو

 ء برغملا دمب ناتعكرو « حبصلا ةالص لبق ناتعكرو ى رتولا ىهو ، تاولص عبس

 « ماقملا فلخ ناتعكرو ث فوسكلا ةالصو 2 ةزانجلا ةالصو ، نيديعلا ةالصو

 ةدكو ملا ننسلا نم كلذ سيل و رهظلا لبق لاوزلا دنع تاعكر عبرأ هيف بغر اممو

 .إ نهلعظفاح نم :تل لاق ىتح رصعلا لبق تامكر : رأو ، رهظلا دعب ناتعكرو

 2 ةمجلا مويو نيديعلا مويو ،هفرع موي لذلا ةنسلا نمو . ةخجلا ىف اتيب هل هللا ىنب

 لحكلاليقو رحنلا مويلك ألا ل,ق ةالصلاوءديعلا ةالص لبق رطفلا موي لكألاو

 . ةنس حيورتلاو مؤل هب دارفإلاو 2 ةنس رغلا ىف دازلا طاخو ث ةنس مالسلاو ك ةنس

. لتاقل ثاريم الو .ديس ىلع الو دلاو ىلع دوقالو رانيد عبر ف عطقلا ةخسلا نمو
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 لصف
 وم ے {( م مس

 هرمأ ىأ ، « مرَسَتأَف تاملكب هبر اربإ ىلتبا ادلو » : ىلاعت هللا لاق
 رلا ىف ف سمح ‘ ننس رشع ن_و > نآ لمعف كلذب

 ص كاو_.لاو « براشلا ذخأو « قاشنتسالاو ء ةمضمضلاو 2 رعشلا قرف سأرلا

 ء

 ٣ ندبلا ف سمحو ‘ سا

 دقو ى طئافلاو لوبلا نم ءاملاب ءاجنتسالاو 2 ةمركم ءاسنلل وهو ث لاجرلا ناتللاو

 . لمع الب هب ةنونيدلا ىزج امم ننسلا نمو ء ضئارفلاب ناتحلاو ءاجنتسالا قحل

 نود هب ةنونيدلا ىزجت ال ءاجنتسالاو ناتحلا لثم لمملا الإ هيف ىزج الام اهنمو

 لننلا ننس امأو . هب لمعلا هيلع بجي ملام ملاس ومن هب لمعلا صخ مل امو «هب لدعلا
 رمأو ىأ ام عيمج ىف ةنال ىنلا ةعاطب ةلجلا ىف الإ ةنونيدلا ىرجم كلذ ىرج الف

 قيفوتلا هو متأ هللاو كلذ صوصخ ىلع ال ىهنو

»« ٧«
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 نومدرألاو عبارلا لوقلا

 اهبوجوو اهظافلأو تاينلا ىق

 ةلطم ونلا لاقءاهلك تاعاطلا عيمج ىف ضرف ةينلاوءاهفيننمآو ءايلا ديدشتب ةينلا
 . ىونام ءىرما لكلو ع تاينلاب لامحألا

 . ءايرلا هلخدي لمملا نأل هلمع نم ريخ نمؤللا ةيف : ليقو

 لق » ىلاعت هلوق ىف ليقو « هللا الإ اهيلع علطيال هنأل « ءايرلا اهلخديال ةينلاو

 . هتين ىلع ىأ « تلك اش لك 71171

 ةدملا ليق « ةدع هل اودَعَأَل جورلا اوُؤارأ وكو » :ىلاعت هلوق ىف : ليقو

 . ةينلا ىه

 . هل ةيشخال نل رجأ الو . هل ةين ال نل لع ال : :نل ىبنلا لاقو

 . لمعلا نم هللا ىلإ بحأ ةحلاصلا نمؤملا ةين : ليقو

 هللا ىمعي نأ عدي و الدعو اطسق ضرألا الم ردق ول نأ نمزلا ةين نمو

 . فرع اذإ هيلع ةبجاولا ةينلا نم اذهو ، هللا ىمع نم دي ىلع ذخأ الإ نيع ةنرط

 هداقتعا هيلعام لك ىف ناميإلا نم هلابب رطخ اك هتردق لاح ىف كلذ دقتعي وءهانعم

 كلذب نحتمي ملام داقتعالا لاح ىف وهو . ًاتمؤم ناكو ةينلا داقتعا لهج نمو

 . هتياب لزنتو

 هنأ ضئارفلا نم ائيش لمعي ىذلا ىف اوقاتخا انباحصأ نأ ملعأ ال :ريشب لاقو

. كلذ ىف ةيت مدقي هنأ
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 نيح كللذ رك ذ هل ثدح نإف ضئارفلا ءادأ ىف ةمدقتم نمؤملا ةين هريغ لاقو

 رك ذ هل ثدحم مل نإو اهديدجو ةينلا ميدقت هيلعف ىف هلوخدو لذ لم ىلإ همايق
 . كلذ ركذي وأ اهلوح ملام ثالذ نع هل ةيزجم ةمدقتملا ةينلا تناك كللذ

 هاعو 2 كلذ نم سأ ولو دالا نع ةينلا لمح نأ ناسن الا عسيال : ليقو

 عيطتسيال ريقنناك ول كلذكو ةينلا كرتبكلميف سأيي الركلذ ىف ةينلا ددجي نأ

 هناف جحلا ىلإ ةعاطتسالا دجو ىتم هن أ ةينلا ددجمو جحلا نع ةينلا كرتي الف جحلا

 هعس الاف ، هنم اسان إ ةردنلا لمأن نآرقلا اعت وجربال يمأ ناك نإ ثكااذكو .جحم
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 كلذكو . ةيافكلا ىلع وهو ةضيرف نآرقلا ملعت نأل نآرقلا ملعت نع ةينلا كرت

 . حلعتلا نع ةينلا كرت هعسل ااو سيأ دق نم ةلزغمع ناك نإ ملعلا ميلعت

 مهيلإ لوصولا هنكميال عضوم ىف وأ مهفرعيال ماحرأ هل ناكول كلذكو

 نع ةينلا كرت هعسي الف مهايإ هفرعي نم دجمال هنآل مهيلإ لوصولا نع ةينلا عطقف

 . ةينلا ديدجو داهتجالا هيلع و . هماحرأ ةلص

 تناك نإو .هل ةجوز ال ناك اذإ جيوزتلا نع ةينلا عطق هل زوجال كلذكو

 ناصحإ و دلولا هب داري جيوزتلا نأل . جعي وزغال ةينلا داقتعا هيلع سيلف ةجوز هل

 . ةدحاول اب نصحأ لق اذهو . جرفلا

 ء'لقفلاو ننسلاو ضئارفلا نم ربلا باوبأ عيمج نع ةينلا عطقيال نأ هيلعو
 عطقي الف تقولا كلذ ىف هنع هزجعل كلذ وجريال ةلزغم ىف ناك نإو { عوطتلاو

 نمو ءىش لك ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ، هتين ءوسب كلهمف هنم سايإ كلذ نع هتبن

. ىلاعت هياب نظلا ءاسأ دقف سيأ



 ۔ س ٧٢٧ ٥ ۔

 هردقي هيتأي لاح ىف همزلي لمع لك نم هلبقتسي امل ةينلا ددجم نأ دبعلا ىلعف

 ىفنراو هب هللا ر.أ امم عوطت وأ ةنسو ضرف نم هايإ همزليو اهلعف ىلع ىلاعت هللا

 نإف لاحلا نم لاح ىف هنع آرجاع ناك نإف . هيلع ةازاجلا مهدعوو هدابع نم هلعخ

 : ح 2
 . بسميحمال ثمم> نم کالذ هدج وب ن ١ رداف هزرا.

 ىلإ ةبانإلاب لصحت بلقلا ةراقنو بلقلا ةواقن نم جيهي ةينلا قدص نإ : ليقو
 ايندلا ىف د»زلاو 2 تاوهشلا كرت ىف ةبغرلاو ساخال عنصتلاو نيزتلا كرتو هرا

 ةيلكلاب هللا ىلع لابقإلاوءقلحلا نغ ةلزعلاو. توملل دادعتسالاوءناطيشلا ةاداعمو

 « هللا دعوب نيتيلاو ث ءاضقلاب اضرلاو ء هللاذقلخ ميج ىلع ةقفشلاو « قاللا نسحو

 هذه تلصح اذإف « هللاب سنألاو « ايالبلا ىلع ربصلاو ك هللا ركذ ىلع ةبظاوملاو
 . ةينلا قدص هنم جاهو . ٩7 واقن و هتوافص تمت دبع بلق ىف لاصلنا.

 اعد الجر نإ ليقو . ةيفلا صالخإو هللا ىوقتب الإ لمعلا حلصيال : ليقو
 : هل لاق مم ، ةعاس ركفف ، ىونأ ىتح ىناهمأ : هاعد ىذل لاتف ةزانج ىلإ الجر

 . انب ضما.
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 نيصملحم هللا اوذبحيل الإ اورمأ امو»:ىلاعت هلوق ةينلا بوجو ىف ةجحلاو

 . نردلا ل

 ىف نمؤملا ةين نأ ىنعملا لعلو . هلمح نم ريخ نمؤملا ةين : ولص ىبنلا لوقو

اك اهب لامعألا فرشو اهب باوثلا مظعل ، تاينلاب لامعألا : لط هلوقو



 س ٥٧٦

 موق هل نكي مل نإو ع ناسنإو ل+ر وهو « هتريشمب ناسنإلاو هموقب لجرلا لاقي
 ٠ ةريشعو

 .دبعلا ىلع بجي « لمعلا بل يهو حراوجلا ىلع ةمبزتو بلقلاب دقع ةينلاو

 .لكو ملقني لمعلاو ةمادتسم ةيفلاو ىلاعت هلةعاط لعفلل دصتلا ىه ةينلاو ء اهماكحإ

 ۔تاينلا ميدقنبالإ تاعاطلا نم ءىش لمع حلصي الو ،لم اب وهف ةينلا نم الخ لمع

 . ةينلاو لوقلا عمتجا انإ مكحلا عوقو ى للا لهأ نيب عزانت الو

 لصف

 دارأ نمو ى هتاضرم ءاغتباو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق تاعاطلا لامعأ عيمج ىف ةينلا

 امإو « هل هنم ةيقتل وأ هياع تمدقت هلديل هل ةأفاك امإ هب هل ىوث ادحأ معطي نأ

 .نوكت ناتك أرقي نأ دارأ نمو .ف لجو رع هرا ةاضرم ءاغتب ١ ةمانضلا هحو ىلع

 . هلوسرل و هلل ةعاط قلا نم مل“: ام لمعيل لعتلل هتدن

 هللا ضرتنا ام ةيدأتلو هل ةرايز هتين نوكت دجسملا ىلإ ىضمي نأ دارأ نمو

 . تاولصلا نم هيلع

 .هللا لوسراي :لاقن٬ مالم ىبنلا ىأ الجرنأ ركذ :هللا همحر رثؤملا وى أ لاقو

 لتاقت تدلأ : لك ىنلا هل لاتن٬دمحأ نأ كلذ ىف بحأو هللا ليهس ىف لتاقأ فإ

 .ةمالع هللا لوسر هل لاقن ءهللا لوسر اي ىلب :لاقف ؟ ايلعلا ىه هللا ةملك نوكت نأ

 . رجألا كف : لاق وأ ع ديهش آ إ تنأف

.ىو ىف هتلع ءىش لك نا ىون هموي ىف حبصأ الحر نأ ول : رثألا ىفو



 ۔ ٥٧٢٧٣

 ۔ريلا باوبأ نم هتلمع ءىش لك نأ ىون نإو . هيزجت ةينلا هذه نإف هلل وهف اذه

 لمني وأ هللا ركذي نأ دحأل زوجب الو . ةينلا هذه هتأزجأ هلل وهف اًيح تمد ام

 « ؟وغل نوكب هل ىنعملال مالكب ملكت وأ ، لعف نم لكو « ةين الو داقتعا الب العف

 .ةينلاب الإ ركذلا نوكي الو ث ةثيس نوكي : ليق دقف ةعاط نكي ملامو « ةعاط ال

 رك ذ نم نأ ىنعملا اذ» ىلعف 2 هداقتعال اعبت نوكت نمؤملا لاعفأ نإ ليقو

 .ايصاع نكي مل ةين هل نكت مل نإو ، لضفأ ناك ةينب هللا

 « ناضمر رهش نم ةليل لك ىف ىوني هنأ ناضمر رهش موص ىف ةينلا ىف ليقو

 . هلكر هشال ناضمر رهش نم ةليل لوأ ىف ىوني نأ هيزجن هنأ لوقو
 تامو انز هنأ ىلع اجرف ءىلطو وأ هيلع مار> هنأ ىلع الام ذخأ نميف ليقو

 ثيح نم جرفلاو لاملا نم هل لالح وه ام قفاو دق وهو . كلذ ىلع رصم وهو

 . ءوسلا ةينب اكلاه نوكي هنأ . كالذب وه ملسي ال

 .تكرت بتي ملو تام نإ و . رافغتسالاو ةب وتلا هيلع هلياهحر هللادبع وأ لاقو

 دق هنأ ىسنو اهتقو ىف كلذ دمب اهركذ مث اهتقو ىف ةالص ىلص نم امأو . هتيالو

 نأ هيلع سيل هنأل ، كلذب كلهي ال هأ اهيلصي ال هنأ ىون و اهتقو لوأ ىف اهالص
 ركذ مث ، كلذ ىسنو هايإ هاضقو هريغل نبد هيلع ناك نم امأو . ةيناث اهيلصي

 دق اذهف كلذ ىلع تام ىتح قحلا هلنم ملظ ىلع دمتعاو لوألا ءاضقلا ىسنو قحلا

 وأ جحلا ىلع ردقي ام هدنع سيلو جحم ال هنأ ىون نم امأو ، ءوسلا ةين ىلع مزع

 ىفو . لمفي نأ ىف ةيفلا نم دشأ لعفي ال رأ اذه ىف ةينلاف ىلصي ال هنأ ىون

) ٣٧ _ جهن. الطالبينإ٢ (



 س ٧٨ ٥ س

 هلل وه تاعاطلا عيمج نم هتلمع ءىش لك نأ ىداغتعاو ىتدن مهللا . بتكلا ضعج

 تامنإو ث ةريبك ىمهف ةينريفب هتيب نم جرخ نم نأ دجويو . هل كيرش ال هدحو
 عماج نإو . هللا ةعاط ىلع ىّوةتي هنأ كلذب ونيلف لك أ نمو ، اكلاه تام

 رسكت نأو « ءاسنلا نم هل لحم ال امع هسفن رسكنت نأ كلذب ونياف هتأرما

 ىلاعت هللا ةصخرب اذخآ ةمسن امهنيب هللا ردق نإ دلولا ءاغتباو « لاجرلا نع اهسفن

 . :ال دمحم هيبن ةنسل اعبتمو

 ىلا هضلارفب مايقلاو ك هبر ةدابع ىلع ىوقيل همسج حمر نأ ىو مان نمو

 هيشم ىف نوكت هتين كلذكو { للط دمع هلوسرلو هلي ةعاط . هيلع هللا اهبجوأ

 . ىصعي الو اهب هللا عاطيل تقلخ داسجألا هذه نأل هرومأ ميمجو هدوعقو همايقو

 لعفلاب الإ نمضيالو ةدارالاب نأي هنإف لعفي ملو الجر لتقي ادغ هن أ ىون نمو

 وأ هنم ادغ بوتي نأ هتينو بونذلا رم اردينص باصأ نمو . لعفلاب رمألا وأ

 . دغ دعب

 ةب وتلا لبق تام اذإف مويلا كلذ بةي مل هنأ الإ كالذ نم ةبوتلا هتين نمو

 ةريغصلا عقاو نيح بوتي نأ هيلع نإ لوقو . ملس تومي نأ لبق بات نإو كله

 قح هيلع ناك نمو « نيل وقلا دشأ وهو رصأ دقف كلذ رخأ نإف كلذ رخؤي الو

 م أطخ وأ دمع ةيد نم

 ارصم تام هنأل ، كلاه وهف تام ىتح هدؤي ملف قحلا ىدؤي نأ ىون مث هيلع هنأ

 نآرقلا ةءارقل ةينلاو 2 ةبوتب تسيل ةينلاو « ةبوتلا ىوني ناك امنإو بنذنا ىلع

 لمعلاو . ىلاعت هللا رمأ لاثتماو . ردتلاو ملعتلاو ىلاعت هلل ركذلاو ةدابعلا ىنعمل

فرعي و هعح هل نيدب الو هب هبل اطي قحل ا بحاصو هب ري



٥٧٩ 

 بيغزتلاو ىلاعتهئلا طخسنم بىيهتلاو ظعولاو راك ذتلاىنعمبف ةبطخلا امأو .هيف امج

 ىامملا ةدئاف ىلع لالدتسالاو هيبذتلا ىنعمبف رعشلا ةءارق امأو . هللا باوث ىف

 . ملعأ هللاو

 لصف

 كلم نهو 0 هاوه كامو هنقن هزنو هتمتد رط تماقتسا هتنن تنسح نم ليقو

6 ٠ 

 اق> لجرلا وهف ها وح .

 تانسحلا نم هعمو ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي : لاق التم لم ىنلا نأ ىورو

 سان أ ءىجيف {ذخأيلف ءىجيلف ةملظم نالف ىلع هل ناكم دانم ىدانيف لابجلا لاثمأ

 هل لوقيف ناريح دبعلا ىبيف ء تاغسحلا نم ءىش هل قبي ال ىتح هتاغسح نوذخأيف

 ض ىتلخ نم دحأ الو ىنكئالم نم دحأ هيلع علطي مل ازنك ىدنع تل نإ ك هبر

 نيعست كلل اهتبتك ريملا نم اهتيون تنك ىتلا كتين لوقيف ، وه ام بر لوقيف

 هيف أرقيف هني.يب هباتك ىطعيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي ، رخآ ثيدح قو

 هسفن ىف دبعلا لوقيف ك هلمعي ملو هاري كلذ ريغو ى ةقدصلاو ةاكزلاو 2 داهجلاو جحلا

 هنإف هأرقا ، ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ىباتك اذه سيلو ائيش اذه نم تلع ام

 ؛تدهاجل لامىل ناكو لو٬تججحل لام ىل ناكول لوقت تنأو ؟ر»د تشع كباتك

 ثكالذ باوث كتيطعأف ، قداص كنأ كتين نم كلذ تفرعو ، تلعفو توزغو

باثي الو هلمعي مل نإ و . ريخلا ةين ىلع هلضفب هدبع بيثي ىلاعت هللا نأ كلذو ك هلك



 ۔ س ٥.٠

 دلخي امنإ : لوقي نسحلا ناكو . ءابه وهف ةين نم الخ لمع لكو « ةين الب لع ىلع

 . ريشب لاق اذكحو . تايفلاب رانلا ىف رافلا لهأو ء ةنجلا ىف ةهجلا لهأ

 . حراوجلاب تاكرحلا نم غلب أ بولقلاب دصقلا ءام لا ضعب لاقو

 «قيفوتلا نم اباب نيمبس هل هللا حتف ةنسح باب هسفن ىلع حتف نم هنأ ىوريو

 ةينلا نسحو ث نالذلا نم اباب نيعبس هيلع هللا حتف ةئيس باب هسفن ىلع حتف نمو

 ةعبسإ ةعبس نرقي مل نم ليقو ، ةئيسلا باب وه ةينلا ءوسو ، ةنسحلا باب وه

 ءاعدلاو ، دصقلاب ةينلاو ڵ بلطلاب ءاجرلاو .رذحلاب فوخلا . لمعم ريغ ىف لمعي وهن

 .لاقو ، صالخإلاب لمعلاو ء ةرب رسلاب ةينالعلاو ث ةمادنلاب رافغتسالاو ى دهجلاب

 .صالخإلاو هطسو ىف ربصلاو هلوأ ىف ةينلا ءايشأ ةثالثب لمعلا ةمالس ذاعم نب ىحم

 هلامعأ جرخيل اليصفتو ةل ةينلا باحصتسا دبعلا ىلع بجاولاف . هغارف دنع

 ص لوقي نأ ةلجلا ىف ةينلاف ةين الب ابجاو المه لمعي نأ هعسي الو ء تاعاطلا جرخم

 :ةاكز وأ ةالص ن. اهل ىنتقفوو لع اهب تنغنم ةعاط لك ىف ىداقتتاو ىبن ممالا

 « مح ر ةلص وأ؛ركسةم نع ىهن وأ ، فورعمب رمأ وأ داهج وأ { جح وأ مايص وأ

 بجاو نم ثالذ ريغ وأ « نآرق ةءارق وأ ث ملع لطت وأ ، ةفايض وأ ڵ ةقدص وأ

 .ىنمم لكف ى ليصفتلا ىلع ةينلا امأو . هيلإ ةرقو هلوسراو هلل ةعاط وهف حابم وأ

 هيف ةينلا نإف بجاو لكف حابم وأ ةليضف وأ بجاو نم هيف بجي ام ردق ىلع
 . هب هللا هدبمت ا ةيدأت وأ ضرتفملا ةيدأت

 ركشلا هيف ةينلاف حابملا امأ و ء ىلاعت هللا ىلإ برقتلا اهيف هينلاف ةليضفلا امأ و

 ىشلملاو ص مونلاو حاكنلاو ، برشلا و لكألا لثم « هللا ةعاط ىلع ىوقتلاو هل

. کالذ هبشأ امو « د وعقلاو مايقلاو
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 تند دق ىإ ممالا ء ةلجلا ىلع ةينلا داقتعا ىف هللا همحر ىنيعلا ...7

 نم اهتلعف ةضيرفو اهتيلص ةالص لك نأ هذه ىتعاس ىف اذه ىماقم ىف تدقتعاو

 ةقدص وأ 2 اهنفننأ ةقفن وأ ،امتيطعأ ةيطع وأ هتمص موص وأ ضئارفلا عيمج

 ؛هتجرخ جورخ وأ « هتلعف لعف وأ ث هتلق لوق وأ « هتركذ ركذ وأ ، اهب تقدصت

 « ةفايض وأ ةجاح ريغ وأ ى ةجاح ىف ىشم وأ 2 دوعق وأ مايق ىف اهتكرح ةكرح وأ

 لنانت وأ ىمن وأ رمأ وأ مون وأ عامج وأ برش وأ لك أ وأ عس وأ رظن وأ
 عيج نم هلوسرو هب هللا رمأ ام عيمج نم كلذ ريغ وأ . بابحتساو مزال نع

 . كلذ ريغو بدأو بابحتساو بدنو ةنسو ضرف نم تاعاطلا رثاسو تادابعلا

 هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل ءادأ وهف ضرف نم ناكام هنأ تدقتعاو تيون دقفا

 هتطرش و هترك ذ امم كلذ ريغو ةلفانو ةنس نم كلذ ريغ ناك امو « هل ةبرقو

 ريغ ناك امو « اباقع بجو هيف ىلاعت هلل ةيرق وهف اذه ىداقتعا ىف هركذأ مل وأ

 تنك ىداقتعا ىف لخدأو .هنم هناحبس هللاىلإ بئات انأف اباسح بجوم هيف امم كلذ.

 ، اهل داقتعالاو ةينلا هذه ىف هتركذ ام لكل ىترشابم دنع ةينلا هذهل ؟ركاذ"

 ىلع ةينلا تدقتعا دقن ء لاغتشا وأ ىن.ةلفغ لاح وأ ايهاس وأ ايسان تنك وأ

 لوحالو . ىلجأ ءاضقناو ىلع عاطتنا ىلإ ايندلا راد ىف ىنم نوكي وأ ناكام

 . ظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو.

 هلل ةعاط ةالصال أضوت أو ثادحألا عيمج هذ» ىتراهطب عفرأ . ةراهطلل ةرذلا

 ةالصلل مين أو ثادحألا عيمج اذه ىميتب عفرأ ٠ مميتال ةينلا ك هتناإيك درح هلوسر و.
 زميمو

 ٠ ت درح هلوسرلو هنا ةعاط.

 رصعلا ةالص تقو ىلإ ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخأ . ةالصلا ريخأتل ةينلا

. للط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةصخرلاب اذخأو ةنسلاب ءادتقا ةرخآلا



- ٢ ٥٨ 

 عاجلا ىف ةينلا ، لجو زع هللا ةعاط ىلع ىوقيل سجال ءاذغ لك "الل ةينلا

 ٠ :تل لع هلوسرل و هنا ة۔اط دلولل ايلطو ح رالل ناصحإ و سنال رسك

 . هللا ةعاط ىلع كالذب ىوقيل مسجل ةحار مونلل ةينلا

 ٠ ىنعي نأ لبق ىدخنعي آ ادادعتساو لهحال ايفنو هللا ملف ملعلا ملعتل ةينلا

 تردق نم ةنادهو هداشرإ ىلع تردق نم داشرإلو ىنهزلي نأ لبق ىن.زلي املو

 . ةلط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هتياده ىلع

 اذه ىجورخ ىف ىداقتعاو ىتين نإ مهالا . جلا ضرف هياع بجو نل ةينلا

 ةعاط مارحلا كتيب ىلإ جلا ةضيرف نم ىلع هتضرف امل ةيدأت 4 مارحلا كتيب ىلإ

 . :ن دمحم هلوسرل و هلل

 ةرايز ىلإ اذه ىجورخ ىف ىداقتعاوىتين مهللا ك :نل ىنلا ربق ةرايز ىف ةينلا

 هللا دنع امل كلذب ىغتبأ ايح ناكول نأ ىرايز مكح ىلع . ولقَط دمحم كيبن ربق

 “لع نمب نأ ىفر ىلإ هب اعفشقسمو ى هترايز مكح نم “ىلع ال دؤمو ضاقو . هيف

 ٠ هل وسرل و هلا ةعاط هتمحرو هت رقفمع

 موصأ ح رهشلا نم ةليل لوأ نم ىوني ةدحاوةين هلك ناضمر رهش موصل ةينلا

 :هنم ضرتفملا قرط قارغتساو . هرخآ ىلإ هلوأ نم هموص ىلع ضرتفملا ناضمر رهش

 . لضفأ ةليل لك ىف موصلل ةينلا ديدي امأو ث هناحبس هللا رمأ اك ةدحاو ةضيرف

 ةضيرف امتاص هللا ءاشنإ دغ حبصأ لوقي نأ وهو ، رحسلا تقو ىف كلذ لضفأو

۔زلالم دمم هلوسرلو هلل ةعاط « ضرفللءادأ ليا ىلإ رجفلا عولط نم ناضمر رهش
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 رجنلا عولط نم امماص هللا ءاش نإ ادغ حبصأ ، ناضمر رهش لدبل ةينلا

 ةينلا ، ناضمر رهش موص داسن نم هؤاضقو هلدب ىنمزل امه ءاضقو الدب ليللا ىلإ

 ماص نإو ى ةعباتتم اموي نيتس موصأ نأ ىداقتعاو ىتين مهالا . ةرافكلا موصل

 نه نيباتتم امهموصأ نأ و نيرهشلا نيذه موصأ ىداقتعاو ىتين مهالا لاق ةلحألاب

 نوسمخو ةينا وأ امو نوسمخو ةهدت وأ امو نوتس امهو 3 اهرذنآ ىلإ امهلوأ

 داقتعاو ةدحاو ةينب ليالا ىلإ رجذلا عولط نم امماص هيف حبصأ موه لكو . اموي

 موص وأ ةالصنع ةرافك ث رخأ مايأ نم ةدعف ضرموأ رفس ىل ودبي نأ الإ دحاو

 ۔ هب ىسي هنإف ، تارافكلا هذه نم ءىش وأ . راهظ وأ لتق وأ ظلغم نيمي وأ

 . ةنم دمع هلوسرلو هلل ةعاط ىنمزل اع ءاضقو "لت امل ءادأ لوقي م

 نيمي ةرافك مايأ ةثالث رك ذت اهنأ الإ لسرملا نيملا ةرافك ىف ةيفلا كلذكو

 . نل دمحم هل وسرل و ه ةعاط ، ىن .زل امح ءاضتو ىلع امل عادأ ى لسرم

 ةضيرف لدبتاعكر عبرأ اذهىماقم ىفىلاعت هلل ىلصأ لوقي ةالصلا لدبل ةينلا

 . ةتئاف وأ ةدساف ةالص نم هؤاضتو هلدب ىنمزل امع رهظلا ةالص

 ةالصلل ءاملاب رهطتي هنأ هتين نأ ابارت الو ءام دجنل مل ن ةالصلل ةراهطلل ةينلاو

 مميتملا ىلع سيل لوقو . ىلصي و مميتلا ىوني لوقو . وضع لكل ءوضولا ىوغي و

 ةالصلل ةراهط اهم ىوني نكلو 4 ع وطت ةالص الو ةضيرف مميتلاد ىوني تأ

 . ضرفلا هب ىدأو ثدللا هب عفرأ ، لوقي ضب لاقو . ثدحلا عفرو

. ةجاحلا ءاضت ىنعمل جورلاو لوخدلاو ىشملا ىف ةينلاو
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 هللا قح نم هيلع ام هب ىضقيو . هتلخ هب دسبو هتوق هب ميقيل عرزلل ةينلاو
 . هدابع ىتحو

 هللا لضف نم ءىش وأ قزر بلط ىف ىنم ىعس لك نأ قزرلا بلط ىف ةينلاو
 ص ىتاعبتو ىاياصوو ىنيد هب ىذقأ نأو ىلايع ىلع هب عسوأ اهريغ وأ ةراحت ىف

 نيكسملاومورحلاو لئاسلاو فيضلا قح نم هيف لع امو ںىناوخإو ىحر هب لصأو

 . هللا ءاش نإ هدحو ىلر ىلإ هب برقنأو ريقفلاو

 هل وسرل و هلل ةعاط لالحلا نم لايملا ىلع بسكو توقنل ابلط عميبلا ى ةينلاو

 . ةن دمح

 ةماقال هلا اةقب هلزا رما ن أ .. ٨ لتاقي و هداهج هللا رم أ نم دهاج هن أ داهجلل ةينلاو

 ىم هللا ةلكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةلك نوكتلو ء لطابلا ةنامإو ىلاعت هللا ةوعد

 . :نل دمحم هلوسرلو هلر ةعاط ةداهشالو ص هبا ول ابلط هنر هسفن عاب لق هز أو . ايلعلا"

 لوقي ثالذ ريغو بايثلاو ندبلا نم هريغو طئافلاو لوبلا نم ةراهطلل ةينلا

 هريغوطئافلاو لوبلا نم ةساجنلا اه ٣ ليزأ ة ةضي رفلا ةراهط رهطتأ ةساجنلا ةلازإ دمب

 ةساجن هب تناك نمنإ ليقو .ربدلا لبقلبةلاب أدبيو وللتط دح هلوسرل و هلل ةعاط

 ىوني نأ هيلع ناك. ةالصلا روضح مماهتراهط دارأو تاساجنلا نم تناك ث اه

 ةيذلا روضح ىف فالتخالا هيف ءاج دقف ةالصلا روضح ريذ ىفو اضرف ايل هتراهطب

 هل وسرل و هلل ةعاط ةعاطلا لامحأ نم ءىش لك ىف ةينلا مدقتي نأ هل بحأو . اهل

. نل رع هتنا
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 ءادأ ةساجن لك نمو ةضيرفلا ةبانجلا نم لسةغأ ةبانجلا نم لسمال ةينلاو

 . ةلالتط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط اهلسغ ضرف نم ىلع امل

 ةراهطو 2 ةضيرفلا لسغ سافنلا نم ل۔ةغأ ىإ مهالا ء سافنلا نم لسغا ةينلا

 . ةلط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هريغو مد نم ةساجن لك نما

 نم هل ةراهمطوةنسلل ادأ تيما لسغ تيللا اذ> لسغأ ى تيملا لسغ ىف ةينلاو

 . ةلل دمحم هلوسرل و هلل ةعاط ڵ ةساجن لك

 ح رقلا وأ بحلا اذه كيلإ تملس وأ كيلإ تعفد دق ةاكرلا ملست ىف ةينلا

 اهضرف نم ىلع امل ادأ كرقنل ىلام ىف ىلع ةبجاولا ةضيرفلا ةاكزلا نم مماردلا وأ

 . ةنع دغ هل وسرل و هن ل ةعاط

 هذه ىنعاس ىف اذه ىنقو نم تدقتعاو تيون ىإ مهالا ةتيمملا ةدع ىف ةينلا

 عابتاو ضرقفال ءادأ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا ةدع نالف ىجوز نم دتعأ نأ

 . ةلل دمح هلوسرلو ه أر ةعاط ةنسلل

 نالاف ىجوز نم دتعأ نأ تدقتعاو تيون ىإ مالا ٢ ةقلطملا ةدعل ةينلا

 دتعت نمم تناك نإ ضيح ثالث ىهو « اهس هللا ىتدبعت ىتلا ةقلطملا ةدع نالف نبا

 هل وسرل و ل ةعاطىلع امل ءادأ ك رهشألاب دتعب نث تناك نإ:رهشأ ةثالث وأ ضيحلاب

 . :تل ررع

 تمفد دق ريقن لكل هعفد دنع لوقيو ىوني رطفلا ةاكز جارخإل هينلا

 ةعاط « هريغ نع ناك نإ ، نالف نع ءادأو لع امل جادأ رطفلا ةاكز نم كيلإ

. همساب مهنع مهدي نمم دحاو لك ىمسيو « تل دمحم هلوسرلو هلد
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 ةنمسال ءادأوتالخ هللا لوسر هب هرمأ ال الاثتما كاتسي هز أ ونب كاوسلل ةينلا

 مالسإلا ةلل اعابتاو ةفسال ءادأ ةناعلا قلحل ةينلاو . ولع دمع هلوسرلو هلل ةعاط

 . ةن دخ هل وسرل و هلز ةعاط راذقتسالا نم ةنيزو ةرابطلل اهمزنتو

 2 ه ى ةعاط نم ةنسلا هذه ق وأ رهشلا اذ» ق هلعف املك نأ ىون نمو

 . ةين لعف لكل رضحم مل ولو . هدح ىذلا تقولا ىلإ ةينلا هتعفن لجو

 .ىنتمزل ىلعتارافك انك نع ىلامتهشا هجولكتمقتعأ | دق تارافكلا نع قتعلل ةينلا

 ١ذل» ىود ىلإ للا تنذلب ذنم نام ١ و ] رذن و أ مايص مي و أ ةالص ةرافك نم ىلاعت هلا

 < رانلانم ىم اوضع كنم وصع لكب هلزا ىتعب نألو ة.ةعلا ماحتقالو هذه ىعاسو

 . ةتالت دمح هلوسرلو هن هنل ٠ ةعاطء ال ولا ليد س الإ ى ىرو نمدحأل الو كيلع ل ليبس ال

 .نيرهشلا نيذ» موصأ نأ ىدافتعاو ىين مهالا ك روشنلا ةرافكلا ةينلا

 اهنم موي لكو ةمباتتم اموي نيتس موصأ : لاق 2 مايألا ضرتعا نإو . نيعباتتملا

 .ىلع ىنتمزل ةضيرف لك نع اريفكت ليلا ىلإ رجفلا عولط نم امباص هيف حبصأ

 .ةدحاو ةينب ةلسرم وأ ةظاغم نات أ وأرذن وأ موص وأ ةالص نم عييضتلاو امل ثارتلا

 .دنعام كلذب ىغتبأ 2 رخأ مايأ نم ةدعف رفس وأ ضرم ودبي نأ الإ دحاو داقتعاو

 هڵز ةعاط ك هيصاع٥ه نم هتمس نرا 1 اريفكتو 4 اتع ا أ هر ىقنأو هو ؛او ن .,م هللا

 حسا نأ : : رحفلا عولط لبق ةليل لك لاقي نأ هر رومأملاو . :نل ٢2 هل وسرل و

 . ةت دحم هل وسرل و هنا ةعاط ليللا ىلإ رحفلا عولط نم امثاص هللا ءاش نإ إد

 مدقي هنإف ! ىلاعت هللا ركذي ناكولو ةين الب ءىشب ظفلي ال نأ دبعال ىغبنيو

ريف ماكتلا نأل ى ديحوتو ةدابع هركذ نأل ء ىلاعت هللا ركذي نأ كلذ ىف ةينلا
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 عيمج ءادأىف ناسنإلا داقتعا نوكبو ةئيس وهف ةعاط نكي مل امو ث وغل نوكي ةين
 هتاضرم ءانتبا هيلع هللا ضرتنا امل دؤم هنأ ةعاطلا لامعأ عيمجو مزاوالاو ضئارفلا

 . ةلط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هطخس نم افوخو

 نم هتجرخأ ءىش لك نأ ىداقتعاو ىتين مهالا 2 ىسيع نب دمع ىضاقلا نعو

 رهشةرطف نم وأ ةاكزلا نم ىلع بجي امم وهف ءارقفال ىنذإب ىنع جرخأ وأ ىلام

 هلل ةعاط ىسفن نع ءاضتو هبر نع ةقدص هبر فرعأ ال نمل نايض نم وأ ، ناضمر

 . ةنو دمع هلوسرلو

 نع بحلا اذه كيلإ تملس دق ، هيلع ةرافك نع ءارقفلل عفدي نم ةينلاو

 ىمولا وأ ليكولاو . :ل دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ىنمزل موص وأ ةالص ةرافك

 ةعاط نالف نبا نالف نع موص وأ ةالص ةرافك نع اذه كيلإ تملس دق { لوقي

 . ةلم دمحم هلوسرلو هلل

 ةمرص عطق عم ليقو . هدعب نم سانلا هب شيعيو هب شيعي نأ لفلا ىف ةينلا

 نمك ") جينازء عبس لسف نمو ، تشاع ام اهرجأ هلف اهلح ىف اهعضوو اهلح نم

 ةينب ةبقر قتعأ نك ناك تشاع ىتح ةلخن نيعبرأ لسف نمو « ةلخت نيعبرأ لسف

 . ةلل ىبنلا نع ىورب كلذ لكي رانلا نم هادف تناكة حلاص

 دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةداهعلا ةيدأتو ةرايزلا ىنع دجسملا ىلإ جورخال ةينلا

 ةعاط ديملا ةالصل ولع هللا لوسر هب رمأ امل الاثتما نابجلا ىلإ جورخلاو ولم
: 

 م. ابيرقت رهشب ليخنلا لبق بيطي لخنلا نمع ون وهو جانزم عج )١(
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 هللا هجول اذه ىمالغ تقتعأ دق ىنأ اودهشا راهظلا نع قتعلا ىف ةينلا

 . راهظلا ىف ىنتمزل ةرافك نع ىلاعت

 رهظلا ةالص ترخأ دق ىإ مهالا ةرخآلا تقو ىلإ ىلوألا ةالصلا ريخأتل ةينلا

 عابتاو ثالوسرب ءادتقا اعمج امهيلصأ ى ةرخآلا رصعلا ةالص تقو ىلإ ةرضاحلا

 اذإ ةرخآلا ءاشعلاو برغلل ةالص ىف لوقي كلذكو ، كتصخرب اذخأو كتنسل

 ءايحال امهنيب عمج أ رصملا ةالص ىلإ رهظلا ةالص رخؤأ لاق نإو . ريخأتلا دارأ

 . كلذب ءافتك ا ةنسلا

 ء ةضبرفلا ةبعكلا ىلإ اعمج رصعلاو رهظلا ةالص ىلصأ عجلا ةالصل ةينلاو

 ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رتولاو ، ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص ةضيرف ىلصأ لوقيو

 . ةلل دمحم .لوسرلو هل ةعاط

 اهيلإ رجأ نيتمكر ةرضاحلا رهظلا ةضيرف ىلصأ ىلوألا تقو ىف عمجلل ةينلا

 نإو . ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رفس فالص تمج اعيمج امهيلصأ نيتمكر رصعلا ةضيرف

 ةنثافلا لقي مل نإو « نيتمكر ةتئافلا رهظلا ةضيرف ىلصأ لاق ةرخآلا تقو ىف اهالص

 ىالص امج اع,ج امهياصأ أ نيعك ةرضاحلا رصعلاةضيرف ىلإ امهفيضأ نيتمكر هازجأ

 برغا تقو ىف رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىلص نإو .ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رفس

 ك نيتعكر ةرخآلا ءاشعلا ةضيرف اهيلإ رجأ تاعكر ثالث برغملا ةضيرف ىلصأ لاق

 ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رفس ةالص عمج ةالص تاعكر ثالث وأ ةعكر بجاولا رتولاو

 اهفيضأ تاهكر ثالم ةتئافلا برغملا ةضيرف ىلصأ لاق ةرخآلا تق ىف ناك نإ و

ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ رفس ىفالص عمج ىف )الص ، نيتعكر ةرخآلا ءاشملا ةضيرف ىلإ
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 ةرخآلا ءاشعلا ةنس ىلصيو اهدحو رتولا ةالص درفيو . ةتلك دمحم هلوسرلو هلل ةعاط

 ةضيرف ىلصأ لاق اهتقو ىف ةالص لك ىلص نإو « رتولاو ةرخآلا ءاشملا ةضيرف نيب ,
 لوقي كلذكو ةضيرفلا ةبعكلاىلإ رفس ةالص ارصق نيتمكر ةرضاحلا رهظلا ةالص

 برغملا ةضيرف ىلصأ : لوقي برغلا ءاشع امأو ى ةرخآلا ءاشعلاو رصملا ةضيرف ىف

 نيتعكر رجفلا ةالص ىلصأ لوقي رجفلا ةالص كلذكو رفس ةالص تاعكر ثالث

 ىلصأ : لوقيف ةم مامإلاو رذاسم وهو مامإلا ةالصب ىلص اذإ امأو ى رفس ةالص

 دارأ نإف . رهظلا تقو ىف ىلص اذإ اذه ةعامج مامإلا ةالصب ةرضاحلا وهظلا ةضيرف

 اهيلإ رجأ ةعامج مامإلا ةالصب ةرضاحلا رهظلا ةضب رف ىلصألاق رصعلا اهبلإ عمجي نأ
 ءاشعلاو برغملا ىف لوقلا كلذكو « رفس ةالص عمج ةالص نيتعكر رصملا ةضيرف

 ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخأ دقو ةرخآلا تقو ىف ةعاجج ىلص نإو . رتولاو ةرخآلا .

 ةضي رف لإ اهنيضأ رفس ةالص ث ممج ةالص نيتمكر ةتئافلا رهظلا ةضيرف ىلصأ لاق
 اذإ امأو ، ةمتملاو برغملا ىف لوقلا كلذكو 2 ةعامج مامإلا ةالصب ةرضاحلا رصملا

 ةرضاحلا ربظلا ةضي رف ىلصأ لوقي هنإف اهتقو ىف ةالص لك ميقلل مامإلا عم ىلص
 عم مم هنأكنوكيو .ةعكر اذك اذك الو رفس اهركذي الو ةعامج مامإلا ةالصب

 نورك ذي مهنإف ةعامجاولصو نب رفاسم نومومأملاو مامإلا ناك اذإ امأو . نيميقم

 نيتمكر رصملا ةضي رف اهيلإ رجأونيتمكر رهظلا ةضي رف ىلصأ رصعلاو رهظلا ةالص

 ىلصي نمل امامإ رفس ىالص كم اييمج امهيلصأ «نيتمكر رصعلا ةضيرف اهيل رجأو
 لبق ةالص لكل ةينلا ددجيو ، ةعامج ةالصب لوقي مومأملاو . ىنآي نلو ىنالصب

 مامإلا عم ةعجلا ةالص دارأ اذإ رفاسملاو .ملعأ هللاو امهل هيجوتلا دعب مارحإلا ةريبكت

ةرضاحلا ةمجلا ةعجلا ةالص ةضي رف ىلصأ لوقيو كلذ هل زاج رصملا اهيلإ عمجم نأو
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 ىلا رقس ةالص عمج ةالص نيتمكر رصعلا ةذضي رف اهيلإ رجأ ةعامج مامإلا ةالصب

 اذإف تاولصلا نم دارأ امل ةالصلل همايق دنع ةينلا دقتعي 'رفاسملاو .ةضيرفلا ةبعكلا .

 ثتالذكو . ىلوألل همايق دنع اهدقع ءاش امهيأ تقو ىف رصملا ىلإ رهظلا عمج دارأ

 برغمال همايق دنع امهعمج دحاو تقو ؤرتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغلل عمج دارأ اذإ

 وني مل نإو . مرحب نأ دارأ اذإ اهل هيجوتلا دعب نهنم ةدحاو لكسل ةيفلا ددجو

 ديدجتو.تلذ هل زئاخ لبق نم مجلا ةينلع ىلوألا عمجم هنأ همارحإ دمع ةيقلا ديدجت
 . لضنأ ةالص لكل مارحإلا دنع ةينلا

 مايق ىلع ةناعتسالاو سفنلا ءايحإ ىنعمب برشلاو لك الل ةينلا نإ : ليقو

 ماعطلا يغ لوألا مسنلاىنبرشا ةينلاو مزاوللاو ضئارفلا ءادأو ةدابعلل حراوجلا

 . هللا هنعل ناطيشلل ةطخسم ثلاثلاو برلل ةاضرم ىناثلاو

 سفن رسكو ى ءاسنلا بلط نع سفنلا رسكو دلولا ءافتبال عاجلا ى ةينلاو
 . ةنال دحم هيبن ةنسل عابتاو ءىلاغت هللا ةصخرل الوبق ءلاجرلا بلط نع ةجوزلا

 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ىوقتل سفنلا ةحارل مونلا ىف ةينلاو

 . ىلاعت هللا ةعاط ىف هنم هل دبال انم س هينعت ىتلا ةجاحلل ىشملا ىف ةينلاو

 . كلذ دنع هل ضرمي امل د وعقلاو مايقلا ىف ةينلاو

 هلل ةعاط هرمأ عابتاو ىلاعت هلل ةيدوبعلاب رارقإلا ىنعمل ضئارفلا ءادأ ىف ةينلاو
 . :نل دمحم هل وسرل و

 هلل ةتاط ث باقملا نم افوخو باوثلا نم هللا دنع ام بلطل لفاوقلل ةينلاو

. :تل دح هلوسرلو
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 لصف

 ةليضف وأ بجاو نم هيف بجي امردق ىلع ىنعم لك ىف ليصفتلا ىلع ةينلا امأو

 ضرتفا ةيدأت ىلاهت هللا ىلإ برقتلا هيف ةينلا نإف ڵ بجاو لك ىف حابم وأ
 ىلاعت هلا دبعت \ل ةيدأت وأ . .

 هباوث ءاجرو ىلاعت هللا ىلإ برقتلاف ى ةليضفلا ىف ةيفلا امأو .

 لك ألا لشم وهو ى هتعاط ىلع ىوقتلاو هلي ركثلاف ى حابملا ىف ةينلا امأو
. 

 كلذ هبشأ امو دوعقلاو مايقلاو ىشملاو حاكنلاو مونلاو برشلاو

 ةفيحص ف هركذام لا ةجاىلعةيذلا داتتعا ىن٬ىنيعلا ناملس نب دمح لاقو ٥٨١.

 رابتعالاو مهغتلاو ربدتلاو ةدابعلا ىنهم ىه نآرقلا ةءارقل ةيفلا نإ : ليقو

 ةنال دمع هلوسرلو هلل ةعاط ، ةكربلاو ةركذتلاو .

 تمند وأ كيلإ تملس دق : ريقغال هعفد دنع لوقي رطفلا ةاكز جارخإ ىف ةينلا

 ١ هل ةعاط « هل وع همزلي نمم نالاف ىلع \ وأ “ع ا ءا دأ رطفلا ةاكز نم اذه كيل

 لأ هللاو > هرساي هلاح نم دحاو لكل ىمسيو { :تال لدح٣ هل وسرل و .

 هبوث رهط نف 2 ةضيرف ةساجنلا نم لسنلا نأ ملعي نأ دبعتم لك ىلعو
 هيفكي ضرف ةساجنلا لسغ نأ ملعي هنكلو ع ةنس الو ضرف هنأ ةينلا رضحم ملو
 ةال_هلا 4 زوحمأ هرمطو لزنملا لهأ صع هذخأو اسح هر ون ناكنإو ك كلذ

 ناك نإو ث هب ةالصلا هل تزاج ةقث لسانلا ناك نإ : لاق ؟ هرمأ ريغب ناك اذإ

اذك ةالص ىلصأ : لاق ع هيلع ةالص لدبي نأ دارأ نمو . كلذ زجي مل ةقث ريغ
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 : لاق نإ و 2 :نل دمحم هل وسرل و هنر ةعاط هل دي "للع امع ال. ة.عكلا ىلإ ةضيرف

 هلل ةعاط ڵ ةضقتنم وأ ةتثاف اهلثم ةالص نم الدي اذ_ه ىماقم ىف ةضيرف ىلصأ

 . :ل رع هل وسرل و

 ,ىنتمزل "ىلع تارا:ك نع كتقتعأ دق : ةلجلا ىف بجاو نع قتعلا ىف ةينلا

 اذه ىو ىلإ للا تنلب ذنم نامأو رذنو مايصو ةالص ةرافك نم ىلاعت ه

 ىنم اوضع كنم وضع لكب هللا قتعي نألو ى ةبقعلا ماحتقالو ، هذه ىتعاسو

 هلل ةعاط ث ءالولا ليبس الإ ىتثرو نم دحأل الو كيلع ىل ليبس ال « رانلا نم

 . :نل دمحم هل وسرلو

 امتاص دغ هللا ءاش نإ حبصأ :لوقيو ىوني « مايصلاب روشنلا ةرافكل ةينلا

 ىنتمزل ةرافك لك نع ريفكت « نيماتتم امبموصأ نأ ىتنو « نيرهشلا نيذه
 تابجاولا عيمج نع روشفلا عيمج نم ىلاعت هلل ىلع قح لك نمو ث ىلاعت هل

 رذنو ةالصو موص نم مييضتلاو اهل كرتلا ىلع ىلاعت هلل ىنتمزل ىلا تاضرتنماو

 طخو اداهج وأ دمعت هنم ءىشل وأ كلذل ىنه كرتلا ناك ةلسرمو ةظلمم نامبأو

 ًامناص هيف حبصأ رهش لك نم موي لك ىف دحاو داقتعاو ةدحاو ةينب انايسن وأ

 فوخ « ايندلا راد ىف اهل ةبوقعو اهل رجزو سفنا ابدأ ليللا ىلإ رجفلا عولط نم

 .زللتط دمع هل وسرل و هلل ةعاط ،هيصاعمنم هتبكةرا امل اريفكتو ، ةرخآلا باذع

 هللا ءاش نإ ٨ حبصأ \نأ : لوقي رحنلا عولط دنع ةليل لك ىوني نأ ه رومأملاو

 . ةلط دمع هلوسرلو هلل ةعاط ى ليالا ىلإ رجفلا عولط نم امتاص

4 هتدب نم جرخم الو ىئمع الو ك هل ىنهم ال ءىش ظفار ال نأ دبعلل ىغبني و
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 ضرعبو . هلل ةعاط اهنأ اهدقتميو كلذ عيمج لبق اهمدقي ةينب الإ لممل كرحتي الو

 ةيصعم هآر نإو هب له ىلاعت هلل ةعاط هآر نإف « عرشلا ىضتقم مكح ىلع كلذ

 . هكرت آونلو

 هل زاج رصعلا اهيلإ عمج نأ ىونو مامإلا عم ةعجلا ةالص دارأ اذإ رفاسملاو

 هيلع سيل و تاولصلا رئاس ىف هتين كلذكو « مامإلا ةالصب ةعمجلا ىلصي نأ ىوني

 دنتميرفاسماو « مامإلا ةالصب ىلصي هن أ الإ رفاسم وأ متم ةالص ىلصي هن أ ىوني نأ

 برغملا نم ةالصلا نم دارأ امل ةالصلا ىلإ همايق دنع ةدحاو ةرم هتالص مجل ةينلا

 ةدحاو لك ىف لوخدلا دنع ةينلا ددج داع نإو ، كلذ هيزجم و ، زتولاو ةمتعلاو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو هل لضفأ وهف مارحإلا ةريبكت لبق نهنم

+: :> » 

) ٣٨ - نيااطلا جهنم / ٢ (
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 نوعبرألاو سم اللا لوقلا

 هريغ لامب هلام طلتخا وأ هلام ىف كشلا هضراع اذإ ناسنإلا ىف

 ناك أ ص هيف كش مش « هلك أن « الام ىرتشا نميف هللا هحر ديعس وبأ لاق

 كشلا هضراع اذإ تالذكو . تبني ام ريغ ىلع ناك وأ تبثيو زوج ام ىلع هؤارش

 اذإف ء تفصو ام ىلعف ، ال مأ باوص هجو ىلع راك أ ردي ملو جيوزتلا ةدقع

 رمألا كالذ ةروص هنع باغو ‘ هرومأ نم ىضم ام ملعإ هسفن نا-نإلا اذه صن

 هعيب ىف دمعتي الو ةهبش ىف لخدي ال هنأ هسفن فرعي ناكو © هركذ عيمج نم

 لام هدي ىف ناكو ص هسفن فرعي كلذبو ، قحلا ليبسب الإ هحاكسنو هئارشو

 هنأ هدخع ام ىلع اهجرف حابتسا دق ةيرس وأ ةجوز هكسام ىف تناك وأ . هلك أ دق

 ىفاصلا هيلع ردكيو هلام رمأ هيلع قيضيل هسواسوب ناطيشلا هضراع 1 ؛ لا لانم

 .هركذ اذه هلاح ىف هرضحم الو . هرمأ ناكف يكو ، هركذي ال ىذلا هلالح نم

 نإ اذه ىف هيلع هبش الو . ةضراعملا هذ» ىلإ الو كشلا اذه ىلإ تفتلي ال اذهف

 لالضلا نمبرض لالحال هكرتف ء لال> هجوبهذخأ دق نوكي نأ امإ هنأل ، هللا .اش

 نوكي نأ امإو 2 همارح ةقيقح ملعيال امل ، هسفن ىلع هلميرحتلا هجو ىلع هكرت ا٠إ
 ةلجلا ىن ناد ادإ ، نايسنلاب رذعلا هلف هين و هلع هنع باغ دق لطابب هيف لخد دق

 ىف هيلع قلعتت ىلا قوقحلا عيمج عم هدابعل و هنر همزلي ام عيمج نم صالالاو هن وتلاب

 جرفلا اذه بكستراهنأ ، شحولا رطاملا اذه هضراعو اذ» دقتعا اذإف ؟ هلامو هسفن

هملح سالف ٢ م. هر أ الإ كلل` ملعي ال وهو امارح ل لما اذه ذخأ وأ ح ارح
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 كهكرتبو هنم ةوتلاب ىلامت هلل نئاد وهف ًامارحكلذ ناك نإ هنأ داقتعالا نمرثكأ

 هن وف كل ذ ىلإ تاصوو { هملع كلذ ىلإ غلبام ىم هإهأ ىلإ هثادأن ىلاعت هز ن ادو

 ام

 ناطيشلا هل سوسو مث مارحلا هللاتيب ىلإ مالسإلا ةجح جح نم كل .كو

 كفاوط ىف ونت كنأو ى ه رومألل هجولا ىلع كحح ضقت كنأ ك هللا هنعل

 . ةضيرفلا فاوط

 تبون كنأ ركذت ملو فقاوملا ميمج ىف كشلا كلخاد اذإ كلذكو
 . ةضي رف

 هلل ةعاط كلمهو كل وق ميمجب ىونت كنأ الإ تافرع ىف كفوقو كلذكو

 هرمأ ام ىف هلوسرلو هللةعاط اهلك هلامعأب ىون اذإ 2 ةفصلا هذه ىع اذهف ، هلوسرلو

 ك جحلا ةضيرف نم همزل ام ةيدأتل كلذ هجورخ ىون دق هنأو بجاولا جحلا نم هب

 عيمج ىف فقو دق ناك اذا مالسإلا ةجح ىدأ دقو ى اهب دصق ىنلا هتينهتأزجأ دقف

 مرحأ اذإف ، جحلاب مرحم نأ دبلا ىلع نأل ، هب رسأ ايف هلل ةعاط اهادأو فقاولا

 هلعف لعف لكل كلذ هأزجأو اهتيدأتب رمأ يتللا ةضيرفلا ىف لخد دقف هلل ةعاط هاونو

 . نيماعلا بر هلل دجلاو جحلا هنع طقس دقو « جحلا بابسأ نم

 عكرو أرقو : اهلإ مرحأو ةالصلل ماقأف ةضي رو ىلصي نأ ىون نم كلذكو

 رذحم مل ولو هلوسرلو هللةعاط ةضيرفلا ىلصي هنأ « ىلوألا هتين هتأزجأ دقف « دجسو

 & هل ةزجعم ىلوألا هتين نأ دوجلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاو مارحإلا دنع ةين

٠ اهلع باثي ةمات هتالصو
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 ىلإ عجري ال ه أ اهب .وزت ناك فيك كش 7 ةأ رما جوزت نم كلذكو

 . كشلا

 قالطلاب هتجوز ع مكحم هنأ هيف كش 7 قالط نم اظفل نل ول كلذكو

 . نقيقسي ىنح كشلا ىلإ عجري الو

 لمهيو 0 هبر ىلإ لبقي نأ ناطيشلا سواسو هتلخاد رم ىلع بجاولاو

 ربقلاو ى هتاعورو هدئادشو هتا ركسو توملا ركذب هبلق لغشيو ، سواسولا كلت

 وأ ران وأ ةنج نم هيلإ ريصي ريصم ىأو . هبر هب لي امو باسحلاو « هلاوهأو

 وأ ض ءاسم وأ احابص هيتأيأ ىردي الو ، هودعي ال ًالجأ هل نأو . باقعو باوث

 سواسوإ هنع لوزت نأ توجر . اذه ركذب هبلق لغتشا اذإف . اراهن وأ اليل

 . هللا ءاش نإ هتاضراعمو ناطيشلا

 .نالفل لاملا اذه لاقن ء لامو ءام هدي ىف راديب ىف هللاهمحر راتخخلانب دمح لاقو

 كلذ نم فرهتتو هيرتشت نأ كل زاج راديبلا لوقب الإ لاملا فرعت ال تنأو

 وأ هتجوز هلام لاملا بحاص ىضق نإو . هتثرو وأ هب هل رقأ نم دنع نم لاملا

 نالف لام ود اذ» نإ : راديبلا لاقف ، لالا ف رمي ال ىفتقملاو ء تام و اهريغ

 . ةقث ريغ وأ ةقث راديبلا لراك 2 راديبلا لوقب لاملا كلذ ذخأ ىضنتقملل ناك

 « هرمأ ضعب ىف كشلا هلخاد لجر ىلإ هللاهمحر بوبحم نب دمع بتك ليقو

 لأ شحوي دق هنإف ناطيشلا ساوسوو سانخلا ةعاط ىلإ تبهذ اذإ كنأ ملعأ

لالحلا لهأ سبؤي دق و . مهلغشي و مهلضي ىتح مهيلع ربليو « مهالح نم عرولا
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 لولح مهيسنيو فواخملا مهدنع نوهت ىتح مهمارحب مارحلا لهأ نمؤي و مهلالح نم
 كيلع سل كناممإ هفنل تاضوو ث كنانع هتسوسول تيخرأ نإف ، فلاتملا

 . هتيغب اهب كرديل اباوبأ هسواسو نم كيلع حتفو ، كركذ كاسنأ و 2 كرمأ
 هنإ هدثاصم و هدثاكم. كايإ و انيفكي نأ هلأسا و . هنم هللاب مصتعاف هتيجر اهب لانيو

 ىف ضامغألا ةرثك نع ضرعأو « هللا ىلع لكوت و نيقيلاب ذخف . حر فوءر

 كيلع قلغيو ، قلنتسا ام كلذ نم كياع حتفي نأ كشوي هنإف ناطيشلا سواسو

 ارسحتم قتف نيقيلاو كشلا نيب اريحتم اددرتم كعديف احوتفم ناك ام

 دق لالح نم ك هنإف كنيد نم ناطيشلا نكمب الو كنيقي ىلع تهثاف ، ارسعتم
 كايإو انملسو ناطيشلا ديك نم كايإ و هللا انمصع ث هدروأ دق مارحو ، هدسفأ

 . ناتتفالا نم

 كنإ كال لاقو .ثاالحو كلامو كتجوز نم كشلا هيف كضراع ءىش لكف

 الوق كتجوزل تلق وأ ، ةوهشل اد كتنبا ترظن وأ هتعب وأ كلامب تقدصت

 كتجوز ىف الو كلام ىف كيلع سأ الف ء لوقلا كلذب اهقلط دق كن أ تككش

 ال- كنم ناك دق ثاذ نأ لمت ىتح كشلاب كسفن ىلع همرحت و ، كلالح عدت الو

 . هيف كش ال انيقي و

 ننسو جتلا ضئارفب لهاج وهو اهيلع هرجأ لجرنم ةجح ذخألجر ىف ليقو

 تججح ىلإ : هقن ىف لاق نينسب ثالذ دعب مشءال مأ كلذ ىف رصق هنأ ملعي ملو جحو

 بج امو اههجو ىلع ةجحلاب تيتأ ردأ ملو هغنسو جلا ضثارفب لهاج انأو نالفل

فتاوملا ق فتوو مرحأ هنأ ردي 1 هنكل و( كالذ ةفرعم هنع باغو ترمصق مأ اهف
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 اهيفعيض هنأنةيق-ي ىتح هيلع ءىشال هنأ کاذ هيلع هبقشاوءال مأبجاولا لكب فأ

 ىلع همزلي ال ء ننس تب امو . تيبلا ةرايزو ، ةفرعب فوقولاو مارحإلا لثم ةضيرف

 امم وأ مايص وأ ةالص نم لبق نم هلعف ام ىلع هسفن صن ناك اذإ جورخ كشلا

 زوج ايف الإ هسفن ةن لخديال هنأ ه۔ةن فرعي ناك اذإ كلذ ظقح ىلع ردقب ملو هبسك
 هأ يتي ملعي . ىنح هيلع سأب الف ىسن دقو؛دعب نم كشلا هضراعو . لوخدلا هيف هل

 . هل زوجن الام لهف

 راصو هتجوز هنم تنابو هنيمي ىف ثف> هنأ كشو هتجوز قالطب فلح نمو

 ادإو ، كشلاب هيلع مرحت ال هتجوز نأ هيلع فلح ام الو « هلاق ام ردي ملو ءااش

 كثنحو فلح دن أ نةيقسي ىح هيلع اهمرحنالو هنع كشلا اهجرخ الف جب وزنلا تيث

 . قيفوتلا هبو ,ل . -أ هللاو نيمل لا دهع هل كح ال كذلاو نيقيلا الإ همفديال نيقيلاو

 امل فرعي م اه اهنع لأسو يه نل فرمب,ال ةلخ ةرمي نم فرخ لجر ىف :ليقو

 معي اهفرخ ني> ةلخنلا هذهل فراخلا اذه ناك نإف ، ثالذ نم صالحلا دارأو ابر

 7 هض راع 7 2 هقيدصن ىلإ هبلق نأمطاو ث نالفل اهنأ دح أ هربخأ وأ نالةل اهنأ

 الإ هيف لخد ام > ىلع وهف ةنانثمطا كم اهفارخ ىف لخد دق ناك نإف « كلد دعب

 ايفارخ ىف ل>د ىذلا لذ ريذل هن أ 4 لدع ةنيهب وأ هل هيف لخدام لطاب حصب نأ

 حص نإ و .ةلخنلا هل تحص نم ىلإ صالخلا هيلع ناك لذ هعم حص نإ كدلبق نم

 .اش نإ «رايحلاب وهف هفرعم نم سيأو ابر هل فرعب لو هل زوجمال ايف لخد هنأ هعم
 . هبر ىلع ردقي نأ ىلإ هب ناد ءاش نإو ءارقفلا ىلع هقرف

 هماعف ةذاشلا رابخألا بر ث هلق هيل ١ ن.طيال ءىش و ا لوهجم لخد نإو

. قحم ناك اذ هلوخد ن أ هاف نمطي لاح هيلع ىف أي ى ىح « كالأ ن" صالخلا



- ٩٦ ٩ ٥ .. 

 نولوتيال وأ هل هنإ سانلا لوةيو هزوحبو هرمثي لام هدي ىف لجر ىف : ليقو

 هل لاقف ء هنم صالخلا بلط ىلإ جاتحاو . ةعبت ل ملا تالذ نم الجر مزلو تاذ

 صالخلا بلطيو ءةقالا لوقب ذخأيف لجرلا اذهل هيل هنم ائيش وا لاملا اذه نإ :هقث

 لوقب نمو . هدي ىف لاملا نم ىلإ صالخلا باطي وأ « هل هنأ ةمالا لوقي نم ىلإ

 © هريغل الو هل هنإ نولوقي الو سانلا ثدحتي الو هل هنأ تاقث ريغ نيذلا سانلا

 ثاد هيلع هريغ الو ههفنل هيعديو هرمثيو هزوحم اذخ: دي ىف لاملا اذه ناك اذإف

 دعب لاق ث ،هوجولا نم هجوب هيف لخدو ةعبتلا هخ هتمزل نأ ىلإ ركفي الو دحأ

 هيلع امم صلختي نأ هيلع ناكو . كلا ىف اذه هنم لبقي مل كلذ ريغ لئاق كال

 ةجح ديلا وذو ، لدع ةنيبب كلذ فالخ حصي نأ الإ لاملا كالذ هدي ىف نم ىلإ

 مهناف , ةقث ريغ وأ ةقث ناك ةجحم سيل دحاولا دهاشلاو « ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 نم ىلإ وأ ديلا ىذ ىلإ كلذ ىدؤي و هفنل طاتحي نأ الإ . ةجحلاو مكلا ىناعم

 . بوجو مازلإ تاذ همزلي الو طايتحا هجو وهو هيلإ كلذف 2 اعمج ةقذلا هل لاق

 لصق

 ىف هوعضوو هريغ نهو هنم اوذخأو مماطعأف جارخ ناطلسلا هبلاط نم ليقو

 زوحالهنأ 3هريذلامب هوطمل نأ ذعب هنم اوذخأام ردقب هيلع اودر مهنإ ح ،عصوم

 ذخأ امو مكحلا مدع ا ١إ ثا١قمحلام طولخلا ءاكرشلا ىأر نع الإ كالذ ذخأ هل

 . لاملا لذ ىف هل ناك ام رادقمب الإ ءاكرشلا ةلمجل هيلع نومضم وهف كالذ نم

 ثالذ قوف ذخأي الو هيلع ردت نإ هلام سنج لثم كال` نم ذخأي : ليقو

. هنود ذخأ نإ كالذكو . هقح ريخ ذخأ دق هنأ كاذ قوف ذخأ اذإ هز أل هنود الو



_ ٦.. 

 كح ىف راص دق لاا رأ هقوف ذخأي الو هنو او هلام لثم ذخأي : ليقو

 . مكحلا ةحص دنع هنود وأ هي هل مكحن ام رادقم لإ وه غلب دقو ، كارتشالا

 غلبي نإ و . كارتشالا هيف حص ىزلا لاملا اذه نم هلام لثم هل نإ : ليقو

 ك احلا هب هل مكحم ثالذك هنأل فرصلاب كلد هل ناك هقح لام قوف ىلإ ثاذ نم
 ددارتلاب لاملا ةلج نم ه:س> ردقب مهنم دحاو لك ىفوي نأ لاومألا طالتخا دنع

 . اهيف مهك ارتشا حصو هنيعب مهل لام لك ةحص مدع دنع اهضافت ىف مهنيي امف

 هللا همحر ىراوحلا فأ نعف اهطلخو سانلا بوبح ناطلسلا ذحأ اذإ : ليقو

 هوبصغ ىذلا ءاملا كلذكو . اهنف هلام رادقمب ذخأي نأ بح اهف هل ناك نم نأ

 اد وبصغ ىلا ةروبحلا كلتب ىقسي نأ جعافلا ىف ءام هل ناك نمل زاجأ 4 جلفلا نم

 . اهنم هل مقي ام رادقم

 ذخأ لوقف { ب وصعم بح ق هطلخ بح راملا هل ذخأ نم( عصوم ىفو

 ذخأي ال لوقو . لدعلا ك احلا هبهلركحم نأ الإ هنم ذخأي ال لوقو ،هقح ردقب هنم

 ٠ 4۔ سق ىلع ١ وةفتي ىح نيب وصغمال ًاعماض ناك ذخأ نإ و . هربخ نم الو هنم

 وهو ،ليجسلا لثم وهف سانلا هايم نم ناطلسلا هبصغ ام : ىراوحلا وبأ لاقو

 . عيجلا ىلع

 ةمالع بشحلا كلذل سيل & ةبشخ ةئام ىف تابشخ رشع هل لجر ىف ليقو

 اهبشخ نم كردي ملف ترسك ةنيغنلار .ةنيفسلا نم هعضاومب فرعي اممإ و اهب فرعي

 رثنكملاو ، هتلقب لقملا . ةصحلا ىلع مهنيب بشلا نأ انيأرف . ةبشخ نيعبس الإ

ررص ث>+ث مهيلإ تهجو نيذلا ةثالثلا امأو . مهبشخ موقلا فرعب مل اذإ هترثمب



٦.١ 

 تناك كلذ فرعب ملا اف نيترم صوصللا ذخأف ء ةرص مهنم دحاو لكل « مهارد

 ناك [ىذلا ] نزولا [ ىف ]نيوتسم اوداكن إ ، لصألا ىف مهلام ردق ىلع مهنيب
 . ءازجألاب مهني مسقي مهنم دحاو لك لام ردق ىلعف افلتخم مهلام ناك نإو . مهني

 حصب وأ ،ءىش ىلع مهلكا وقنتي ىخ ءىنب اهيف مهيلع الو مهل مكحب ال لوقو
 . مهم ىه نمل ةنيبلاب

 تاعتمألاو رقلا سانا لمحب ةنيفسلا بحاص ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ىف ىقبيو ةعتمألا ضعب بهذتف رحبلا ىف ةنيفسلا رسكتو اضعب اهنضعب هبشي ىلا

 . هلام هيطعيف ةدحاو لك ةمالع فرعت الو ‘ سانلا تامالع طلتخت و ، اهضعب هدي

 عاتملا اذبہن الإو ء كلذ ىلع اوضارتو ميب ءىش ىلع عاتملا باحص أ قفتا نإف

 . ءارقفلا ىلع قرفي وأ ءىش ىلت اوقفتي ىتح فوقوم

 هضعب طاختف حيرلا جيهتف سانلا لبنس ظفحم ىذلا بقارلا ىف ليق ثلذكو

 لاومألا لهأ فرعب الو 2 هنيعب دحاو لكل ام بقارلا فرعي الو ء ضعب ىف

 اوقنتي ىتح « آدبأ افوقوم ناكالإ و ءىش ىلع لاومألا لهأ قفتا نإف ء مهلاومأ
 . ءارقفلا ىلع قرفي وأ

 نإف ، تطلتخاف « مهريغل وأ سانلل تانامأ مارد ىف هللا هحخر ىلع ىبأ نعو

 اوقفتي ىتح ةفوقوم ادبأ تناكاوقفتي مل نإو . اوقفتا ام ىلع ىهف اهلع اوقفتا
 لالح زيفق ىف مارح ب> كوكم طاتخا اذإ ديعس نيد اذه لاقو . اهمق ىلع

 نإف رملا امأو ث هلكمرحمي بحلا ثالذ نأ لالح رمت بارج ىف مارح رمت فكو أ

بانعأتناكا ا و . هلك مر> هعص وم فردبم نإو ) هجرخأ هعض وم فر ناك



 ۔ ٦.٠٢

 اوناك نإ تاذب مهنم ضارت نت الإ اهنم ذخألا زوجي الف ىتش سانل ةلخادتم

 فانأ ام فرص بلط نإو . هلامب ىلوأ مهنم د>او لكف اوقفتي مل نإو . نيذلاب

 هريغ بنع نم ذخأ نهو « هبنع لمح ام دحاو لكلو هنع ثالذ فرص هلف هيلع

 . هب رل هنمض

 ميب سي لدعلا نأ « لسع هنم جرخو « اعيمج مهرمت اودضن ةعامج ىف ليقو

 كلذ نإ ث هريغ لاقو . هللاهحر ىويدبلا نلا ىبأ لوق ىف دوضنملا رقلا دع ىلع

 . همق ىلع هبابرأ قفتي نأ ىلإ فوقوم لمملا

 هضعب طلتخاو ىتش سانل سرو اهيفو ترسك ةنيفس نع ءاهقفلا ضعب لثسو

 لوقو .ه.سق ىلع هلهأ قفتي ىتح فوقوم هنإ لوقف تامالعلا هنم تباغو ضعب ىف

 . :ارقفل هكح

 ة“رمدأ ىف مهارد ىمهو 4 دجاسمالو سانلل تانامأ هدنع لجر ىف ليقو

 بتكلا قرمو اهلك ةرمصألا طاخو رابج ةنامألا كلت ذخأف 2 اهيف بوتكمو

 سانلا تانامأ ظفحم نيمألا ناك نإف . نيمألا ىلع مهاردلا در مث اهيف ةبوتكملا

 ه اذك دجسم لكل ث دجاسملل اهزيمي ناك نإ كلذكو . لوبقم هل وقد اهز و

 ىهف كلذ فرعب مل نإف ةرطفلل وأ فقولل وأ رامعلل ناك امو . اذك دجم لكل

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو ةيرشح اهلاح ةفوقوم

» » »



 .۔_ ٦ز ٠.٣

 ْن وعب رال ١ و سد ا۔س) ١ 9 و ةأ ا

 جاتحب ودو،اهبر فروبالو ةنيفس ىف رفدلا لجرلا دارأ ادإ ليقو رثألا ن نمو

 ىف باكرلا نم دحأ هربخأ ادإف { ةنيفدلا رمأ نم ريثك ىف هنذإو هترواشم ىلإ

 اإ . ثاذ زاج هقيدصت ىلإ هبلق نأمطاو ، كلذ هعم رهشو اذد وه هن أ ةنيمسلا

 كلذ ىف كشي الو 2 هئارك ىلع ةعطاقملاو هزاهجو هلامب مئاقلا وه ناك

 . هبلق هركني الو

 رواشبىتح بكر الف الكملا ىف بكرملا هل عضرو بكرلا بحاص ىضاق اذإف

 ىتح لخد ثيح دعق ةنيفسلا ىف لخدا اف هيف لوخدلاب هرمأيو بكر لا ب

 ىذؤب نأ ريذ نم هيلإ ىضم عضوم ىف دمقي نأ هل نذأ ا:إف ، هاضاق نم ندأتسب

 دنو 0 ربلا ىف هاضاق نم نأك 5 وأ كلذ هني> ىف هاضاق نم رواشو نإ و . ادح ]

 ، كلذ ىلإ رطضا اذإ هاضاق نم ىحمي ىتح ديرب ثيح دعقي هنإف لوخدلاب هل نذأ

 ئ بكرل هل حيبي وأ هاوس عضوم ىلإ هاضاق نم هلوحم نأ الإ كلد الإ هنكمي ملو

 رارطضالا مقي نأ الإ ؟دحأ ىذؤي نأ الب دارأ ثيح دعقيف ك دارأ ثيح دعقي

 . رايتخالا ريغ رارطضالاو « هلثم رطضم هب ىذأت ولو 2 دوعقلا نم دب

 هنم لوحتلا دارأ مش « رارطضالا دح ىلع هيف ود دعق وأ عضوم ىف هدعقأ نإو

 { دربلا نم سم.ذثلا ىف دقي وأ سمشلا نم لظتسي هريغ عض وم ىف دعتف هسفنب

ا دارأ ث > 4-ات. ىلإ 4۔ةف 0 وح و ك كلا د هاضاق نم ىف 5 طرش ١ إ كلا د هلف



_ ٦.٤ 

 فيح ريغ ىف هريغ دحأ ىلع هنم ةرمغم الب هل حابأ اك لع كلد هل حابأ اذإف

 ضعب نذأتسا وأ عضوملا كلذ ىف دحأ ري مل هنأ الإ هحبق۔ي مل نإو ، رارطضالا

 .سأب الف ادحأ رضي نأ الب هعضوم ىف هشارف ىلع هعم دعقي نأ باكرلا

 ديق اذإ امأو ، هدوعق رم ةرضلا هيلع فاخ ىذلا شامقلا ىلع دعقي الو

 .ىأر نع الإ هريذ كم ذختي الف رايتخالا دح ىف ودو بكرلا نم نكم ىف

 لوحتلانم هل دب الف ررضلا هيلعمقي وأ 2 اهنم هل دبال ناعم ىف الإ ةنيفلا بحاص

 هناكم ىف دحأ ىلإ لصي وأ 4 هريغىلع الو هياع ررض ريغ نم ه قفرأ وه ام ىلإ

 هياع رجحم نأ الإ بكراا ىف هجاوح عيمج كلذكو ، هشارف ىلع هعم دعقيف

 . هنم مهكر ه تاروعب عا مه مهنأل ، بكرملا بابرأ

 نيقيلاو ربصلا ةنيفس هتنيفس نأ ملعي نأ جاتحي رحبلا ىف بكارلا نإ : ليقو

 رحبلاو ريلا فوخ امأو . نراقم هل ءالبلاو { مملا بحص دقن رحبلا بكر نمو

 رحهلا لهأ فاخ ا و 2 هنيد قرو ،هفيةي فض نم الإ « امهني قرف ال ءاوس وهف

 هيلعمهاشمأو ءامل ىلع مهلم هللا دارأ ولو ء دحاو نيفوملا الكو ى قرفلاب هوبرج ام

 .اغيقي ب نودادزي اموهتالآ ةدابعىرب هللانكلوءءاهيلع مهلمح و ضرألا ىلعمماشمأ ك

 رمألا لكو ى ءاوهلا ىلع هلج ءاش ولو ءاملا ىلع مالسلا هيلع ىسيع هيبن ىشمأ دقو

 كدارأ امثيح ، دحاو فوخلا نأل ، دحاو فوملاو « كيرش هعم سيل هقلخ ىن هل

 . عفاد كنع هعفدي الو 0 عنام كنم هعنم

 نكلو . قرخنت ملو مهتنيفس رسكنت مل مالسلا هيلع نونلا اذ نأ ىكح اك

ىلإ راصو ى اهنم هوحرط ىتح زاوجلا ىلإ ليبس مهل نكب ملو ث هللا رمأ مهب طاحأ



 ۔ ٦.٥

 ليبس كلذكو . مهتنيفس تراس مث ، تومي ال ىذلا ىملا ةردقب توحلا نطب
 قيفوت الو 2 رورغملا وهف هيف كش نمو رورسلا لان هب نقيأ نهف ردقلاو ءاضقلا

 . هللا نذإب الإ دبأ ريخل

 نأ الب سيدانسلا ىلع ةعوضوملا ءالدلاب أضوتي نأ ةنيفسلا ىف بكرلل ليقو

 اذس»و اهبك ارا ةنيفلا ىف حابم هن أ فورعم تاذ نأل . ادحأ كلذ ىف رمأتسي

 . ةر»اشلا رومألا نم

 جوا رض رحبلالإ هلسرأو لبحىف هقلع ةنيفسلا ىف وو هبوث سجنت نمو
 همفر نأ هنكمأ نإو . كرمعلا ماقم موقي كالذ ناك اذإ فظن دق هن أ وجرب ىتح

 هيزجي كلذف تارم ثاث كلذ لعفي ءاملا هرمغي ىتح رحبلا ىلإ هلسري م هكرعيو
 عقو نإو . كاذ لعف بشحلا ىلع هكرعي نأ ةنيفسلا بر هل نذأ نإو كهللا ءاش نإ

 . هيلع ةعبت الف هنم دمعت الب هلاسرإ نم سيدانسلا ىلع ةعوضوملا ءالدلا نم ءىش

 بكرملا ىف ثدحأ وأ بكرملا ىف ىتلا ةادألاو ةعتمألا نم ةعبت هتمزل نمو

 اهنأ هيلإ ةبوسنملاو . ةنيفسلاب فورعموه نم ىلإ هنم صلخ نامضلا هين مزاي اثدح

 الإ هب هل رقأ نمل كلذف ء سانلا نم دحأل اهعاتم نم وأ اهنم ءىشب رقي نأ الإ هل

 صلختي نأ هرمأبو ك رقملا ىلإ صلختي نأ هلف « هيل هنم صلختلا نع زجعي نأ

 . هن هل رغملا ىلإ هنم

 ةنيفسلا ىف ىذلا عاتملا وأ ماعطلا نم ءىش ءارش باكرلا نم دحأ دارأ نإو

ص هل هنإ لوقيو ، هنم هل بهي وأ هنم هعيابي نأ ةنيفسلا بحاص ريغ دحأ دارأو



- ٦.٦ 

 نم هجرختسي ناكنإو . بعاولاو مئابلا دي ىف كاذ ناكاذإ كاذ هل زوجي هنأ
 . هنم هارتشا هب هل رقأ نإف بكرلل بحاص هين علاطي هل هأ لعب ال وم و ةنيفسلا

 . هكرت ارك انت نإ و

 كلمي هأ فورعم وهو هشارف تحت نم عاتملا جرخي لجرلا اذه ناك نإو

 اثيش هنم ذخأ نم ىلع سأب الف بكرملا ىف نيبك ارلا دنع كلذ روهشم تال لام

 نأ هل بحت الف بكرا لهأ دن كلذب فرعي ال ناك نإو . ةفصلا هذه ىلع

 اموزحم ماسلا نم ٠ىش وأ هندب ىلع ىتا هبايث نم نوكي نأ الإ اثيش هنم ذخأي

 هيأربهيفىنةك الف هل هلأ لعب الو بكرملا نم اثيش جرختسي نأ امأو ءهيف دبوذ و

 ىف كش ال هنيد ىف ةقث عاتملاو ةعلسلاب فأ نإو . بكرلل بحاص ىأر نود

 هضرامي مل ام هدن نم ذخألاو هنم ٠ارشلا زاج هقيدصت ىف باقلا نأمطاو هتنامأ

 هلزئاج وه . الإ لعفي ال نيمألا نأل ء مكحلاب ثالذ قحتسي نمم ضراعم ثلد ىف

 ، هل ةلداعلا ةنيبلاب الإ هنم ةلوبقم ريغ اهفرعي ال نم دنع هنع كلا ىف هاوعدو

 . رثارسلا ىف مكلا ريغ رهاظلا ىف مكلا راصف

 جاتحا اذإ ذخأيلو رونتلاو موضولا ىلإ ىضمي نأ ةنيفسلا ىف بكارالو
 نم ذخأي وأ هجنارحن هيصوب نأ هبحاص ىلإ ري نأ هلو ، كلد ىلإ لوصولا ىإ

 ص زئاج هاك اذهو ، فورعم قيرط ةنيفسلا ىف سيل هنأل هنكمأ ثيح ةجاح هدنع

 لهأ نم دحأ ىلع ةرضم وه دمعتي وأ ثال» بكرملا بحاص هيلع رجحب نأ الإ

 هل ىلوآةمال لاف ءدب هنم هل ناك نإو ءهنم هل دبالو هيلإ رطضي امم اذدو ،بكرلل

. هنع نعت ۔م وه ء ةرطاخلا نم
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 ىنبذيالو « هيف ءاكرش مهنأل هنم نيبراشلل هكف ساطنفلا ىف ىذلا ءاملا امأو

 لخدي هنأل ء عيجلا ىأر نع الإ ليحلا نم ةليحم هريغ ن د هب رثأتسي نأ دحأل

 ؛ بكر ملا بحاصل هكح ساطننلا ىف ىذلا ءاملا نإ : لوقو . عيجلا ىلع كلذ ررض

 ىلع سأب الو ، مهلمح كلذ ىلع هنأل نيبك ارلا تسب مايقلا بكرملا بحاص ىلعو

 بحاصل سيلو ،دحأ ررض ىلإ دمعتي مل ام كلذنم ءىشب بكرملا بحاص هرثآ نم

 نأ هيلع سيلف ادحأ رثأتسا نإو 2 هيف لدعلا هيلعو 2 ؟دحأ رثؤي نأ بكرمل

 لثب طاتحو « بكرملا بحاص ىلإ ثالذ نم صلختيو « نيبكارلا عيمج لحتسي
 . ءارقفلا ىلإ لذ

 نأ مهيلع ناك توملا نم هباحصأ هيلع ىشخو شطعلا هكردأ الجر نأ ولو

 بحاصل هكح ءاملا نإ لوقو.مهاك بكرملا باحصأ هل اونذأتسيو ى ءاملا هل اوسمتلي

 لك ناكل كلذك كلذ الولو « ثلذ ىف لدعلا بكرلا بحاص ىلعو ء بكرمل

 نرابكرلا رثاسل نكي ل ضرم وأ باغ وأ تام وأ ، نابكرلا نم محتقا نم

 . مهربغل ةصح هيف نأل « ءاملا نم اوب رشي نأ بكراا بحاصل الو

 هايحم ىن هلام نم ةيطعلا ىن هدالوأ نيب ةي وسقلا دلاولا ىلع نأ رثألا ءاج دقو

 بألاناك ولو « هلوبق هل زئاجف هدنعنم ائيش هوم أ هاطعأ نم نأ قافتالابو ء هتاممو

 ةيوستلا هيلعف هيلع هللا هنمتنا امم ءىش ستب ىلتبا نم كلذكو . ثلذ ىف امآ

 ةمسقلا نكت لو هيأرب دحأ نم رثك أ ادحأ ىطعأ نإو ى كلذ ىف ةحصانلاب

 رضح نمل ىهامنإو ك ةمينغ وأ كلم هجو وأ ءارش وأ ثاريم نم ناقحتساب اهلصأ
 وهو٬هاطعأ نم ىلع شإ الو ررضلا دصق هل سيلو ، ىرحتتلا مساقلا ىلعف اهلهأ نم

ِ . لصألا ىف هل عساو
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 ىلع هنأ ةنيفسلا ىلإ ربلا نمو « ربلا ىلإ ةنيفسلا نم نابكرلا ءارك ىف ليقو

 عضومللإ لوزنلا اودارأ دقو اراقةنيفسلا باحصأ مدق نإوءكلذ ىن بكرملا ةنس

 عيمجلل لوزملاب ر.ألا نأ لجرلا اذه نقيت نإف ء اولزنا سانلل اولاقو ، عضاوملا نم

 نإف ، هيف لوزلا ىف براقلا بحاص راشتسا كلذ هل نبي مل نإو . لزن مهنم وهو

 . هيأرب الإ لزغي مل هل نذأب مل نإو لزن هل نذأ

 هيلعف لحاوسلا نم فورعم عضوم ىلإ ةنيفسلا بحاص باكرلا ىضاق اذإو

 الإ هريغ لحاوسلا نم ءىش ىلإ ىشفي الو « ريسملا هيلإ دجمو ى هيلإ مهب دصقي نأ

 ءاضت نع مهعطقيو مهم رضي امم لحاوسلا نم ءىش ىلإ هليم ناك اذإ مهنذإ

 هلف ثالذ ىلع مهطراشي نأ الإ « كلذ مهيلع رن مل مدارم نع مهقوعيو ك مهجناوح

 جاتحب ال كاذ ىف ةروهشم ةفورعم ةنس بكرملا بحاصل نوكت نأ الإ هطرش

 ترجدق امم مهريغل ام مهلف « مهلوزنو مهريس كاذك هنأ طرشلا ىلإ اهيفبكارلا
 مهنع لوزيف ث رارطضالا نم رذعلا هيف مهل لاح ىنأي نأ الإ كلذ ىف ةداعلا مهب
 . طرشلا كلذ مكح

 مالسقسالا ىلع ةنيفسلا لهأ مزعو 0 اهبلسو ةنيفسلا ذخأ ودعلا دصق نإو

 لخدي الثل ء هدحو لتاقي نأ ملسلل ىغبني الف ة مهتمالسل ءاجرو مهسفنأ ىلع افوخ

 مقو تإ و { برح ريغب نكي ل اذإ اذ» . هلاتقب عيجلا كلهيو هباحصأ ىلع ةنتفلا

 ىلع ىضمي نأ لجرلا اذهلف ةبراحملا لاح ىف مهو ، اولسقساو مهنيب لاتقلاو برحلا

 . ةداهشلا لضف زوحيف لتقي وأ رفظي نأ ىلإ برحلا

لاتقلا عضوم ىف ةراجحلاو حالدلا اوزربأو لاتقلا ىلع ةفيفسلا لهأ مزع نإ و



 ۔۔ ٦.٠٩

 ىمري نأ هلو . هيف كشب ملو لاتقلل زربأ دق كلذ ناكاذإ هب لتاقنم ىلع سأب الف

 هيلع نامض الو هتيافكو ودعلا ةناكذ كلذ اج ر اذإ حامرلاو لبةلاو ةراجحلاب

 الأ هنيدل نيفلاخلا دنع كلذب ىلب نمل هراتخت ىذلاو . ةي راحملا نيح ىف فا امف

 . مهحالس ىف مهرمأتسي ىتح مهحالسب مهلتاقي

 بترب و دنهلا جراوب هذه نإ بكرملا لعأ لاقو 4 جرا وبلا تءاج نإو

 ودعلا م مهنأ ملسلل اذه بلق نأمطاو بكرملا لهأ مهمنغو ث كلذ ىف نوملسملا

 نم برحلا لهأ داتعا دق ىذلا عضاوملا ىف مهو كرشلا زهأ تامالع مهد ىأرو

 هبلق ىف ررقتو هعم كلذ حصو ث سانلا نوبلسبو لبسلا اهبف نوعطقي كرشلا لهأ

 . كلذ ىف هيلع سأب الف

 نمأ رحبلا ذ لوألا نامزلا ىف نامه طشنم لبسلا نوعطقي نيذلا نإ ليق دقو

 نم ربلا ةيحان نم ندع دح ىلإ قاسلا نم مهريغ وأ ةرهم لاهجو دنهلا جنراوم
 نم ةاغبلا مكح ىلع مهف:نيكرشللا نم دنهلا نم مهنأ نةيقسي مل ا لف « نامع ةيحان
 مكح نامز لكلو . عضاوملا هذد ىف انعم رهش امب الإ هلقن مل اذهو . ةالصلا لهأ
 لكو . لتاقي لك الإ برحلل دئاق نكب مل ادإو . نمزلا كلذ لحأ اهف رعي ةداعو

 ماوقلا نم هربغ وأ مامإلا نم لسرم برحلل دئاق نكب جل اذإ هل وهف اثيش نغ نم

 ىلع هذفنيو هسمخ جرخو « هل وهف نغاف كرشلا لهأ ةلحنب لحتني نمم منغو ك قحلاب

 . مئانغلا نم سحا ذفني ام مكح

 أومنغ اذإ مهنأو . نيكرشملا نم مهيقل نم نولتاقي مهنأ ىلع ةعامج دقتعا ناو

) ٣٩ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ةمينغلا سمخ اوجرخ نأ ىلع اودقامت ام ىلع مهفيب كلذ مهل نامك مهنيب ىهف ةمينغ

 . اوطراشت ام ىلع مهنيب اباو

 كلهيو قرغي نأ هيلع اوفاخ اذإ بكرملا نع هللا همحر هللا دبع وبأ لئسو

 كلد ىف ناك اذإ سانلا ةعتمأ حرطب نأ بكرملا بحاصل زئاجف بللا نم هيف ام

 باحصأ هرك ولو لاملاب سفنألا ىدفي نأ هلف كالهلا نم مهاج ءاجرو مهل حالص

 امج مهل عضنلا ناكو ، مهلع ةجحلا دمب كلذ نوك نأ ىنبجميو .عال
 اوا ضعب نود مهضعب عاتم نم حرط نإو٬مهسفن نع ةرضلا عفد مهلك مهمزل

 ء عاتملا ردق ىلع نامضلاف عاتمال عفنلا ناك نإف 2 رظنيو حرط ام نابض ىن ءاكرش

 ناك نإو ى ةبوسلاب سورلا ىلع ناكاهل عفنلاو سفنألا نع مفدلا ناك نإو

 نيبك ارلا ىف ناك نإو . سورلاو ةعتمألا ىلع نامضلاف ةعتمألاو سفن الل عفنلا

 مهمزلي نأ ىدنع هبشأ اتيمج مه عفنلا هيف حرطلاو ًاتيمج ميلع ةرضملاو ى نايبص
 موقت ةجح الف ةجحلا قيرط نم ناك نإو . مكلا قيرط نم ثالذ نأ اييمج

 هن أ ع ن ةدهس.نع ىلع ن ىسوم نع بوبحم نب دمحم نع داهز وهأ ظفحو

 نإ و . هحرطب اورمأ نيذلا لاجرلا ددعىلع ناك عاتملا حرط ىلع لاجرلا قفتا اذا
 نإو .رمأ وأ الوأ حرط نم ىلع نامك او رمأي 77 توكس قابلاو دحاو حرط

 :املا ليكو اوعناصي نأ بكر ملف باكللو . هيلإ كلذف هعاتم حرطب ناسنإ نذأ

 اذإ ةنيفسلا بحاص رمأ ريغب ساطنفلا ءام نم اوبرشي نأ مهو « مهيقسي ىتح
. هوعمصر الو ك هود ر ءام مهعم لضم نإو مهيمسي نم اوشر و كل د ىلإ ١ وجاتحا
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 تلم اهف ممهلزوذألل ىناعملا نم ىنعم وأ ماعط لمعل ةنيفسلا ىف ران دقوأ نمو

 ة املا ن دعتي مل اذإ هياع نامض الف اهنم ءىش وأ ةنيفلا تقرتحاف رانلا حيرلا

 ١ فلل د نم ء ىسل .7 و .

 لك أب نأ هلف بر اهلفرعيال ىلا ريساكلل نم ءىش لك أ ىلإ رطضا نهو
 باهذلاو فلتلا دح ىف راص دق هنأل هريغ وأ رسكنملا بكرملا لهأ نه ناك اهنم

 ةطقل ىه :نورخآ لاقو ، ةطقلا ةلزعمم راص دق هنأل 2 هيف هيلع نامض الو ،هلهأ نع

 ءارةفلا ىلهكاذ لثمب قدصت هفرعي مل نإ و ،هيلإ صلخ اهبحاص فرع نإ ،ةنومض.

 ' تيلا لام لك أ نم ىلإ بحأ ثالذو

 سافلا نرم دحأل بكرم مهعمو موتلطأ مم اموق نوكرشملا بصغ ا إ و

 لهأ ةنتف وأ ةكلملا نم مهسفنأ اوصلخمو « بكرلا اذه ىف اوبكري نأ مهل زب اج
 نم نأ اث فلت نإ هتميق وأ ملس نإ هءارك بكرملا بابرأل اونمضيو كرشلا
 . هنم صالخلا نمضو الالح دجي مل اذإ هريغ لام نم لك أ هضف ىلع فاخ

 هيلع ردق ا مهنم ىدتناف هسفن ىلع فاخوهوبذعو ةملظلا هذخأ نإ ثالذكو

 نابر هل ناك نإف مهنمأم ىلإ اولصوو بكرملا اذه ىف اوبكر اذإف . هريغ لامب ولو

 نكي مل نإو « هيلإ ةعبتلا نم اوصلخ و هدي ىف هكرت مهلف هيف اوبكر هدي نمو ظفاح

 ءاركلا نامض مهيلعو ى ةنامألا مكح ىلت مهدنع ناك كلام الو ليكو الو نابر

 بجاولا نم اوصاختي و«مهيلإ هولصوي وأ مهيلإ ثل>لصوي ةقث اودجي ىتح هبابرأل

 « هيابرأل مهيلع قوقحلاو مهظفح ىف مهدنع ةنامأ كلذ ناك الإو هلهأ اوفرع نإل

هفات فاخ نأ الإ هبرل ظفلا هجو ىلع هعيب مل زوج الو . هيف !وكرام . !رك ردق
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 موف لاقو . لوق ىلع مهمزل نملا عاض فزلإو . نملا ظفحو هعيب مه لوق ىلعف :

 مهدلب ىلإ اولصي نأ لبق رحلا ىف رسك نإو . مهل هظفح بلط ثاذ ىف نامض ال

 دعت الب ناك نإو هرنمض ىدعتلا هجو ىلع هل مهذخأ ناك نإف . اولصو نأ دمب وأ

 . هونمضب مل ةزاجإلا هوجو نم هجوب ناكو

 لصف

 دب الو . داهج وأ جح ىف الإ ةشيعملا بلطل رحبلا بوكر نوهركي ءاهتنلاو

 . رحبلا ريغ ف ةشيعملا بلط نم

 لجر ىف هللا امهمحر ديمح نب كالملا دبع مامإلا ىلإ ىلع نب ىسوم باوج نمو

 ىلع ةنيفسلا بحاص مدقتو . مهدالبو مهيديأ ىف تراصو هتنيفس ودعلا بصتغا

 اهارتشاف ندع ىلإ اهم جرخو . راجتلا نم لجر اهارتشاف ‘ اهورتشال نأ راجتلا

 ةنيب بوصغملا ليكو ماقأو نامه ىلإ ىرتشملا اهب مدقو نيل ىلهأ رم لجر هنم

 . ودعلا ىديأ نم ىرتشملا اهارتشا كب دوهشلا فرعي ملو . راجتلا ىلع ةمدقتلاب

 . ود دالب ىأ ىف ىرديال عئابلاو ل وألا ىرتشملا ىلع ةمدقتلاو بصنلا حص دقو

 ريخألا ىرتشملا و هتنيفسب هنم قحأ ود بصتنملا ةغيف۔لا بحاص نإ لوقنف

 . عئابلا بصافلا ىلإ عجري لوألا ىرتشملاو « ىرتشا نم ىلإ عجرب
 هجارخإ نع اوزجتو عاتملاو ةضفلاو بهذلا نم نفسلا لحأ هاقلأ ام نإ : ليقو .

 ثكالذ مهاف ةباحصأ هيف بلط نإو . هجارخإ ىلع دحأ ردق نإ هجرخأ نمل زوجمن هنأ

. مهلاوهأ ذخؤت الو هللا همحر شاه لوق ق هلثم رجأ هجرخأ نملو
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 ةز هرض ٨ وكرتي بع هللا هجح ر مشاه لوف ىنبحهي : هللأ هتحر ديعس ون ا لاق - ٠. , ٠ . ه 3 3 - م

 ىلإ عجر ام لث. امأ د . عدي هن اجر ول نأ هلام ىلا عجر امم هيلع نو ردقي الو

 . لوألا لوقلا هيف بحنف عضوملا كلذ ىن هلم

 رسكت م اضعب هبشي اهضعب و سانلا ةعتمأ ةنيفسلا بحاص لمح ادإ : ليقو
 لك ةمالع فرعي الو هدي ىف اهمذعب تمي و ةعتمألا ضعب بهذتف رحبلا ىف ةنيفسلا

 ثلذ ىلع اوضارتو مهنيب ءىش ىلع عاتملا باحصأقفتا نإ لوقنف ،هلام ذخأيف لجر

 . ءارقفلا ىلع قرفي وأ ءىش ىلع اوقفتي ىتح فوقوم عاتملا اذه ناك الإ و

 بحاص لخدأو [ هلمحف اذكو ( اذكب هلمحن نأ ةنيفسلا بحاص ىضان نمو

 لجرلا عاتم ةنيفسلا بحاص حرطو.رحبلا ىف بحلا باصأو ةنيفسلا ىف هعاتم عاتملا

 نإو . ةنيفسلا ىف هلاخدإب ةنيبلا ماقأو ، همعاتم عاتملا بحاص بلطو « رحبلا ىف

 داج الوق لاق « بللا باصأ امل هريغ عاتم عم هعاتم حرطب رمأ ةنيفسلا بحاص

 ةنيبف عاتملا اذه ريغ حرطب رصأ هنأ ةنيب ةنيفسلا بحاص ماقأو . عاتملا اوحرطا

 . ىلوأ عاتملا بحاص

 هعاتم وأ بكرملا نم ءىشب قلعتي نأ ردق نملف بكرملا رمسكسنا ا آ :ليق و

 هب قلعتي ايف هيلع نامض الو . كلذ هنكمأ نإ كلذ ىف هيلع سأب الف وجني نأ ىلإ

 فرعو كهنم صالللا ىلع ردق نإ هنامض هيلعن٬ وجنيو لحاسلا ىلإ هب لصي نأ الإ
 . بكرملا بحادل هنم صلختي وأ هبر

 مهنعو 5 .ارك ريغ وأ ءارب سانلا عاتم لمح اذإ ةنيفسلا بحاص نإ : ليقو

عاتم نم حرط نإ و . رضاحلاو بئاذلا عاتم نم حرطي نأ هل نأ رحبلا ىف بلا
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 هل نأ هعاتم نم حرط ايف ةصصاحملا هعاتم ح وراطملا باطو دحاو عاتم نم وا هسفن

 .لاومألاردق ىلع كلذؤ ةصصاحلاو ىوخا بحلا لجأنم كلذ حرط اذإ و .كلذ

 لاقو . رحبلا ىف هلام بهذي و هتنيفس رسكنت ىذلا ىفزرحم نب ديعس نعو
 بحاص هيف بلطن لاملا نم اثيش دحأ ج رختساف هل وهف لاملا نم ائيش جرختسا نم

 هفصن هلف اثيشج رختسا نم لاق ناو .هلثم رجأ هج رخأ نم ىطعي و كلذ هل نأ ،لالل

 . هسفن ىلع طرش ام هيلف

 { ةفيفسلا بحاص ىلإ هنم صالثلا دارأو 2 ارتتسم ائيش ةنيفس ىف لح نمو

 ةنيفسىف لح نمو . هللا ءاش نإ ءىرب هنم هلحأو لمح امم رثك أ ردق ىلإ هلحتساو

 لماحلا ىلع سيلف هعفد نكمم ال ءىش وأ حير اهتءاج وأ ، ةنيفسلا تقرغف نامضب

 نامضلا لماحلا ىلف بيع وأ قرخ اهيف ةنيفس ىف لح نوكي نأ الإ نامض
 . كلذ لجأل

 اهيف ىتلاف ةفتاو ىرخألاو باكر اهاد>إ ىنو ةنيفسب ةنيفس تقتلا ا ٠إو

 امهنم ةدحاو ىلع سيلف دحأ امهيف نكي مل نإف ، ةفقاولا تباصأ امل ةغماض باكر لا

 نإ و . ةنماض ىهن اهمرمسك۔ذ اهفلخ نمه اهتكر ف اعيجح ناريست اتناك نإو . نامح

 اهادحإ تا,ةتساف نراريدت اتناك نإف أ ةمدقتملا ىلع نامض الف ىه ترسكنا

 تباصأ ام ايهنم ةدحاو لك نمضتو ناتنماض امهف اعيمج اترسكناف ىرخألا

 ة رضم ىلع دمعت وأ عيض دحأ نوكي نأ الا اهدحإ ىلع نامض ال لوقو ؤ ى رخألا

 . كلم ال امم اذه نأل ص ىرخألا

نمل وأ بكرملا بحاصل وهف بكر للا ىف مقوف رحبلا ىف كلا ىاغت اذإ ليقو
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 نع هللا همحر رقصلا ني نازع لثسو . ةلقلا ةلزنمب هنأ ليق ام رثك أو « هذخأ

 ؛كتلتق ىلإ هعندت مل نإ هل لاقو « ناطلسلا هذخأف ،ةبراضم هريغل لام هدي ىف لجر

 هرينل لام هدي ىفو ةنيفس ىف ناك هنأ ولف : هل ليق « هيلإ هعفدي نأ هل سيل نأ

 ةمالل ءاجر لاملا اذه حرطي نألف كالهلا هنم فاخ ىذلا بحلا ءاج ةبراضم

 . هريفلو هل ةمالسلا وجر هنأل 2 من لاق ؟ هسفن

 بجوأ هريغ ةمالس نأ ىل نيبي ال : لاق ؟ اذه ىف لوةت ام : ديعس ىقأل ليق

 هرمأ ءاج رحبلا نأ قبرط نهف اذه ىنعم تهث نإ هفكل و « هسفن ةمالس نم هيلع

 قرغ فوخ نم هللانم ءاج ام قبرط نم سفنألا ىلع فولا تبث اذإو ث هللا نم

 سفنألا ذاقفتسا ى مايقلا نم هيلع ردقي ام كرات كرتف ءاذه هبشي امم ءىش وأ قرح وأ

 سننألاىلع كا.لا فاخ لاملا اذذ ببسنم نأ تهث اذإف ء نامضلا همزل كالهلا نم

 نامضلامازتلاب لاومألاب سفنألا ذةنقسا زاج 2 ةمالسلا وجري هحرطو س ةنيفسلا ىف

 . انه اه نفف نيينعملا ىف فالتخالا ىنعم تهث نإف « سفنألا دوهجم ىف

 ةرضملا ةلازإل لاومألا نم حرط ام ناك اذه لثم ىلع ناك اذإ : ليق دقو

 مهلاومأ ىلع ناك نإو 6 مهسوءر ىلع ررضلا هنع فرصي نم عيمج ىلع اتب ام

 حالصلا ىف جارختسالا ىنعم عمتجا اذإو ث اهترثكو اهتلق ىف ملاومأ ردق ىلعف

 .قيفوتلا هبو عأ هللاو ك رشبلا سوءرو لاملا سأر نم كللذ ناك 4 ررضلا عفدو

» » »
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 نوعارألاو عباسلا لوق

 كلذ هبشأ امو مهلاو ةربابجلا ىناج امف

 ةماتلا رشح » : لاق هنا أ ةالتط ىنل ا نع هنع هللا ىضر ديز نب رباج ىررو

 )» راذلا ىلإ ةاود دم و ] لذ ىربب مهناعأ نمو مهنارعأو

 ىلإ هدرف هيلع تي وق نإف ، ةىوقع رثالا ناطلسلا نإ : لوقي رباج ناكو

 . ءاعدلا ر ) عرضتلاب اب كماعف ف كال ن ] تفح نإو ٠ قحلا

 مهلامعأ ردق ىلع سانلا لامع :لاق هنعهللاىضر باطخلا ن رمه نأ رباج ركذو

 . مهام دسف اودسف نإ و ملامع حلص اوحلص نإ

 متنأ انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ : هللا بتك ضعب ىف دجوي هنأ انل ركذو

 . لعل ممح امهنم معتن أ ح > ملاظلاب ملاظلا نم

 امرحم ىمراحم نم كهتنا نم ث انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىإ : باتك ىنو

 . هترلظ ملظ الر ر لع ىنامرحنم كلهن ا ام ردقب هتامرحنم كمنني نه هملع تظأس

 مهلتقو سدقملا تيب ب؟رخو ليئارسإ ىنب ىلع رهظ امل رّصنتخم نإ : ليقو

 ؟باتكلاو ةوبنلامهيفو ليئارم.لىنب ىلع هللا ىنطأسي مللاقو مهيف ناك ايكبن قل

 . ليئارسإ ىنب اياطخو كتئيطخ مظعل : ىبنلا هل لاقف

 ك مهكلم ىلع اوجرخ نأ ا د اذا ة ةمأ انلبق ناك ن ٠ ,هيف ناك هنأ ا انغلبو
 ء

جرخن نأ اندرأ انإ : اولاقن © , ناك ايئبن اوتأف ، باذعلا .وس مهموسي ناكو



_ ٦١٧ _ 

 < ىبنلا مه لاقن « انر :أ ىلع افنيعت نأو كيأر علطتن نأ اندرأو ع كلملاا ذه ىلع

 « اولاعتو كنيب امف لظلا نع اوعزناف اوبهذا « نيملاظلا عم ملاظلا لتاقأ تسل فإ

 « لدعلا ثلثب مهكلم مهيلع فطعت مهنيب ايف ملظلا ثلث مهنم بهذ اهلف ڵ اوعجرف

 < لدملا فصنب مهيلع فطع مهكلم اذإ مهنيب امف ملظلا فصن مهنم بهذ اهلف

 اوتل امن ں عمجأ لدنلاب مهيلع فلع دت مهكسام اذإ عمجأ ملظلا مهنم بهذ املف

 لبق نم تيتوأ امإ : ه لاتن ، الدي هب ديرن ال : اولاتف ؟ مكل ام : لاق مهيبن

 حالصب حلصت نأ لق كسفن حلصت نأ مدآ نبا اي ثال ىغبني دقف .. مكب ون د

 . )ريغ

 مهراربأ مظعب ام ةمألا هذه ىلع هللا دي ) : لاق نل ىنلا نأ انل رك ذو

 كلذ اولم اذإف .مهنارمأل مهؤارق لمت مل امو ء مهرارمشب مهرايخ ضري ملو ث مهراجنف
 ( مهبوللف فذقو باذعلا ءوس مهن وموسي مهم رابج مهيلع طاسو مهخع هذ هللاعفر

 . ةجاحلا مهب لزنأو ، بترلا

 . . .. = .. 7 ِ - تلاز ام
 .4 ةيذك ءارزوو ةمملاذ ءارما هللا بعيبي ىح ةعاسلا موعن ال : :ن لاقو

. . + . 2 , . . . - 7 

 .د وهللا كوه نوك ويف « نوهقفتي « ةقسف ءارقو ڵ هنوخ ءانماو ، ةرج ءافرعو

 .نم مأ مهب ولق . ىراوضلا باثذلا بولق م ولقو رايخألا ام مهامس 2 ةملظلا

 .. ةرخالا لهب ايندلا اوبلط « لمعلا ريل نوهقفتيو نيدلا ريغل نومل.ةي ، ربصلا

 . ربخلا مانت ف ًافيحصت تدجوو

 .ىدنج وهف ناطلسلا مامطهيف جلو نطب لك نأ دجو :هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . مهم وهف م وق بح ] نمو

) ٢ / نيل اطلا جبنم - ) ٤٤
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 عطقك وأ لبإلا كرابمك ةربابجلا باوبأىلع نتفلانإ لاقي :رفعج نب دمحم لاقو
 . ملظملا ليالا

 فورعمب هرمأي هنأ نظ ولو ر اجلا ناطلسلا ملسملا ى أي نأ ةلع ىبنلا ىمنو

 ناطلسلا هنع لغغ نل بحت و ،تالذ نود نتفلا هحلتخت نأ ةفاخم د نع هاهني وأ

 ضرعت نإ هنإف ء هيلإ لسوتي الو « هعناصي الو هبرقيال نأ ديعب هنع ناكو رئاجلا

 دقف هللا طخسي امب هاضر بلط نإ و «هياع ىوقيال امو « هتبوقعل ضرعت دقف هتفلاخ

 / ككس هنف اولظ نب لا لإ ا وذگ : الؤ»:ىلاعت هللا لاقو ڵ هقلاخ ة وقعل ضرعتا

 ه هللا ةيصحم ىف هكرشيف هرومأ ضعب ىلع هنيعي نأ ثالذ رك ذ نم مظعأو « رانلا

 ةوف الو لوح الو ى كلذ ىلع ردق نرإ هنم دعبلا هب اهالوأو هل رومألا ملسأو

 . هللاب الإ

 لفغي ال نأ فاخو ص هراد برةب ىليو ص رابجلا اذه ةكامم ىف ناك نمو

 ص هئايلوأ وأ هناريج وأ هلهأ وأ هسفن وأ هلام ىف ةيهاد هخم هاهدت نأو ث هنع

 هلظو هروج هب مفدي نأ وجرب امب لاقف ڵ، قفر وأ لامب هعناصو هيقلو هرازفا

 ناس كلذب نوكي نأ وجرنف « هللا ىف هل ضذبم كلذ مم وهو ث هيلع ىوقي ال ام
١



_ ٦١٩ _ 

 لصف

 كفسبو ملظلاب نوفرعي نيذلاةربابجلاو« رئاجلا ناطلسلا هذخأ نم لك نإ ليقو

 الوق لوقي وأ نيلاظلا نم ادحأ ىلوتيو نيملدملا نم أربي نأ هنم اوبلطو ءامدلا

 نأ هل زاج هسفن ىلع فاخ نإ هنإف « رفكلاو كرشلا لهأ نايدأ ىف هب لخدي امم
 . كلذل هراك هبلقو هناسلب كالذ ىطعي

 برشي وأ اسفن لتةي نأ رابجلا هرمأ ول هنأل « لعفلاب ال لوقلاب ةيقتلا زوج و

 ٠ كلذ ه. زحممل رب ريزنخ ملل وأ ةتيم م ل لك أي وأ آ ارمخ

 ىفالو « هللا مرحلا سفنلا لتق ىف ةيقتلا زوجت ال: هللا همحر ر :ملا وبأ لاق

 . ملعأ هللاف رمخلا برشو ريزنملا ملو ةتيملا لكأ امأ و انزلا

 هل زوجي « لاق هنأ هلل همحر ةيواعم ىأ ن رع دج ود و هللا همحر ديعس وب آ لاق

 « ءانثتسا اهف تأ م رجلا امأو كلذ نم رارطضالا لاح ىف هل زوجي ام ربجلا ىلع

 نأل ، عوجلا نم 7 ز تناكاذإ | رطضمل ملعلا له أ ضمب اهزاج أو هللا اهمرح دقو

 مثأ ات راعالو ب ذ 7 نيف » لاقو . هيلإ تررطضا \. الإ لوقي هللا

 . ( هع

 { لاق ىتح هنم اولبقي مل نوكرشلل هذخأ ام هللا همحر رساي نب رامع نإ ليقو

 7 ناميإلاب نمم هلكو ك رأ م الإ »: هللا لاقو . ةثالث ثلاث هللا نإ

 . هرذع لزنأو هبلق ىف ام

 :لاقو . هيلع اوهرك أ امو « نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر ةبلع ىبلا لاقو

. دزف كوداز نإف تلقام تلق ىتح كوذخأ رساي نب رامع اف
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 لصف

 تملكتالإ اهن واس ط وس نيتبرض ىنع عفدن ةلك نمام : دوعسم نبا لاقو

 تدعوأ وأ تديق وأ تبرض وأ تبذع اذإ هسفن ىلع نيمأب لجرلا سيلو . اه

 . تعوج وأ

 ليقف 7 , واعم ن لد ' رب عيإ اي نميف :ل ىزلا باحص أ .. نم لجر عيا اب ليقو

 ةناوطسألا هذه ىديب تحنم ىلايأ ام لاقف ى ةعيبلا قحتسي ال نم عيابتأ أ : هل

 . ناسللاب ال بلقلاب ةعيبلا إ ، هديب وأ

 ضنأ الإ اهملع ربج نإو هللا ىماعم نم ةيصعم بكري نأ دحأل زوج الو

 .فاخو لوقلا نم ادب دجي لو . اردص هب حرشي ن أ ريغ نم ناسالاب الوق نوكي

 ةقدصلاو قالطااب نيملا ىلإ هوعدف كالذ هب لعف نم ىأر وأ هلام وأ هسفن ىلع

 .ىلع ررض دلوت هلوق ىف نكي ملام ص لاقملا هل زاج هسفن ىلع ةفاخم فاحف ، قتملاو

 .لف امأو٬تالذ ىلع اروبجم ناكاذإ هيلع ثنحال نأ وجرأف لام الو سفن ىف دحأ

 . لاح لك ىلع مرحم وهف ةيصعملا

 .ةيصعم لعف ىلع ريج نم ةب وتف \بوصغمىلع ثنح ال ؤ هللا لوسر لاقو

 رقع وأ لام وأ مد نم دابعلا قوقح نم ثللذ ىف همزلي ام ىدوي نأ اهلعفي نأ

 .ىلإ هنم صلخت دق كلذ لعف ىلع هربجأ نم نأ روبجملا ملعي نأ الإ ص كلذ ريغ وأ

 ةبوتلا روبجلا ىنكتنف كالذ همزلي نم ىلإ هب نادو هسفن نم قحلا ىدأو هب لوعفملا

. كالذ نم رافغتسالاو مدنلاو هللا ىلإ
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 دح الو اهرقع هيلعف اهئطوف امارح ةأرما أطي ىتح الجر رابج هركمسا نإو

 هنع ردهم و هديب ىنج ام هيلعف سانلا لاومأ نم هيلع هركتسا ام كاذكو . هيلع

 . هللا قح نم ناك ام

 كلذ نم زاجأ ةيواعم ابأ نأ الإ ءلعفلاب ال لوقلابةيقتلا : هللادبع وبأ لاقو

 . رارطضالا لاح ىف زوجد امس

 ديزي امم بوصنم لام وأ بوصغم تيب ىف المع هل لمعي الجر هرك أ نمو

 لالاوأ ررض رادلا ىلع ناك نإو لحلاو ةنوتلا كلذ نم هيفكتف تيبلا وأ لاملا ىف

 نيكاكد ىنبي وأ اباب دسي وأ اباب حتفي هنأ لثم « ررض هيف نهماحصأ ىلع وآ

 رادلا باحصأو لاملل باحصأ هيلإ جاتحم ال اثيش وأ رادلا حلاصم نم وه سيل

 . هلك كلذ نم ثدحأ امل نماض هنإف هريغت نم مه دبالو

 . رادلا كلت بارت نم مميقي نأ هلف ةبصتغم راد ىف ناطلسلا هسيح نمو

 سرفلا لعنو حالسلا نس امأو . ىدنجلا رمأب الجر ديقي نأ دادحال زوجي الوس

 . كلذ زوجي الف نيملسملا برح ىلإ مهريسم تقو ىف الإ كلذ هيلع قيضي الخ

 نوكي نأالإ دادحلا ىلع نامض الف اناسنإ اهب ىدنجلا لتقف ىدنجل ةبرح لمح نإ »

 . ناضلا نم دادحلا ىلع نمأن اله نيلسملا ب رح ىلإ ىدنجلا ريسم دنع كل .

 لصف

 ؟ رقت وأ ىنب وصن نإ هل لاقف املسم رابجلا ذخأ نإو : هللا همحر دمح وب أ لاق

نم لتق وأ ى كللذ لثم ىلع لتقي هتداع نم ناكو ، كتلتق الإ و باوص ىنيد نأب
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 هل رهظي نأ هل نإف . هلتق كالذ هل لهفي ل نإ هنأ هنظ ىلع بلغ وأ هرمأ هيلع در

 برضلا هبرضي نأ هنمفاخ نإ كلذكو .هبلق كالذ هركيو 2 هناسلب هنم دارأ ام

 نمأوبرضلاو لتقلا نود سبحلا فاخ نإ و . هسفن فلت ىلإ ىدؤي ىذلا ديدشلا

 ثالذ هل لو ةي نأ هل سيلف فلتلا ىلإ نايدؤي نيذللا عوجلاو شطعلا نم هيف

 اذه ةداع نم ناكو أ هلام ذخؤي نأ فاخ نإ و . هلعف ىف هيكزب الو هبوصي الو

 هلام نم هذخأي ام ناك نإف . هب ملسو ملسملا لام هل صلخ ثالذ هل ليق نإ ملاظلا

 اذه هنم هذخأي ام ناك نإو ، كاذ لوقي نأ هلف هلايع كالهو هكاله ىلإ هيدؤي

 عجريو « هلايع توقيو هتوقي ام لاملا نم هل ىقبيو ى ررضلا ريثك هبرضي ال ملاظلا

 .نهؤملل زوحيال هنإف .لاملا لجأل رفكلا بوصي نأ هل سيلف ، ةمالسو ةيافك ىلإ

 ٠ مهديأ ن٥ هل ام صاخيل مهيدب اضرا ١ رهظي و رافكلا بوب نأ

 دحأ وأ نيد هل نل زاج لاملا هب صلخيل رفكلا بيوصت زاج ول : هل ليق

 مهيد ىف ةقفاومل ملل رهظب نأ الإ مهدي أ نم هجارختسا ىلع ردقي ال نيكرشملا نم

 ' .ك مهنم هلامكلذب جرختسيل أطخلاوه مكفل اخ نم نيدؤ ى قحلا مكنيد لوقي نأ وأ

 . ملعلا لدأ لوق ىف زوجي هنأ ملعأ الام اذهو

 .ىق هنذأتسا ال ضايع نب جاجحلل ولص هللا لوسر نذأ دق سيل ا :لاق نإف

 .نم هلام جرختسيل رافكلا هب ىضري ام ويت ىبلا ىف لوقيل ةكم ىلإ باهذلا

 . مهلع هل ناك ىذلا هنردو مهديأ

نذأ ام و مالسإلا نيد ىف الو هيف حدقلا ىف ويالم هللا لوسر نذأي ل :هل ليق
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 لصو اذإ لتقلا مهنم هسفن ىلع فاخ اذإ الم ىبنلا ىف لوقلاب مهيضري نأ هل

 . مهم هلام جرختسيل مهلا

 . سانلا نم جارخلا هل يجي نأ رابجلا هفلك نإ : لاق نإف

 كلذ نم ائيش لعف نإف كلذ لهف ىلع ردق نإ هنم برهي نأ هيلع : هل ليق

 هلتتي وأ الجر برضي نأ رابجلا هرمأ نإ . هدضع ىلع داش انماض [لاظ ناك

 ىدني ال وهريغ فلتب هسفن ىحم نأ هل سياف كتلتق هب كترمأ ام لعفتمل نإ هل لاقو

 { نإ هل لاقو رابجلا هذخأ نإو ك اهنودب ىدفي نأ زوجي امنإو . اهلثمب سفنلا
 هسفن ىلع فاخ اذإ كلذ لعفي نأ هلف {ةتيملا هذه لكأن نإو ى رجا اذه برشت

 لوي وأ تايصحلا فذقي نأ هفلك نإو « رارطضالا ىف كلذ حابأ دق هللا نأل

 لتقلا هسفن ىلع فاخ اذإ كلذ لوقي نأ هل زاجف ،هيف سيل ام نيملسملا نم دحأ ىف

 لوقلاو بذك تانصحلا فذق نأل « كالملا ىلإ ىدؤي ىذلا ديدشلا برضلاو

 . بذك هيف سيل ام نمؤملا ىف

 ١ ء .
 وح ۔ + . ۔

 هلق و 71 ا م الإ » : ىلاعت هلوقب را رطضالا دنع كلذ هللا حابا ددو

 -ه . { ١ . " , ٠٢٠. . س هث ء ؟. م
 ومهو ., (( هن اا ثلات هرا نإ (: هل وق نه هزرأ هردعو . (( ناميإلاب نغمطم

 . بذكلا مظعأ وه هللا ىلع بذكلا نأل ءىش مظعأ

 اذإ هنآ اك ، بذكلا لوقي نأ هل سيلف اهيلع ردقو ضيراعملا فرع نمو

 عم٥ل ةرالو ال نمم الحر دمخ 7 7 وهو « باذك دح وأ  بذكي ادمحم نإ لاف

. نيملسمل
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 ظ انزلا نأل كلذ هل زوجي الف ةأرماب ىنزي نأ الجر رابجلا فلك ن إ امأو

 روج الف ةع واطم أ رملا تن ك نإو هسم ىحنيل هربغ لظي نأ هل سبلو ‘ ةأ رمالا

 . كلذب ىضرت نأ اهل نذأي مل هللا نأل كلذ اضيأ هل

 هحراوج نم ائيش هنم عطقي وأ هلتقي نأ لجر هرمأ نإ لجرل زوجنال هنأ اك

 . كلذب اضرلا هل لعج مل هللا نأل كلذ نم ائيش لعفي نأ

 لجرلاك ىه سيلو اهحراوج كسمت نأ اهيلعف انزلا ىلع ةأرملا تهرك أ نإو

 كرتو ةعواطملا الإ اهيلع مرحم الو 2 لعف اهل سيل ةأرللو هنم لعفلا نأل

 . بارطضالا

 نإف هلتقي هيلإ هعذف۔اه نإ هنأ ملعو . هب هبلطي ريثك لام رابجلا هذخأ نمو

 اذإ لاملاب هسفن ىدفيو هسفن نم لتقلا نكمب نأ هل زوج الف لاملا ىلع ارداق ناك

 نأو هلام ىلع هسفن رثؤب نأ هيلع بجوأ ىلاعت هللا نأل هيلع وه ردقو . هنم لبق

 ناك ‘ لتقلا نم هتمالس نم رثك أ هسفنل حالص الو . هسفن حالص ى هلام قفني

 . اريثك وأ الياق هلام.

 ىلع فاخ اذإ ريثكلا نملاب ءاملل ىرتشي نأ لجرلا ىلع ءاهقفلا بجوأ دقو

 رملاب الإ ءاملا دجم ملو ء ةضيرف ةالص تقو هرضح وأ شطعلا نم كالهلا هسفن

 فاخ اذإ هيلع نكي مل « ءالغلاب عنتما اذإ ديعصلا وهو . لدبلا دوجو عم ريثكلا
 ىرتشي نأ هلف شطعلا نم كالهلا هسفن ىلع فاخ اذإ امأو . هنمث مفد ىف ررضلا

 هيلع درب نأ ءاملا بحاص ىلعو ء هسفن لتقي الو هكسامي ام عيمجب ولو برشلل ءاملا

. هعضوم ىف ءاملا ةميق لضخ
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 نع لاملا كسم نأ هلف « هلتقد 1 ، لالا هنم ذخأ رابحلا نأ هدنع ناك نإو

 نم لكو . عفن ريغل لام فالتإ زرحي الو . هملظ ىلع رابجلا هب ىوقتي الثل ءادفلا
 . مثآ وهف لجآ وأ لجاع عقن الب هلام قفنأ

 هقزرو « هيلإ هعفد نأ هلف هكلم عيمج عئدب رابجلا نم هتاحن تناك نإ امأو

 . ىلاعت هللا ىلع

 لام تيب نم هصاخ نأ مامإلا ىلعف نيملسملا نم وهو نيلسملا ودع هرسأ نمو
 هبلطي ىذلا لالا نوكي نأ الإ هصيلخت نيسللا ىلعف مامإ نكي مل نإو « نيملسملا
 موفعضوأ ماع ىلع هب ىلوتساو : ميلع هن وه ىوقو { مهفمضأ هيلإ هودفد اذإ

 ؛كلذ مهمزايالو اتيش هل نوع:ديال ذنني مهيلع ر رض دشأ كلذ ناكو مهودع نع

 . مهيديا نم قحلا باهذ وأ م+عيمج نم نيملسملا ىلع رسيأ لح او لتق نأل

 بلانلا ناكو ، لايتحا وأ لاتقب مهسفنأب هوصلخ نأ اوردق نإ كلذكو .
 . ء . . . . - .ء .

 نيملسملا ىلعو « رسيآ لاملاب هايإ مهصيلخقف ڵ هصيلخن ىلع نوردقي مهسا مهظ ىلع

 مهسفناب كلذ ىلع ةردنلا اوأر اذإ ركسملا نع اوهنيو فورعللاب اورمأي نآ

 . سانلا نيب عامجإ اذهو ك مهباودو مهحالسو محلاومأو

 هسفن ىدفي نأ هلف هريغل ةعيدو الإ لام هدنع نكي ملو لامب رابجلا هذخأ نإو

 لتقلانم صلختي ال هأ هدنع ناك اذإ اهيلع لتاقي نأ هل سيلوءاهنرل اهنيضيو اهي
نيب ناك اذإ هتنامأو هلام ىلع لتاقي نأ هل زوج امنإو . ةلاحم ال ةنامألا ذخؤتو
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 دنع هتداع ىف سيلو 2 هدحو وهو ري:ك ودعلا ناكاذإ امأو . ءاحرلاو فوخلا

 .نإ و همزاي ال \م 4سفن مزلي و 4سمن لتق ىلع نيعي ْن أ هم زلد و . مهاي 4 ] لاتنلا

 هيلعو هسفن هب صلخمو هريغ لام ذخأي نأ هل زوج هنأ الام دجي لو لامب بلوط

 ماع اذإ لاملا اذه بحاص ىلع نأل . هنامض

 . لاملا اذهم لتفلا نم هصلاخ نأ .5 ناك لالا كلذب هصاخ ىلع وه

 ردقو هلتق ديرب هنأو ڵ هل رابجلا ملظب

 مل عو رصخ و ] رعس ف ه ناكول ال را.حر نأ ملعلا له أ نيب فالخ ا 1 اضر أو

 هن املسم لجر لام الإ هلكأي ام دج لو عوجلا نم كالهلا هسفن ىلع فاخو ماعطلا

 . توملا نم ٢ ىيحمو 4 هنمصو هبحاص ىأر ريه هنم لك 1

 ءاملعلا رثك أ لاقف نيملا نم هريذ لام دجنو ةتيملا دجن ىذلا ىف اوفلتخاو

 . ةقيملا نم لك أي الو هنمضيو لاملا نم لك أي

 بللا ةدش نم قرفلا اوفاخو رحبلا ىف ةنيفس ىف اوبكر موق ىف ءاهقفلا لاقو

 اذإ توملا نم مهسفنأ اوصلخيل مهلاومأو مهل ومح نم اهيف ام اوقلي نأ مهل نأ

 ٣ بحاص ىمر نإ و . ةميقلا اونمضيو رحبلا ىف سانلا لاومأ ءاقلإب كلذ اوجر

 مهحسوءر ددع ىلع عاتمل نامض مهيلع هلزاك اوملسف٤مهنيبو هنيب ةأطا وم ريغنم هعاتم

 . كلذب ك احلا مهيلع هل كحمو

 « هنمضي و هريغ لامب ىدتفي نأ برضلا فاخو لتقلا نم هسفن ىلع نمأ نمو

 عفدي الف لتقلاو برضلا نمأو سيحلا فاخ نإ و . . برضلا م. ٠ نوكي لتقلا نأل

 نم كالهلا هسفن ىلع فاخ نأ الإ هتنامأ نم الو 2 اثيش اذه ىف سانلا لاومأ نم

 . هسفن فات ىلا سبلا هيدؤي ام وأ رجلا وأ دربلا هدشب
ء
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 ء .

 ُرإ هل اولاقو ، ةينارصنلا ىلإ ىعد كرشلا ل+أ ىديأ ىف ريسأ ىف ليقو

 هل لحب ال كلذ نإف « رملا برشو ريزنخلا محل لكأف ، لعفف « كانلتق رصنتت م

 . لمعلاو لعفلا ىف زوجت الو « لوقلا ىف زوجت ةيقتلا نأل

 ٥ و وه ۔ مس

 . ( نآعإل اب ةزئَمطم هلاقو ه 1 ١ 7 إ » : ىلاعت هللا لاق

 ةنال كلام هن ١ لاق ىتح نوكرشللا هد ذع ال رساي نب رامع ىف تلزن ليقو

 . هرذع هللاوء لزنأف « ناميإلاب نئمطم هبلقو ، هناساب رفكلا مهاطعأ

 لاقف ةلط هللا لوسر باحصأ نم نيلجر ذخأ باذكلا ةمليسم نإ ليقو

 هللا لوسر ىنأ دهشتو لاق ع مهن لاق ( ةلط ) هللاا لوسر دمحم نأ دهشنأ امهدحأل

 نأ دهشتأ : رخالل لاقو . سانلا نم كالذ لبقي ناكو « هليبس ىلغن ك معن لاق
 . هللا لوسر ىنأ دهشتو : لاق . للط معن : لجرلا لاق . وص هللا لوسر د

 معن معن : لاق . هللا لوسر دمحم نأ دهشتأ : هل لاقن . مأ ىنإ : لجرلا لاقن

 غللبف ، هقنع برضف . مأ ىإ : لاق . هللا لوسر ىنأ دهشتأ : هل لاقف نل

 ةليضنب ذخأو هنيقيو هقدص ىلع ىضف لوتقملا امأ : لاقف . لط هللا لوسر كلذ

 . هيلع ةعبت الف هللا ةصخر لبقف رخآلا امأو . هل ائينهف

 ةعس مالكلا ىف مكلؤ ، تومرضح مهناوخإ ىلإ ايرك ز ىأ باوج ىفو

 لاق . هل نيد الف هل ةيقت ال نمو . نمؤملا ةنج ةيقتلا نإ ليقو . ةيقتلا نطاوم ىف

 نَمَو ينمألا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا َنوعيْولا ذختي ال » ىلاعت هللا
 م 7 س ٥ ح 7 ےسےص ےصہ م

 . . . ےت إ ١ _ ٥ مص _ 1 س ٥ م

 ةيقتلا حاباذ . « ةاقت ميخم اوقتت نأ الإ ء ىش ىف هللا نم سيئ كلذ لغد

. اهعضوم ىف
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 نورسيو مهموق ىلإ رفكلا نورهظي اوناك فهكلا باحصأ نإ ليقو

 . نيت رم مهرجأ نوتؤي و « كلذ ىلع نورج ؤيف « مهنيب ايف ناميإلا

 . اهناقوأو اهعضوم ىف ةيقتلا لاوحأب اماع نوكب نأ لجرلا ملع نم ليقو

 هجو اماف ء عسي ال هجوو ، عسوتو. ضرف : هجوأ ةثالث ىلع ةيقتلا نإ ليقو

 ضرف وهو « هند ىلع ةي نأ الإ هل سيلف ض هنيد ىلع ءرملا فوخ وهف ضرفلا

 . هيلع

 طء ملو « هتقيقح ىلع ىضم ءاش نإف هلامو هسفن ىلع فاخم نأ عسوتلا ةيقنو

 لدعلا ىلع ربصو ملس نإو لضفلا زاح ءىش هباصأ نإو . هنم بلطي ام هسفن نم

 نأ ىهف عست ال ىتا ةيقنلا امأو . هيلع سأب الف هبر نم ةصخرلاب عسوت نإو

 هيف لمعتسي نأ هل ىغبذي ال اذهف متشلا هضرع ىلعو . صاقتنالا هتلزنم ىلع فاخ

 . هب ذوخأم وهف اذه لجأل هلعف امو . ةيقتلا

 سانلا نم هريغك وو ، لوقو ص ةيقتلا هعست ال 7 لوقف ‘ مامإلا ىف فلتخاو

 . هريغ ةلزنم اهيف لزنأ اذإ ةيقتلا ةعس ىف

 اهيف مهنيعي الو ةبصتخملا لامحألا نم اثيش ةربابجال ىلوتي نأ نمؤملل زوجي الو

 نكس ىلع ريج نمو ى ىمني الو هيف رمآي الو ابصتغم ائيش مهف ضبقي الو « ءىشب

 اهم ىوقتي ىتلا هبتكو هتينآو هبارشو هماعط نم هيف لعج ايف هيلع سأب الف لزنم |

 هنامضو ع كلذىف هيلع نامض الو {هيلع فاخ ىذلا هلام زرحيل « ىلاعت هللا ةعاط ىلع

. هربج نم ىلع
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 بصتنملا ىف لحلا زوح النهبابرأ لحتسي نأ بحأو ابصتغم لزنا ناك نإ و

 روهقم وهأذإ هنع سانلل ىنغ ال امم اذه نأل هل نذأ هيلإ لوخدلا دحأ بلط نإو

 بوصنملابارتب مميتلاو ءاربتسالا امأو .هعم هريغ نكسلاب رمأي لام كلذ ىلإ جاتحم

 . كلذ زوج الف

 لمحم ل نإ هسفن فلت ىلإ ىدؤب ىذلا برضلا نم هسفن ىلع ىشخ نمو

 تاومألا ةمرحو ى هلعفي نأ هل زوجب ال كلذفالوتمقم قلعي وأ ةعوطقملا سورلا

 . لمعلا ىف مست ال ةيقتلاو 2 ةنسلاب ءايحألا ةمرحك

 ترضحو لجر لزغم ىف الجر سه> اذإ ناطلسلا ىف هللا همحر ديعسوب أ لاقو

 هيلع ةرضم لقأ عضوم ىف ىلصي و لجرلا لزنم ىف ىذلا ءاملا نم أضوتي هنأ ةالصلا

 مزلأو ، كلذ ىلع ىلص ةرضم الإ نكي مل نو . هضرف ىدؤيو لزنملا عضاوم نم

 ةالصلاف ةرضم هيلع نكت ملو لزنملا ىف طاسب ىلع ىلص نإ و « كلذ نامض هسفن
 هرضي ملو هناكم نم هلوحي م اذإف ةنانثمطالا ىف امأو . كحلا ىف هل لامعتسا هيلع

 . هيلع نامضال نأ وجرأ هلامعتساب

 ىلصيو هعضوم نم هلوحو هل لايعتسا طا۔بلا ىلع دوعقلاو ةالصلا نإ ى ليقو

 نمو 0{© لامعتسالا ىنعم كلذ هبشي الذ { نمآم وهو ، هعضوم ىف هدر 7 2 هناكم

 ىطعي نأ هل ىرن الذ ءافولا ىلع نورداق مهو هن ولطمع و سالا ىلع نويد هل ناك

 لظي نأ رمؤي ال هنأل ى هثامرغ نم هقح هل جرختسيل اتيش هناوعأو ناطلسلا
. زئاجلا ريغ ىلإ ىدعتي و هناعفر بيس ادحأ
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 نإ مكنأ نيفورعم سان ىلع وأ ةيعرلا ىلع مدقتو الجر ناطلسلا ذخأ نإو

 .هودفينأ مهلعف هثادف ىلع نوردقي اوناك اذإف ءهتلتق الإو اذكو اذك ىنوطعت م

 لوصا نم مهل تب هودفو مهلاومأ لوصأ نم اوعاب اذإ اوناك اذإ مهتردق دحو

 نإ و .هودفي نآ مهيلع ناك «هلوع مهمزلي نم لوعو مهلرعب هتلغ موقت ام مهلاومأ

 اوناك اذإ ى هتيدل نامضلاو مثإلا نم مهثربن الف ةلزنملا هذهم مهو هوكرتو اولعفي م
 . مهمزلي ال مهنإ لوقو ك هث دف ىلع ن رداق

 سانلا لزانم ىف مهيلع لخدي الف سانلا لزاغم ىف هلامه وأ ناطلسلا لزن اذإو

 لزغلا ىف ثدحم ملو هيلع لخد نإ هيلع ءىش الف هيلإ لوخدان دحأ ذخؤي نأ الإ
 لخادلا ىلع نامض الف 4 تيوأ بئاغ وأ رضاح لزنملا ناك نامغلا هيف همزلي اثدح

 باب حتف الب فرصخي و ناطلسلا نم هتجاح ىضقي لخدي نم ىلع الو 0 هركلا

 . ثدح الو

 هيف مزلي اثدح هيف ثدح أو ابوصم الزنم حسكسف ناطلسلا نوع هرخس نمو
 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو نامذلا هيلعف نامضلا

ج٭ : »«



_ ٦٣١ 

 نوعلرألاو نماثلا لوقلا

 نكسلاو مهناوعأو ةرب ايجلاب ىلتبي نميف

 مهنادلب ىف

 الص هل نولمعي " سانلا ردخي ناطلسلا ىف : هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 صالالاف . نيهركمو نيعئاط هل نولءهيف 2 مهديدحو مهباودو مهمدخو مهسفنأب

 مهمومر ىف وأ سانلا لاومأ ىف اذهناك اذإ ضرألا باحصأ ا ولحتسينأ كلذ نم

 مهيلع مرغ الو مدنلاو ةنوتلا اهبف مهيلعف ىناوصلا امأو . كلذ نم صالخلا مهيلع

 للا ءاش ام اهيف نكسو شرعلاو لزانملا اهيف ىنبوىرقلا ىلإ ناطلسلا راس نإو . اهي

 ناطلسللو ، اهب ىلوأ وهف سانلانم دحأ لام ىف تناك نإ اهنأ .اهكرتو اهنع لحرو

 جرخأ ناطلسلل لاق لاملا بحاص دارأ نإو .لاملا بحاص كلذ دارأ نإ هناينب ةميق
 هكرت نإ و . كللذ هلف هجرخ و هضر أ نم هعلقي نأ دارأ نإ و ص هل تالذف ، كءاني.

 هللا ءاش نإ سأب كلذف رن ل نكاس اهيلإ رطضاف هباهملأل ةجاحالوابارخ ناطلسلا

 ليقملاو رارطضالل تيبملا زوجي امنإ و اهأ ىأرم الإ انكس اهذختي رأ هل سيل و

 . كلذ ىلإ رفاسملا ةجاح ىنعم ىلع لوزنلاو

 نإف بارخ هكرتو ناطلسلا جرخ 7 سانلا لاومأ ريغ ىف ءانبالا كلذ ناك نإف

 اهانب ىذلا اهيلإ عجري ملام « هللا ءاش نإ سأب هيلع رن مل اهنكسي نأ نكاس دارأ

 ل نإو . مرلا لهأ ىأرب الإ هعسي الف مرلا لهأ هعنميف ائر نوكي وأ اهنم هعنميخ
 . اهيف قي راد وأ الصأ اهذختي ملام اهيف نكسلاب سأب الف مرلا لهأ هعنم

بصتنملا رهنلا نم فارتغالاو هضرأ ةبصتغملا دجسملا ىف ةالصلا اوزاجأ دقو



_ ٢ ٦٣ 

 هضرأ ريغ تن 5 ولو ضرألا ف ىلصي نأ روحم كلذكو . هولد ةبصتنملا رلاو

 . ادحسم اهذختي الو

 هنإف لظلاب سانلا نم هابج امم ةيابجلا تبب ىلإ هللمحب الجر ناطلسلا ربج نإ

 ىلع تيبلا ىف هلعج نإو . بصتغا تيبلا ىف هلعجي الو تيبلا ىلإ ال مهيلإ هلمحم

 ىلع ناك اذإ ائيش ثاذ ى هيلع ري مف ةيابجلا تيب هولخديو هوليكي ىكل هبوث

 .ىلع ىغابلا امأو . تيبلا ىف هلخدأو ايش مهيلإ ىدهأ نإ كلذكو . ةينقتلا هجو

 هل عيبي الو ، هعاتم الو هحالس الو هاود ىلع هلمح نأ ملسملل زوج الف نيملسملا

 :هلاود ىغابلا رخسنإو .نيمهاسملا برح ىلع ؛ىوقتي امم ترش الو احالس الو اماعط

 هوباصأ ام نامعضنم ملاس وهف هنودي رب ىذلا عضوملا ىلإ اهذخأيل اهعبتو عضوم ىلإ

 ,عزن نإو 2 مهلعفب ىضري وأ مهدي وأ مهعم براحن وأ 2 مهنعي ملام لام وأ مد نم

 ذخأ امل ااحتسم رابجلا ناك نإف ء هباحصأ ضعب ىلإ اهعفدو لجر نم ةناد رابجلا

 ردقي مل نإ وءةبادلا هذه ةميق هلام ىف هيلعف كلذل امرحم ناك نو ءىش هلام ىف سيلف

 ,نماض وهف اهبصغ هنأ رابجلا هيلإ اهعفد ىذلا ملع دقو هلام رم ءىش ىلع اهبحاص

 ٠اہرل

 لصف

 رئاجلا ناطلسلا ذخأيو مهعوررو مهلخ سانلا ىلع صرخ ىذلا صرالا امأو

 . نيملاظلا عاونأ نم هنآل ةبجاو هنم ة-اربلاف هصرخ

 .لمح هخم ءىرب ةملظال ةنوعم تالذب ديري هرين ضرأ ىلع صراخلا لد نمو

. لمعي وأ هلوقب



 ةبوتلا هيلعو « هتلال: بجب لاملا ذخأو هلوقب لمع اذإ همزايف نامضلا امأو

 . نيلاظلا ةن وعم نم رافغتسالا و مدنلاو

 اونواعت ال و» ىلاعت هللا لوقل كمكح هكح ناك نيلاظلل ةن وملا هنم رهظ نمو

 .م س ے ر ۔ < . يمح ۔. ., , , ث س ۔ ح . ث ره ه ك
 كسمت اولظ نيذلا ىلإ اونك رت الؤ» ىلاعت هلوقو «ناودمنلاو مئإلا لع

 . « ر الا

 .فرعي الو ىرخأ ةيرق ناطلس ىلإ اباتك هل لحيل ناطلسلا هذخأ نمو

 غ ولو رئاجلا ناطلسلا بتك لمحن نأ نمؤلل بح الو { باتكلا ىف ام لماحلا

 . ملظلاب ضعب مهضعب ىلإ نوبتكي مهنأ ًاقورعم ناك ادإ اهيفام فرعي

 .نأ وجرنف ثالذ نيح كلذ هعم رهش الو مهبتك ىفام فرعي مل اذإ : لوقو

 .كلذ لمتحم نإ و ملظلاو روجلا رومأ ريغ اهيف لمتحي ناك اذإ كلذ هيلع قيضيال

 . ملظلا ىلع ةنوعملا هعست مل

 نم هتصح نم هأربأو ناطلسلا اهمرجو لخو ضرأ ىف ةصح هل تناك نمو

 بجاو ريغ ملظ كاذ نأل هكيرش عم مرغي هنأ هكيرش ةصح نم ذخأو جارخلا

 ١ ن4 ىلع مرغ ال و ملاظلا هبلطي نم ىلع كلذ نإ : لوقو . هكي رش ىلع الو ‘ هيملع

 . ملظ تالذ نأل رابحلا هبلطي

 .ء هيلع اهبدرخيل هضرأ ىلإ صراخلا اعد لجر نع هللا همحر ديعس و لثسو

 ىلع ص رانا ءاعدتساب عقو ١ آ :لاق ؟ نزهصي لد» ك هراج ىلع صرحو هيلع اهسرغ

 ىلإ هدصق ناك نإو . نماض لادلا نأل نامضلا همزل هراج ضرأ ىلع ةلالدلا ىنص

. ) ٢ / نيا اطلا جهنم س ؤ ( ١



_ ٦٣٤ 

 ول نآ ةلالد هيلإ بلطيال رهاظ هراج عضومو هسفن كلم ىلع ةلالدلا نم هعسي ام

 . نامض اذه ىف هيلع نكب مل هيلإ دصق

 ةحماسملا هنم نوبلطي ةيرقلا لهأ هب قتلعتف دنجال اصراخ عبقي لجر ىف : ليقو

 تبثأ :لوقي نأ زوجي الو . اذكو اذك هنع حرطا صراخلل لوقي نمل زوجيف
 . اذكو اذك هيلع

 ءىشىلع هلد نإو لجرالو لام الو ةبرةىلع صراخلا لدينأ دحأل زوج الو

 لادلانوكي نأ الإ نماض ومن هتلالد ببسب ائيش دحأ نم صراحلا ذخأو اذهنم

 بتك نمو . هيلع مرغ الو رافنتسالاو ةبوتلا هيلعف « هب نئاد لعف امل ااحتسم

 مهنم ذخأ ام مرغ هيلعف ث هباتكب يسب ناطلسلا مهذخأو ساسلا ءامسأ ناطلسل

 وه لي ملو ساطرق ىلإ ساطرق نم هوبتك ا مهل لقن نإ امأو ص هنم صلختلاو

 : ريشب لاقو . ثالذ نم رافغتسالاو ةبوتلا الإ هيلع ىرت الذ ى هب رمأ الو ذخألا

 كلذ عفديو سانلا ءامسأ بتكي نوكي نأ الإ ، هيلع نامض الو موتم صراخلا نإ

 . نامضلا هيلعو الاد ذئنيح نوكيف ، ناطلسلل ىلإ

 لسرأنإ و ، نامضلا هيلعف هنم ذخأف ًاجارخ هيلع نإ لاقو لجر ىلع لد نمو
 ڵ هيلع رامض الذ هيلع لولدملا نم لماعلا ضبقي لو لماعلا ىلإ جارخلاب ذوخألل

 لولدملاىلإ هريغ وأ هدلو لثم ناطلدلا نوع ريغ دنع نم الوسر لادلا لسرأ نإو

 وه ضبق اذإ لادلا ىلع نامضلا امنإو ص لادلا ىلع نامض الف « هلوسر ىمعأو هيلع

 . هتلالد ناطلسلا ناوعأ وأ

اولبق اذإ دوقنلا ىف زوجي ال ىذلا جارلا ىف شوشغملا ىطعي نميف فلتخاو



_ ٥ ٦٣ 

 زوجي ال.: لوقو ى مزال قح هيلع ف تبني مل هنأل كلذ زوجي : لوقف ، كلذ هنم

 مهيلإ اهيدهيو مهاردلا شغي نأ امأو ى نيدسمل نم مهريغ ىلإ لصي شنلا نأل ثالذ

 ىلإ لصي نأ ىلإ هيف قبي شخب رقلا الو بحلا شغي نأ هل زوجي الو ، زوجي الغ

 نيسللا ىلإ كللذ لةوحم و هزنكو فذحلا و ةراجلا رقلا ق عضو اذإ 4ز ل نيسا

 هوذخأ نإ امأو . هيف اوعقو ىتح شغلاب اؤدعي مل مهنأل زجي مل هوجولا نم هجوب

 هل حصي 7 مهل إ ىدؤي ام هنكم و لتقلا وأ برضلا هسفن ىلع مهنم فاخو

 . مجصرب ام هسفن نع مهعد و مهشغ هلف هريخ الو ضر

 ناطلسلا ىلإ ساغلانم ناطلسلا هذخأي ىذلا جارحلا لمح نأ دحأل زوج الو

 . كلذب هل اونذأ دقو نيرضاح نيذلاب مهلك اوناكو ع مهنم ذخأ نم ىأرب الإ

 ك مهجارخ لمح روح الاف مهريغو ىماتي مف لاب لهأ جارخ ناك نإو

 ‘ ًابلظ مهم ذخأ سانلا لاومأ نم ٨ز ا ملعي وهو > ناطلسلا ىلإ هليو هلمح نش

 نظلاب الإ كلذ ملعيال ناك نإو ے كلذمرغ ناطلسلا لإ هتنبو هعمجو هلمح نم ىلعف

 . رافغتسالاو ةبوتلا هيفكستف

 ىلإ ناطلسلا باطو بئاغ اهدحأ ء لام ىف نيكيرش ىف رفعج نب دمحم لاقو

 ناطلسلا هذخ أ نإ و ، بئاغلا ىلع ءىش ال ه أ ك هيأر لاملا ةل٬ج نم جارخلا رضاحلا

 . امهب وهف قب امو ، امهنيب كلذف ناطلسلا ىأر ىنعأ هيأرب لاملا ةلمج نم

 لاقو . مرنلا ىف هكراشي نأ هكيرشل بحأ : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 ىطعأ ىتح جارخلانم ً اع ام بسحا لجر كلل لاق اذإ و : هللا همحر ىراوحلاوبأ

كللاق نإو . بساحلاىلع سأب الف هرصح ربع وأ ىباجلا رصحمع هر أرب هل بس



_ ٦٣٦ 

 .مأل ك لعفت الف هنع س ىح جارخلا نه نالف ىلع ام بسحا : ناطلسلا لماع

 ىردت الو نازيم وأ الايكم وأ اماطرق ىدنجلا كيلإ بلط نإو . نينومأم ريغ

 ملسا وهف هلك كلذ نم هعنم ىلع تردق نإف « هب لعفي نأ ديري ام

 .سانلا جارخ هبنزي هنأ تملع نإو « كلذب كيلع سأب الف ديري ام ملعت ال تن أو

 « كلذ لثم ىلإ مجرت الو ‘ مدنلاو ةب وتلا كيلعف { جارخلا نم مهج> هب لمكي وأ

 . اذه هلعفب ًامرغ اذه لعف نم ىلع ىرن الو

 هيلإ تملس نإ و 9

 .ىمسا لوحأو "لع جارخلا نم كمسا لوح « هبحاصل اهدحأ لاق نيلجر ىنو

 .ىلع هلوح ىذلا اذه مساب ناطلسلا ذخأو ث هبحاص ىلع همسا دحاو لك لوحف كيلع

 . مهسفنأ بيط نع ثتالذ ناك اذإ هبحاصل هب نمض ام امهنم دحاو لك ىلعف « همسا

 هل نذأو جارحلا ىف رئاجلا ناطلسلا عم همسا بتكي نأ الجر لجر رمأ نإو

 .نإكلذكو كلذ ىف هيلع نامض الو هيأرب هبتكيو همسا لمي نأ كلذ هل زاج كلذب

 . فالتخاب هلكاذ» ىف ليقو . ةلخت بتكي نأ هل نذأ

 ۔« كح كثَو ‘جارَمَم اجرخ ملأت مأ » : ىلاعت هللا لوق ريسفت ىف ليقو

 . باقرلا ىلع ذخؤي ام جرخلا ليقو ، قزرلا عضوملا اذه ىف جارخلا : ضعب لاق

 ةدحاو ةعفد ذخأ ام جرخلا : ليقو لاومألاوضرأآلانع ذخؤي ام جارلاو

 . ةنس لك ىلع ذخؤي تباث وه ام جارلاو

 ىلام نإ ىدنجلل لاق جارخاب بلوط ادف هب هل رقأ وأ لجرل هلام عاب نمو
 الل نامضلا لئاقلا اذه ىلع نإف ء جا رحلاب نالف بل وطف ع نالفل راص دق ىتلخن وأ

. هتلالدو هل وقب لج رلا نم ذخأ



_ ٦٣٧ 

 هريغ ابح هيف طلخيف ، ةطنح بح كئاكم رشعب ناطلسلا هبلط نميف ليقو

 نم نيلما ىلإ لصي شفلا نأل كلذ زوج ال هنأ مهيلع هشفيل هريغ وأ ريعش نم

 . شفلا نع ىهن دقو كلذب اولعي نأ ريغ

 ىتح لوقو « بلاطي نأ لبق هيدؤي لوقف جا رملا ءادأ ىف ملعلا لهأ فلتخاو
 غوس دق ةربابجلا ضعب ناك مللا لهأ ضعب نإ ليقو . حصأ لوألاو . بلاطي

 ة رمن لك جارخ "ىه لعجو . كلذ لجأ نم ةيقتلاو رذحلا لهم ملف اني وست هلا

 . مهباإ اهادف هيلإ اوعجرف كلذ دمب ناطلسلا داع نأ ىلإ اهجا رخ ىدؤي دوع

 . ةربابجلا نتف لوخد نم مزحلا نم اذهو

 هذه : هل لاقو ص مهارد هيلإ لسرأو ةعلس لجر نم ىرتشي نأ دارأ نمو

 هنوذخأينيذلا جارخلا لهأ ريغ نم مهاردلاب لسرملا اذه ناك نإف جارخلا نم مهاردلا

 نم الإ كلذ لمتحم ال ناك نإو هوجو ىلع فرصتي جارخلا نأل كالذب سأب الغ

 ةعيابم لحم الذ هيلع سانلا ربجي اناودعو املظ رابجلا هذخأي ىذلا مارحلا جارلا

 . مهاردلا هذهب ىلجرلا اذه"

 ةهج نم ىبصلاو ، جارخلا نم اهنإ لاقو اهب ىرتشيل مهاردب ىص ءاج نإو

 : غلابلاك سال كلا ىف ىيصلاف مهتمدخ ىف مه فرصتي نممو رئاجلا ناطلسلا

 ناك نإ كلذكو ى تاذب ىلتبملا ىلإ كلذف لوقعلا هيلع لدتنت ام ىنعم ىف امأو.

 . اذل \ مهديببع نم دحأ

 نم ةعلسلا ضبق دقو جارخلا ذخأي دوعت دق نم غلاب رح مهنم ناك نإو

اهذخأي نأ مئابالف « جارحلا نم مهاردلا هذه لاقف ك هل نزي نأ دارأ مث ىرتشللا



 _ _ ٦٣٨

 لوق ىلع هيتتي ناك اذإ كاذب ىدنجلا ملي الو « اريقن ناكن إ هرةنل اهدقتعي

 لوقي نم لوق ىلع بر اهل حص ىتم اهنم صالخلاب نيديو 2 ءارةغل اهنإ لوقي نم

 هذه ىلع اهضبق دقو توملا هرضح نإو . هرةف عضول هتطقلب عفتني نأ طقالل نإ

 برقأ نم ةفصلا ىلع ةيصولا نوكتو س بر اهل حصي هلعل اهب ىموي هنإف ةينلا

 امك ةين الو داقتعا ريغ ىلع اهضبق نإو . تافصلا نم كلذ ةفرعم كرد وجري ام

 .ةينلاكر" نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو ةفصلا ىلع انفصو اك كلذب ىصوأ هب رمؤي

 تي أر اذإ ى ءاهقفلا ضعب لاقف ء سانلا لخن صراحلا ىلع ىلع نميف فلتخاو

 أربت نأ كيلعف مهئامد كفسو سانلا لاومأ لك أ نم لطابلا نم ائيش لعفي نم

 اذإ : ضعب لاقو . هعسي ال كلذ لعف هنأو 2 كلذ ىف احم ناكهنأ ملعت ىنح هنم

 رخآلا لوقلاو هم ةءاربلا زج مل هوجولا نم هجوب كلذ ىف امتح نوكي نأ لمتحا

 هيف لوألا لوقناف ص لطابلا لهأ نم كلذل لعافلا نوكي نأ الإ « انيلإ بحأ

 . انيلإ بحأ

 اهذخأ نإو « هيلع نامض الف جارحلا ىف مهرمأب اهلسو سانلا مارد ذخأ نمو

 .هنأل ذخآ ام در هيلعو ء كلذ هل زوج الف ، هلام نم جارخلا ى اهلثم عفدو هسفنل

 . هل مفادلا رمأ فلاخ

 -كنيوست نم ىلإ عفدا : لجر هل لاقف ، ناطلسلا نم غيوست هل ناك نمو
 ۔هرم أ نع ذخأ نأ هل روح ال هز أ ىع عفدت ام لثم كمسطعأ انأو ىجارخ نع

. ملاظ نم الظ هل مفد امنإو « ائيش هلام نم هنع عفدي نأ



_ ٦٣٨٩ 

 لصف

 ناكسإلاو ءاغبلا هيف ذختيو موق دلب ىف اركسعم ناطلسلا ناك اذإ : ليقو

 راب نم سانلا ىديأ ىف ناكام نإف & هل وه مأ عضوملا اذه بصغ هنأ ملعي ملو

 حصي مل اذإو ،كلذ ريغ حصي ىتح مكحلا ىف هل وهف ، رئاج وأ لداع وأ رجافوأ

 بجوي نأ الإ :هل نماض وهف لجر همدو ناطلسلا هنمجرفن عضوملا كل زيهباصتغا
 . قحلا هوجو نم هجول هتلازإ مكحلا

 مكح كلذ لقني ملو كلذ حص اذإف ، اهيف امو ةرامعلا ىف دي نكسلا نإ : ليقو

 . كلذ ريغ حصي ىتح ةرامعلا ىف دي اذ نكاسلا نوكي نأ هبشأ هريغ

 لصف

 بلغ دق دلب ىف ملسملا ةماقإلا زاوج ىلع انباحصأ عمجأ هللا همحر دمحم وهأ لاق

 ك راجشألا هيف سرفتو عرازلا هيف عرزتو لاومألا هيف رمت نأو ث ةريابجلا هيلع

 لاملا كلذ قحتسي نأ ريغ نم جارلا ليهس ىلع لاومألا نوذخأي مهنأب هملع عم

 مهسفنأ عففل نوعرزي امإ سانلا نأل مهجعب و مهلخ ىلع هب نونيعتسي مهنأو

 نم هسفن ىدفي نأ ملسمل زاج املاذه زجم مل ولو مهيلع م الذ ث ملاظلا ةيوقتل ال

 مهل حالسلا لح الإ نيملسملا برح ىلع هب نوّوقتي ىذلا ريثكلا لاملاب نيكرشلل
 . كلذ زاجأ ادحأ نأ ملعن الو ، زوج ال ةب راحلا تقو ىف

 وأ برحلا ضرأ ىلإ هلهأ لقني نأ لجرملا هركيو ، رفعج نبا عماج ىفو
 نيبو مهنيب سيل نيذلا نيكرشملا ضرأ ىه برلا ضرأو بارعألاو . بارعألا

امأو . كرشلا ل»أ نادلب نم اهريغو نيصلاو جم زلاو دنهلا دالب لثم ةمذ نيسللا



 س ٦٤٠

 ابرح اوناك ولو اهمف فوقولا هيلع قيضي الف اهيلإ جاتحاو مهدالب ىلإ رطضا نم

 رارق راد مهدالب ذختي ملو 2 هلامو هسفن ىلع مهنمأو نامألا وه هوطعأو « نيملسملل

 نأ دحأل سيل لاقو . مهدالب ىف رجتي نأ هل هركي كلذكو 2 رايتخالا ليبس ىلع

 بلطو ث تالذب ماق نم ىلع سأبالف ةيعرلاو دالبلا ىلع اوفاخي نأ الإ ةنوعمب مهنيعي

 دالبلا لهأ ىلع هوعضو ىزا جارخلا مه جرختساو ى اهلهأو دالبلا ىلع ءاقبةسالا

 لامب كل لب ماقنم صرعتي نأ بحم الو هسفن هب تبالطو هأر ىطعأ نمم ةيعرلاو.

 . مقي الو بئاغ

 نياسملا نم دحأل ابراحم رابجلا اذه ناك نإو . كلذ لثم رثؤملا وب أ لاقو

 هذخأي جارخ ىلع هنب راحم تقو ىف هنيعي نأ نيسملا نم دحأل ىرن الف ط ابلاطم

 . نيملسملا ةبراحم ىلع هب ىوقي امم ءىش الو « لاقمب الو « لامب الو سافلا نح

 نياسملل ابرح اوناك ةرنابجلا ةنوعم نيملسلانم دحأل زوجب ال رثؤلاوب أ لاق

 مهدالب و مهسفنأ نع اوعفدي نأ نيهلسهلاف دالبلا كاله اوفاخ نإو . برح ريغ وأ

 ذخأننم ىلع الو . هللا ءاش نإ مهيلع سأب الو مهاومأنم ملا اوعفد امب ملاومأ و

 ىلع ةربابجلا ىلإ هوعفدو الام مهسفنأ ةبيطو مهيأرب نيغلابلا رارحألاو سانلا نم

 دح ىف اوناك ولو مهلامدو مهلاومأو نيملسملا ميرح ىلع فوخلا نم انفصو اه

 نم مهقحلي امل نيلسملا ىلع وهأ اذه نأل نيملسملا ركاسع نم ركسعل ةبصانم

 . ةربابجلا رش

 هوهاخو مهلاومأ ذخأو ةيعرلا ىلع ناطلسلا بلغ اذإ هللاهمحر ديعس وبأ لاقو

ليقو . عفدلا عقوم مقوو ةنوعملا عقوم كلذ عقي مل مهلاومأ نم ءىشب مهسفنأ ىلع



_ ٦٤١ 

 عفادلا لإ نوملا هعفدف ، هرش هب ىنكتسي بح ىرج رابجلا نوع ىلإ عفد لجر ىق
 ناك اذإ هسفن ىلإ هعجري نأ هل نأ ، هدي ىف وهو نوعلا تامف هدنع هل ةنامأ هل

 . هنيعب هنم هذخأ ىذلا وه بلا

 ةرامح ىنب ىلإ نولمحم اوناكن امح لهأ نم نيدملا نأ انخايشأ ضعب ربخأو
 هملعن الو ؛مهنم نيلما ىلع هنورذاحم امو 0 مهرش اهس اوعفديل الاومأ ماع لك ىف

 اومفد ا وناك نإف . نيملسملا لام تيب نم وأ مهلاومأ بلص نم ناك كلذ نأ

 حالص ىف هلام قفني نأو « هلام ىلع هسفن رثؤينأ ملسلل زاحف مهلاومأ نم كلذ

 ىلع نيملسملا لام تيب نم ثالذ اوعفد اوناك نإو كلذب هللا رمأ دقو هنيدو هسفن
 . تاذ زاجف ةفلؤملا عفدي ناك ام ليبس

 مهبولق ةفلؤملا ىطعي نأ ىلاعت هللا رمأ دقو . وم هللا لوسر لذ لعف دقو
 .مهتلود ىف حدتلاو نيمل-للا ىذأننع مهرش كلذب فرصيل نيملسملا لام تيب نم

 هولتق دق نامح لحأ دجوف نابيش بلط ىف جرخ امل ةميزخ نب مزاخ نإ ليقو

 « دادغب ناطلسل بطخ نأو ث هفيسو همتاخ لست دوعسم نب ىدنلجلا ىلإ بلطخ

 هنامز لهأ نم نامه لدأ نم ءادعلا ىدنلجلا راشتساف ةعاطلاو عمسلاب هل فرتعيو

 دايز نب فلخو ىامعلا ةيطع نب بيبشو ىناسارخلا ةيطع نب لاله ذثموي هعمو

 همماخو ناببش فيس عفدي نأ هيلع اوراشأف ث نيملسملا ءاملد نم مهريغو ف ا رحبلا

 نع ثللذب عفديو 2 ممال او فيسلا ةميق نابيش ةثرول نمضيو لاملا نم هيضري امو

 نيدلا ىف زوجي ال كلذ نأ اوأرف ةعاطلاو ةبطخلا الإ مزاخ ىبأف ع نيملسملا ةلوح
. نيدلاب ةلودلا نع عمدي الو
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 .نأ زياج رينف هلهأ لظو مهل هباصتغا هلهأ فاخو ريبلا ملاظ لخد اذإ امأو

 « هرمأ عوقولبق ملاظلا اذه هب مفديو . رضاحلا الو بئانلا الو مةيلالامنم ذخؤي

 . ملاظلا لوصو نم عنميو « نيع ةفرط نم عرسأب مهملظ ةلازإ ىلع رداق هللا نأل

 .لام نم ذخؤي الف ك روجلا اهيف لعفيو اهبصذي ملاظ نم دلبلا ىلع ىثخ نإ ليقو

 هللا نأل . ملظلا عوقو لبق قح رينب دولا ةمالسبلط رضاحلا الو بئانلا الو متيل

 ١وزيجي لو . هملظو ملاظلا نيب لوحمو « نيع ةفرط نم عرسأب مهملظ لي زي نأ رداق

 .ىف مهل ةحلصملا نم إوجري امل مهتيرق لهأ ىلع جارخلاب اونمضي نأ ةيرذلا لهأل

 . كلذ ىف اوصخرب لو . ثكالذ

 ١وبلطي نأ ط زوجي الف مهيلع لماع نم روجلا ةدايز دلبلا لهأ ىأر نإو

 .نم اثيش مهسفنأ ىلع اوتبثي الو . لوألا نم اروج لقأ رخآ الماع ناطلسلا ىلإ

 دحأ تيبثت ناطلسلل اورك ذي الو ناسحإلا اوبلطي نأ ف امإو ص لق ولو روجلا

 .لراك نإ و « مهحلصي امم اوعنتمي ل مهل حلصي ام ىلإ ناطلسلا مهباجأ نإف . هنيعب

 هنيعب املاظ اوبلطي الو ص حالصلاو ناوهلا هيف ام ىلإ مهبيجي ىتح اوعنتما كالذ ريغ

 . لظلا ىف دودحملا نم كلذ نأل اروج نوهأ ناكولو

 اذه 7 > دالبلل لدعأ وأ هريغ نم هيل { بحأ نالف ةيالو نإ لاق نم امأو

 .بلطي وأ هب قثي ال نم ةيالوب ر.أي نأ امأو . سأب هيلع نوكتي ال نأ لوقلا نم

 . كلذ بحم الف كالذ

۔ سانلا نم ه قثو ال نم الو ىدنجلا ةيالوب ضرعي ال ىراومجلا وأ لاق
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 هدعوت وأ ءوسب الجر ركذ اذإ رئاجلا ناطلسلا ىف هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 كلد مالك ناوه مالكب لجرلا كلذ ىف ناطلسلا كلذ ةرضح لجر ملكتف ث رشب
 كاذ ىلع ناطملسلا بضغ ىوقي امم هنأ الإ هنم نوهأ وأ هنم دشأ وأ 2 لجرلا

 نم دشأ لعفي ه وأ لعفلا اذه لثمب فورعم لجرلا كلذ نإ هل لوقيو ‘ لجرا

 جارخ لثم هوركملا نم ءىش ناطلسلا ثالذ نم لجرلا ثالذ باصأف 2 لعفلا اذه

 عقوو لجرلا كلذ ىلع ةلالدلا هلوقب دارأ لجرلا اذه ناكن إف.كلذ ريغ وأ مرغ وأ

 نأ كلذ هلوقب دارأ نإ امأو . لجرلا باصأ ايف ناطلسال كيرش وهف هب ناطلسلا

 دق هنأل هيلع نامض ال لوقن . قحلاب هدنع ام ىلع ةداهشلا ليهس ىلع هلمعب هيف لوقي

 ء كلذب فورعم نالف ناطلدلا ملكن امل لاق نإف ءارغإ هب دصقي ملو قحلا لاق دق

 . نامضلا نم لجرلا اذه ملسي الف رش ناطلسلا نم لجرلا باصأ مش

 ناك اذإ ىرتشي نأ الو هل ميبي نأ ناطلسلا نوع ىلوي نأ دحأل بحن الو

 هريغن رثك أ ءارشلا ىف هثع صقني و ميبلاىف هلديزيو هيقتي هنم ىرتشيوأ هل عيبي

 ٠ كلذ ق هبعةيو

 هن وعوأ ناطلسلا لجرلا كل مهد ىح هد.قوأ هب رضف الجر ناطملادخأ نإو

 نم كلذ هيلع بتك نإ بتاكلا ىلع نمأ الف { هسفن ىلع هل هبتكت لام ىلع

 . قح ريغب لظ اذه نأل . نامضلا

 لمحيل لجرلاكلذ ءا ناطلسلا هن ملعو ار لجرعم عضو لج رف رثألا ىفو

 ‘هلمحو هرع ىلع لجرلا لاتحاف ك هرمع لمح نم لجرلا ناطلسلا عنم ك ٥هدلذع نه هر

ىلطعأنرلبلا ىلإ عجر ةدم هل ىلخ املف « لجرلا بهذو . اثيش ناطلسلا هنم ذخأي ملو
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 هيأرب رزبلا ىلإ عجرو « هرمتب اج دق رملا بحاص ناك اذإف . جارلا ناطلسلا

 ىلإ ةبوتلا هيلعو . مرذلا نم ًاثيش لادلا ىلع ىرت الف لجرلا اذه ةلالد ببسب ال

 . سانلا لاومأ ىلع ناطاسال هتلالد نم ىلاعت هللا

 .ةب وتلاومرفلاهيلعف لجرلا ةلالدبيسب لجرلا اذه نم ذخأ ناطلسلا ناك ن إ و

 انهر هلد ىف هل نهرأ وأ ء ىش ناطاسلل نمض ىح هر ل ر لجرلا ناك نإو

 . هل زاج كلذ نم هلحأ نإ و . هتلالدب هنم ذخأ امل لجرال مرذلا ليلدلا ىلعف

 هرلب لهأ ىلع ناطلسلا لبقأف هيلإ هيدؤي ءىثب هلام ىلع ناطلسلا عطاق ن.و

 . ءىش هسفن ىلع عطاقملا مزلي الف هسفن ىلع لجرلا كلذ عطاق ام لثم مهنم ذخأف

 نأ لجرلا اذهل زوجي اذ ةلالدلا ىلع الجر رابجلا رهق اذإ :رفعج نب دمحم لاقو

 قحلاىلإ اوعدي ىتح كلذب نوأدبيال اشطعو اعوج اوكلهيف ء قيرطلا نع مهلزب

 اذإ و ص مهبراحم ىف مهنم كلذ لحتسا اوب راحو اوعنتما اذإف . ةجحلا مهبلع موقتو

 . مهيلع ةجحلا دمب الإ مهعابتأ لاتفينأ بحت الف ةيرق ىفاوناكو « ةبراحم نكت {
 نودملا لحأ دقف ، هلتقف قحلا ىلإ نيملسملا نم دحأ هاعد دق ناك نإذ مهريمأ امأو

 . لاتفيو لتقي نأ

 مهناوعأ نم دحأ لتق الو ةربابجلا لتق ىرأ ال هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 اونوكي نأ الإ نولتاقيف لاتقلاب ه نوأدبي وأ ةبصانملاو ةجحلا دعب الإ اكتف

 { مهمامإ لقيو اكتف لتقي هسفنب لتاقلا نإف . هنيد ىلع نيملسملا نم آدحأ اولتق

 نم هناوعأ نم لتقيو هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ هرمأب وأ هديب لتق اذإ مهدئاقو

. كلذ ىلع ناعأ وأ هفنب نيملا لتق ىلوت
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 ًاسأب ىرأ الف مهملاف ديرب موق ىلإ رابجلا راس نإ و هللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 لتقن لجر ىلع لد ىذلا امأو . هناوعأو رابجلا كلهي ىتح مهيوفي نأ ليلدلا ىلع
 هتلالدب ملاظلا ثدحأ ام ءادأ هيلعو مثآ نماض لادلاف هتلالدب بلس وأ برض وأ

 وهف ملثلا ىلع ةلالدلا هب ديري ربخم ةملظلا ربخأ نهو « لام وأ شرأ وأ دوق نم

 مزلي امل نايسنلا ليبس ىلع لطابلاب ةلالدلا ىلإ دصق اذإ و . مهملظ ىف نيلاظلا كيرش

 ملسي هلعلو ك كلذب نامضلا هنع لوزب ال نأ فاخأن كلذ نع وهسلاو . كلذ ىف

 مهنم ذخأف ةعارزلا ىف هئامكر شب صراخلا ربخأف ءاكرش هلو عرازلا امأو . مثإلا نه

 . مرذلا هيلعو ثتالذ هل زوجي الف صراخلا

 ذخأف رئاج ناطلس ىلإ لجر ىلع ىغب لجر ىف هللا همحر ىراولا يبأ نعو

 ذخأ مم رمت وأ بح ؤأ بوث وأ دبع لثم هيلع ىنبملا لام نم اثيش رابجلا كلذ

 كلذ هلف رابجلا_ هنم هذخأ ىذلا عونلا لثم رئاجلا ىلإ هيلع ىغابلا لام نم لجرلا

 ىغابلالام نم ذخأي نأ هيلع ىغبهللف ، ةحارج وأ برضب رابجلا هلان نإ كلذكو

 . هتحا رج وأ هبرض شرآ

 نوكي نأ الإ شرألا هياعأامنإو . كلذ ىف اصاصق هل ىرن الف ضاصقلا امأو

 ءايلوألا هنم لبقي نأ الإ دوقلا هيلع ناك هيخ.ب لتق اذإف ء لتقي نأ ىلع هيلع ىغب

 ىغابلا ةعيفر هيلع ىنبملا باصأرام نامضب نيملسملا ماكح مكحمو . كالذ مهلف ةيدلا

 لدعلاب مكح ك اح نكي ل نإو لاومألاو سفنألا ىف نامضلا نم رابجلا ىلإ هينع

 ثالذ هل زاج هينب نم. هباصأ ام ردقب ىغابلا نم ذخأي نأ هيلع ىغبملا اذ» ردقو

. هيلع ةححلا دعب
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 لصف

 نأ هل زوجي الف لجر لام ىلع هلدي نأ ىلع رابج هذخأ نم « دمم وبأ لاق
 نايضلاو مثإلا هيلع ناك هلدو هربجأ نإ و .ثالذىلع هلتقو لتقلاب هدعوت ولو هلدي

 ىذلا ىلع ردقي لو ء ١ ذكو ا ذك هيطعي ْن أ ىلعلتقال هضرع نإ امأو املاظ ىسيو

 . هيمع مإ الف لتقلا نم هسفن ىدنو هريغ لام نم ذخأف ء لتفلا فاخو هغم هبلط

 اذإ هسفن ىمحم نأ هل زئاجو . لتقلا .رم هسفن ايحأ اذه نأل نامذلا هيلعو

 . كلذ هنكمأ

 لعف وأ تلتق ىتح سفنلا ىلع ةلالدلا تناك اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ىعمو د وقلا امأو . ىلالتخا الب نالاو نامخلا كالذ ىفف ملظلا نم عسي ال ام اهف

 هنم أربي ال نأ ىنبجعيو ڵ ةهبشلاب كلذ هغع أردي ضعبف ، هيف فلتخيف دودحلا

 ىلع رصأو بتي مل نإو هتلاح ىلإ عجر باتنإف ء باتقسي ىتح ريجلا ىنعم تبث اذإ

 . ىنعملا اذهل ةءاربلا هيلع ناك هتثدس

 ىنعم هيف هعسي امب ةيقتلا دح ىلا راص اذإف لاومألا ىف ةلالدلا ىلع ربجلا امأو

 هنابض قافتالا ىنعمب مزلي هنأ ىعف ذخأ ىتح لام ىلع لامحلا كالذ ىف لدف ةيقتلا

 . . لاملا كلذل

 هنإ لوقو ‘ كلذب ملاظ ىسي هنأ لوق 2 ىدنع ملاظلاب هتيمست ىف فلتخم و

 ءادفو لاملا كالذ ذخأ هسفن ىلع فاخ اذإ هعسي ناك هنأل ڵةهبشال هميلظت نع فقوم

. رارطضالا دزع هب هسفن
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 فلتأ امنإ هنأل هتيالوو هتلاح ىلع نوكي ذخآلا اذه نأ : لوقلا ضعب ىفو

 ردقي اذإ هسفن ءادفو هذخأ اهمف هعسي ىلا ةيقتلا لجأل رارطضالا لاح ىف لاملا اذهم

 مدعل هب هسفن ىدفو ةنونيد ىلع هذخأو هيلإ رطضا اذإف « كلذب الإ هسفن ءادف ىلع

 ىف فالتخالا ىنعم ىل نيبي الف هاضر نع هيلإ هملس ن لام نم وأ هلام نم هاوس
 مكح نمم اهيلع ناك ىتا هتلاح ىلع جراخ ىدنع وهو « هميلظت الو هميثأت

 . ةيالولا

 ةلالدلا بلاط ناكو . هيلع هدشرأف لجر نع هلأسف لجر ىلإ لجر ءاج نإو

 هلام نم ةيدلا هيلعو لادلا ىلع نامضلا نأ هلام نم ايش ذخأ وأ لجرلا لتقف آرئاج
 لوتسللا اذه هدشرأ مث لهجلاو ماظلاب فرعيال نمم دشرتسملا ناك نإ و ، هتلقاع نود

 . هتلع نامض ال.

 سانلا نم دحأ ىلع روجي وأ ةيرق لهأ ةملظم ديري ناطلس جرخ نإ : ليقو

 نه ءىشزوجيال هنأ 2 ماعطلا نم ئيش مهمعطي وأ ءام دروم ىلع مهدي اليل د اباطخ"

 سانلا ملظ نوديري اوناك اذإ ماعطلا نم اتيش مهمعطي الو ءام ىلع مهلدي الف٬ كلذ

 دحأ مهمعطأ نإو .نيلسلل برلا نيبصان اونوكي مل ولو اعوجو تشطع اوتام ولو.

 ةلالدلا اوبلط نإف ، مهدي مل اذإ هيلع نامض الو رافغتسالا هيلعف مهلد وأ مهاقتس وأ

 اوبلط ىنلا ةيرةلا اولصو اذإ اوناكو اهلهأ ملظ نوديري ىتلا ةيرقلا ريغ ةيرق ىلإ

 دحأل زوجمال هنآ اهلهأ ماظ نوديري ىتلا ةيرقلا ةلالد ىلإ اوغلب اهوغلبو اهيلإ ةلالدلا

 ` نوديري ىتلا ةيرقلا ىلع اولدتسا اهيلإ اولصو اذإ ىنلا ةيرقلا ىلع مهدي رأ

. اهلهأ ملظ



_ ٦٤٨ 

 هلدي نأ هريجو ناطلسلا هذخأ لجر ىف هللا هحر ىراوحلا ىبأ باوج ىفو

 .قرحأو بلسو دلبلا لهأ نم لتق نه لتقو « ريبلا كلذ ناطلسلا لخدف « دلب ىلع

 ةب وت الو هلهأو دلبلا كلذنم ناطلسلا باصأ ام ميمج همزلي لادلا اذه نإف دسفأو

 .لوقلا ىف الإ نوكة ال ةيقتلا نأل « ربجلاب هل رذع الو « هلك كلذ ءادأب الإ هل

 . لعفلا نود

 .ىلع الو ى نيلسملا ىلع ةملظلا لدي نأ دحأل سيل هنإ : رفعج نب دمحم لاقو
 . ئ . . . . ء

 اذه نآ ملعي ال لادلا اذه ناك نإو مهملظ ىف مه كيرش وهف لعف نمو « مهلاومأ

 هلزا هذخاؤيال نأ وجرنو هن ر رهفتسو ءاسأ لف ةي رفلا هذه لهأ ملظ دي رب رابجلا

 . راجلا لعف امب

 رابجلا لدي نأ دحأل ىرن الف نحم امأو ء ثالذك هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 رابجلا ةداع تناك اذإ اهب ديري ام ملعيال ةيرق ىلع الو ءهنم ديري ام ملعي ال دحأ ىلع

 .نم كلذ ريغ ىلإ سانلا نم جارلا ذخأيو 2 ىتح ريغب ملظلاو زوجي ال ام ةحابقسا

 . داسفلا فونص

 لصف

 تل اسف رئاجلا ناطلسلا ةابح نم باجل ةعبت ىنتمزل : هلرا همجح ر ل.يعس وبأ لاق

 ملظي ىباجلا نكي ملأ:ىل لاقف «كلذ نع هلا هحر حور نب دمحم

 .كلذ هلظ امم كلذ كل لعجي نأ كابأ لأساف : لاف . ىلب : هل تلق ؟ جارخلا نم

 ۔ كلذ تلعفن : لاق ديعس ابأ نأ نظأو . هصصاقو كيلع ىلا ةمبتلا ردقب ىاجلا

.ىضاتتي امم ائيش كابأ



_ ٦٤٩ 

 .نإ مهريمأ راد ىف مهناعتمأ اوكرتو دملا نم رئاجلا ناطلسلا لاجر جرخ نإو

 . نكسملا ديب كلا ىف هب ىلوأ وهف مهلزانم ىف ناك

 .هيلع بحم ءىش هسفن ىف هنم هلان وأ ملظل اب اتيش ريمألا هنم ذخأ دق ناك نمو

 .رصتني نأ نيملسللا 1 اح نم هلامب هل مكحلا مدع دنع هيلع قيضي الف شرألا هين

 ,مكحلا ىف كلذ نامك اذإ هايإ هملظ ىذلا ريمألا لزنم ىف هدجو ىذلا لاملاكلذ نم
 ع -

 . هن ود و إ همح ردعب هل

 .نأ ريمألا كلذ هملظ نمم دحأ هل لعجو ريمألا اذهل ةعبت هيلع تناك نمو

 .لعج اذإ هنأ . قحلا هلىذلا نمأو لجرلا كلذل ريمآلا ىلع ىذلا قحلا نم هصصاقي

 هبلاطي الو رابجلا لام نم ذخأي عجري مل رابجلا قح نم هسفن صصاقو « كلذ هل
 .نم الإ كلذ زوجمال لوقو . كلذ زوجب ليق دق هنأ وجرأف . هل هلعج نأ دعب نم

 . ءاضقلا ال ةنانثمطالا مكح

 اونواعت ام نامض ىف ءاكرش مهلك هتداق و ، هناوعأو هتالوو ى هتابجو رابجلاو

 . ملظلا نم هيلع

 .لعف امو . لام وأ سفن نم هسفن ىلع هانج ام هيلعف هسفن تاذ ىف ملاظ لكو

 :نإو «نامضلا مهيلع نولعافلا كلذكو ى هنامضرابجلا ىلعف رابجلا رمأب رابجلا ناوعأ

 ,عيمج نم نوعلا صلخ نإو . رابجلاو نوعلا ءىرب نامضلا عيمج نم رايجلا صلخ

 . نوعلاو ريمألا ءىرم نامخلا

.( ٢ نبل الملا جهنم ) ٤١٢



 س . ٦٥

 لصف

 ع كلذ زاجأ ضعبف مهيلإ ةربابجلا لامع ةيعرلا ةياكش ىن انباحصأ فلتخاو
 نم نوقحتسي ال امب مهنوبقاعي مهنأل زوجب ال ‘ ضعب لاقو ث مهيلع اودعت اذإ

 ةربابجلا نم لامعلا لان ام نامض ةياكسلا لهأ مزلي لوقلا اذه بحاصو « ةبوقملا

 لوتلا ىف اوديزي مل اذإ مهنارمأ ىلإ ةياكش زيجي ىذلاو . مهنياكش بهنب

 مهقحل اف ىوكشلا هب نوقحتسي ىذلا لعفلا نم مهنم نكي مل امو . ةياكسلاو

 داز نم ىلع لوقلا اذه باحصأ دنع نامضلاو ىك اشلا ىلع ءىش الف مهباحصأ نم

 عجرإ نم ىلإ ةيالا نوكنو ، لعفلا نم مهخم نكي ام ةياكشلا ىف مهياع

 ىونيو ، روجو ملظ ممخمهقحلي نأ الإ مهوكشي نأ دحأل زوجحم الو . هيلإ مهزمأ

 دمحم نب هللا دبع نإ ليقو . كشي نم ملظ م .وهو « دابعلا نع ملظلا ةلازإ كلذ

 لهأ عم ريسي .نأ دوه نب ليعامسإ نب ميهاربإل زاجأ هللا مهحر بوبحم نبا
 ىرع دق هلعلو « ملكتي الو مهيلع هل لوملا مهناطلس ىلإ مهلماع ةياكسش ىف ىول
 . مهيلع مهلماع ناودع نم ناك دق اه

 زاوجىلع ليلدلاو . اذهف فالتخالا هللا هحر ديعسب خيشلا نع دج ويو

 ۔ ىسفن نع ىنتدوار يه كلملل مالسلا هيلع ىفلا فسوي لوق مه مهيلإ ةياكشلا

 هليبسلا امإ . ليبس نم مييكَع ام كيلوأ هلظ دمب رصتنا نمل و»ىلاعتهلوقو

 اوديزي مل اذإ اذهو « ةوا رب ضرألا ف َنوةْبيو سانلا نود نبلا لك
 - ےص ےس

عفارلا ناك اذإ هيلإ ناطلسلا ناوعأ ةياك۔ث زوجب لوقو ، مهتياكش ىف مهيلع



_ ٦٥١ 

 درو « ريزعتو ديقو سبح نم نوهلا بقاعي امك « نوبقاعي مهنأ ملعي مهحاع

 . كل د مهيلع سانلا نم اوذخأ اح

 نامفرلاب الإ مهملظ مفد ىلع ردقي ملو هوملظو ناطلسلا ناوعأ هيلع عقو نمو

 . كلذب الإ مهملظ غند ىلع ردقب ال هنأل هيل اكش نإ هيلع سأب الف ناطلسلا ىلإ
 ملظب عفارلا اذه ىضري الف مهياع زوج ام قوف مهجاع ىدعت وأ ناطلسلا مههلظ نإو

 . مهياع هرعت و ناطلسلا

 وأ قرس لثم ثادحألا نه ءىش ىف لجر ىلع ىدعت لجر ىف رثألا ىنو

 سانلا دنع كلذ رهظأف ع رئاج ناطلس نامز ىف اهو ةحارج وأ بارخ وأ 2 قرح

 ديري ىوكشالربظملا اذه ناكنإف اثدح لعافلا اذه ىف ثدحأو ناطلسلا غلب ىتح

 ناك نإو ء ناطلسلا هيف ثدحأ ال نماض وهف ىتالا ذخأيف ناطلسلا كلذ غلبي نأ

 ناطلسلا غالبإ كلذب ديريالو هنع ىهتنيو هملظ ملاظلا هنع فكسيل كلذ اكش امم
 سيلام همزلأو٬هسبحو هناوعأنم انوع ناطلسلا ذخأ نإو ء هل زوجمال ام هيفلعفيل

 ناك نإو هلام ذخأي ال نأو . هجرخم نأ هيف ناطلسلا ملك نم ىلع سأب الف . هيلع

 . هدر ىق .كنإ هملع سأي الف هلام ذخأ دق

 ناطلس ىلع اورهظ اذإ نيملسملا نأ ، رع نب دمحم نب رمع باتك ىف هنإ ليقو

 نيلسملا لالح وهف سانلا نم هنوبحي امم هنأ حصو . هعجدق ناك ام اودجوف رئاج
 ذخأو مارحلا ةيابجم افورعم ناطلسلا ناكولو ث مارح هنأ اوملعي ىتح هنوذخأيف

 هل ضرعي الف هوبج امم هنأ حصي ال الام اودجو نراو . يلظ سانلا لاومأ

. نوملسملا



_ ٥٢٣ ٦ٍ 

 دنع نم دابز ن هللا ديبع ىلإ لمح الام ضرتعا هللا همحر سادرللا نإ ليقو

 هرصأ رهظأ نكي ثيح ىقابلا كرتو . هراحصأ ءاطعو هءاطع هنم ذخأف هل امح ضعب

 ملام ناطلسلا ةزئاجب سأب ال ليقو . هللا لام ىف ل ناك ءاطع ذخأ امإو . دعب

 دقو هللا لام تيب ن. هوطعأ امو ةربابجلا ةقفن ذخأ زئاجو . هنيع مارح فرعي

 ٠ ملاظ هلذنع وهو ةد واعم ءاطع سابع نا ذخأ

 سأب الو . هتلطيو .هيح ناكو جاجحلا ةزئاج هللا همحر ديز نب رباج لفو

 ةربابجلا ةزياج ذخأب سأب الو . هريغو ماعطلاب مهتعيابمو دهجلا دنع نه ءارشلاب

 مارح ملعي مل ام مهباود بوكرو مهبايث سيلو مهماعط لك أو مهتيده لوبقو

 «هيابرأ ىلإهدر هيلعف سانلا لا ومأ نم هوذخأو هوبصغ مهنأ كلذ لع نهو . هنيع

 ءاج نإف . ءارقفلا ىلع هقرف هبحاص ىلع هل ردقي ل نإو هفرع ابر هل فرعي مل نإو

 . رجألاو مرغلا نيب هريخ دمب نم هبحاص

 لصف

 .هلمع ىلع هن وطعي ناطلسلا لمع ىف لخدم لجرلا ىف هللا هحر نسحلا ىبأ نعو

 مايقلا ىع هنوطعي ىذلا ناك اذإ . مهخه ذخأ ام در هياع له ةب وتلا دارأو رجأ

 هيف لخد امل الحتسم لجرلا اذه ناك نإ : لاق ؟ دابعلا ملاظم ىلع مه نوعلاو مهعم

 مهعم لوخدلل امرحم ناك نإو ص كلذ نم ةبوتلا هيلعو 9 ذخأ ام در هيلع سيلف

 . ناطلسلا اذه نم ذخأ ام در هيلعف . دابعلا ملاظم ىف مهل ةرصنلاو مهامح ىف

هنوطعي مهنأ طرش | ناطلسلا اذهل لمح ق لخد لجرل ١ اذه ناكنإ ليقو



_ ٦٥٣ _ 

 مارح هيف لخد ىذلا لمعلا كلذ نأ هنيد ىف ىريو 0 مهعم هلمح ىلع اذكو اذك

 ةحنانلا ىلع اسايق . رجألا كلذ نم ناطلسلا اذه نم ذخأ ام در لجرلا اذه ىلع

 . ةمرحلا ةرجألا ىلع هاتنذخأ ام در امهيلعف رجأ امهلمع ىلع اطرش انإ ةينازلاو

 نرم ذخأ ام در هيلع اع إف طرش الو فورعم رجأ ريغب ناطلسلا هاطعأ ام امأو

 مكلا ىف ىعم اذهو ى ناطلسلا لام نم ذخأ ام در هيلع سيل و . نيمولظملا سانلا

 . لوقلا ضعب ىف

 دابعل ملظلا ىلع وه امإ ناويدلا ىف لوخدلا ناكاذإ هنأ لوقلا ضعب ىنو
 . ثالذ نم ذخأ ام در هيلعف رجأ كلذ ىلع ذخأف مهلع ناطلسلل ةنوعملاو

 لصف

 كلذكو . محدنع ام مارح ملعيملام ةرهاعلاو هسفن ىف مهتملا ةعيابم زوجن ليقو

 اهديس ىلإ ءىمتو رهاع ةمأ تناك نإو . نوطعيام مارح ملعي ملام ةزئاج مهتيطع.

 فرع اذإو . هل هكح اهدي ى امو « لالح هل وهف وه نيأ نم فرعي الو ءايشألاب"

 اهرقعنم هنأل هذخأ اضيأ هلف انزلا نع اهاهنيو اهلعفب ضار ريغ وهو.اهانز نم هنأ

 فزبإو ٨ اهتميق رثعف اركب تناك نإ اهرقعو س اهرقع نم قب ايف ىنازلا بلطيو

 . . اهتميق رشع فصقن ابيث تناك

 هتعيابم زوج الف مارحلا نم هلك هدي ىف امو هل لام ال ىذلا نويدلا امأو

 لالحو مارح هدي ىف ناك نإو « لالحلا نم هدي ىفام نأ ملعي ىتح هفم ءارشلا الو.

 عيبلا ىف لماعيو هنم ىرتشي لوقو . ةبيرلاو ةهبشلا بانتجال ىلوأ هتعيابم كرتف

. ءارشلاو عيبلا ىف عفدي ام مارح ملعي ىتح ءارشلاو



 س ٤ ٦٥

 نم همعطت نمل زوجي الف مارحلا ىلع هدنع هيف ةميقم رداع هتيب ىف ناك نمو

 نم }ىثب الو هعاتمب اهدنع نم دحأ عفتني الو مهريغ الو « هناري+ هماهطو 2 هتيب

 ةحابالا ملعت ىح ىقدصت الف كالذ اهل حابأ هنأ ىه تعدا نإ و . هل وه امم اهدنع

 هيلع لخدي نم ىلع سأب الف تبب ىف وهو رم اذإ ةربابجلا نوعو . كلذ ىف وه هنم

 ٠ هضرم ق هد وعب نا

 داعيو ةبصتغملا تويبلا ىف مهجتاوح ىف نيطالسلا اولصي نأ ساغال: رثألا ىفو

 ليقو . ةمزاللا جناوحلا ىفقتو تيللا اهنم جرخيو ركنملا ركفيو ضيرال اهبف

 كالذ ذخأ مث هناوعأ نم الجر اهاطعأو ء لجر لام ةعطق ةلغ ناطلسلا ذخأ اذإ

 لجرلا كلذ دنع نم ىلا ةعطقلا كلت هيل إعفد ىذلا نوعلا لام ةعطق ةلغ ناطلسلا

 . هنم لقأو هقح لثم تناك اذإ اهذخأ هل نأ لجرلا كالذل اهعفدو

 ۔تويبلاو لخنلا قرحو لخنلا ىشخف دلب ىلإ راسو ةلود عيج لجر ى ليقو

 ًامرص ةلودلل دئاقلا لام نم ذخأ هلام برخ نم دلبلا كلت لعأ نم الجر نإ مث

 .هنا رخ ةمق رظني و دئاقلا لام نه هذخأ موي مرمصلا موغي لجرلا نإف هل ام .و 7

 ع | هللا و ٠ كلذ هل زاج هنارخ ن٥ لقأ هذخأ ام وأ ءا وس ناك نإف

. قيفوتلا هبو



_ ٥٥ ٦ 

 : كلذو خسن ثالث ىلع هللا دمحب هضرع مت : ققحملا لاق

 ۔ م ١٩٧٩ هيلوي نم ١٩ قفاوملا . ١٣٩٩ نابعش نم ٢٣ خيراتب

 +٭ ٦ %

 ىناثلا ءزجلا ىهتنا

 ثلاثلا ءز+لا هللا ءاش نإ هيليو

 ى تاساجنلاو ، تاراهطلاو ى هايملا : ىف

 ، مميتلاو ، ءوضولاو ، ضيحلاو

 ٦ . زيانجلاو
قموملا هللا و



 ٥ كاردتساو نايب )

 > باتكلل لوألا رلا نم ٦٠١ ةر ةفيحصلا نم نماثلا رطسلا ىف درو
1 

 . ثح إ ص 7 -- ... ۔

 ص - ٥0 م ٥ نونظي نيزلا » ةينارقلا ةيالاب

 2 ! م و مسد اوقمم :3
 .س م 7 ١2۔و ,

 ‘ هناكم هيبذتلا رسستي لو ركذلاو مسرلا ىف فااخلع ةرقبلا ةروس نم ٤ ٦مثر

 دق ام ىوحب تبث دعي نأ ىلع ، باتكلا نم ىناثلا ءزجلا اذه ىف هنايب مزل اذل

 . هللا ءاش نإ 2 هعبط نم ءاهتنالا دعب ء باتكلا ءازجأ عيمج ىف أطخ نم نوكي

ققحملا



 ةحصل

٤ 

٥٤ 

٩٦٧ 

٨٦ 

٩٧ 

 تسرهف

 نيبلاطلا جهنم باتك نم ىناثلا ءزجلا

 عوضولا

 : لوآلا لوقلا

 . اهانعمو ةءاربلاو ةرالولا ق

 : ىناثلا لوقلا

 . كلذ ىاعم حرشو ةءاربلاو ةيالولا نع فوقولا ىف

 : ثلاثلا لوقلا

 . هب وجوو لاؤسلا ىف

 : عبارلا لوقلا

 . رادلا مكح ىفو « رهاظلا ةءاربز 2 رهاظلا ةيالو مكح ف

 : سمالا لوقلا

 .كلذق هايتف زوجت نهو 6 اريلاو هن الولا ماكحأب اع نوكينم ةمص ق

 : سداسلا لوقلا

. كلذ حرشو « ةيالولاو ص ةبوتلاب ثدحلل ةداهشلا ىف



 ةفيحصلا

 ١٠٨

 ٩ا١

١٢٣ 

٧٣٠ 

١٣٥ 

٤٣ ١ 

١٤٩ 

١٦٥ 

 س ٦٥٨

 عوضولا
 : مراسلا لوقلا

 , ه : | ١
 همرحو . اش اهدحآ لحاف ى افلتخا اذإو لجر نم اثرب اذإ نيلماعلا ىف

 . فيعض نم ملاع وأ ملاع نم فيض "ىرب وأ ء رخآلا

 | : نماثلا لوقلا

 . كلذ هبشأ امو نيب راحتملاو نينعالتملاو نيلتاقتملا ةنالو ىف

 . كلذ هبشأ امو لامعلاو ةالولاو ةاضقلاو ةمألا ةالو ىف !ذ ..ه | حاتا لوقل

 : رشاملا لوقلا

 . هنيد رومأ نع لأني الو أربي الو ىلوتي ال نم ىف

 ِ : رشع ىداحلا لوقلا

 روم ا نم ناعمو ص اثدح ثدحأ 7 رهاظلا مكحلا هتيالو تتبث نم ق

 ٠ ةءاربلاو هيالولا

 . رشع ىناثلا لوقلا

 . ىأرلاب ةءاربلا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا
 . هنع فقوي وأ هبك ار نم أربي ىذلا ثدحلا ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

. 4نء اربو ءايلوالا نم اري نم هر الو ق



 ةفيحصلا

 ١٦٨

١٧٤ 

١٧٨ 

١٨٤ 

١٩٤ 

٢٢٨ 

٢٥٨ 

٢٧٥ 

٦٥٩ 

 عوضولا

 رشع سماخلا لوقلا :

 ىصاعملا لهأ ةيالوو نيملسملا لافطأو مهلافطأو نيكرشملا ةنالو ىف

 هللا هنعل سيلبإو .
 : رشع سداسلا لوقلا

 . فذقلاب ةءاربلا ىفنو كالذ هبشأ امو سانلا لاومأب ةءاربلا ىف

 : رشع عباسلا لوقلا

 . اهراهظإ و اهماكتراو جورنلا ىلإ رظنلاب ةءاربلا ف

 : رشع نماثلا لوقلا

 . ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم ىتش بورض ىف

 : رشع عساتلا لوقلا

 . اهنم ةبوتلاو رئاذصلاو رئابكلا بونذلا ىف

 : نورشعلا لوقلا

 . اهلضفو ةب وتلا ىف

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 . نيدلا ةجحم ىلع اهميوقتو سفنلا بيذهت ىف

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 .ةماقتسالا قيرط ىلع سننلا ةلالدو ناطيشلا سواسوو سفنلا رطاوخ ىف

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

. كلذ عيرفتو بلقلا لامعأ فونص ىف



 ۔ ٦٠ ٦ _

 طوللا ةقيحصلا

 ٠ نورشعلاو بارلا لوقلا :

 ةدابعلا هب قتسق امف .

 ٩ نورشملاو سماخلا لوقلا :

 . هماع ركشلا بوجوو «{ هتيغصر و لمملا صالخ 1 ف

 ٣١ نورشعلاو سداسلا لوقلا :

 .ةبوتلاو بونذ ذلانم ءىش ركذو مالسلامهيلعةكس:الملاو ء ايينألابونذ ق

 ٣٥٦ نورشمعلاو عباسلا لوقلا :

 هتمأو هباحصأو هلط هللا لوسر لئاضف ىف .

 ٧ نورشعلاو نماثلا لوقلا :

 هراب نالا نمسحو ءاحرلاو ءاعدلا و ركفلاو ركذلا لئاضف ق .

 ٠٣ نورشعلاو عساتلا لوقلا ك :

 ةواسقلاو بضفلاو رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثبلا ىف .

 ٤١ نوثالثلا لوقلا :

 الذ هبشأ امو اهلاح نيتيتو ةرخآلاو ايندلا ركذ ق .

 ٤٨ نوثالثلاو ىداحلا لوقلا :

 نددلاو متاخلاو ةينآلا لايعتسا د سابالا و ةغي زلاو بيطلا ىف .

 ٤٢٧ نوثالثلاو ىاثلا لوقلا :

 ناتحلاو ةناعلا قلحو نيطبإلا روش فتنو رافظألا ملقو براشلاو كاوسلا ىف

. سقنل ١ ب ١ دآ و



 ةحفملا

ه
م
 

٤٦ 

٤٨٢ 

٤٩١ 

٤٩٨ 

٥.٣ 

٥٢ 

٥٢٨ 

_ ٦٦١ 

 وضولل

 : نوثالثلاو تلاثلا لوقلا

 : . كللذ بادآو عاجلاو برشلاو ى لك الاو مونلا ف

 : نوثالثلاو عب ارلا لوقلا

 . زوج ال امو « سفنألا ىف زوجي امو ىقرلاو للعلا ةاوادم زاوج ىف

 : نوثالثلاو سماخلا لوقلا

 . بؤاثتلاو ڵ ساطعلا دنع لاقي ايفو لوقلا نم بحتسي امف

 . مالكلا حي دانمو ك ةيقنتلا نم زوجع ايه

 . ةميخلاو ةبيغلاو رجهلاو ضغبلاو بحلاو وفعلاو رذعلاو بتعلا ىف

 : نوثالثلاو نمانلا لوقلا

 . فيضلاو ك ليبسلا نباو ك بحاصلاو ئ راجلاو > لهألا ف

 : نوثالثلاو عساتلا لوقلا

 . ماحرألا ةلص ىف

 : نوعبرألا لوقلا

 , ءادنلا ةخلاصمو { هدرو مالسلاو ، نكسلاو ع تويبلا ىف ناذثتسالا ىف

. كل د هبشأ \ م و



- ٦٦٢ 

 عوضولا ةحفصلا

 ٤٤ نوعبرألاو ىداملا لوقلا ه :

 ےلسقلاو رظنلا نم لاجرلا عم ءاسناو ث ءاسنلا عم لاجرلل زوجي ايف {
 رسحتلاو ةوللاو .

 ٥٦٤ نوعبرألاو ىناثلا لوقلا :

 دلاولا ىلع دلولاو « دل ولا ىلع دلاولا قح ىف .

 ٥٦٩ نوعبرألاو ثلانلا لوقلا :

 ننسلاو ء ضلارفلا ىف .

 ٣ نوعبرألاو عبارلا لوقلا ه :

 اهم وجوو ‘ ابظانل أو ء تاينلا ىف .

 ٤ نوعبرألاو سمالا لوقلا :

 هريغ لامب هلام طاتخا وأ لام ىف كشلا هضراع اذإ ناسنإلا ىف .

 ٦.٣ نوسرألاو سداسلا لوقلا :

 رثألا نم رحبلا بابسأ ىف لئاسم ىف .

 ٦٦ نوعبرألاو عباسلا لوقلا :

 كلذ هبشأ امو ك ملامحعو ‘ ةرابجلا ى ءاح امف .

 ٦٣٧ نوعبرألاو نماثلا لوقلا .

 . مهنادلب ىف نكسلاو ى مهناوعأو ةربابجلاب ىلتبي نميف

« « ج




