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 متشا ي
 ققحملا ة !ك

  

 ثيداحأ بلاغ جرخ و حيحصتو قيقح هقيفوت ندحو هللا دمحم لك دقل

 ىمقنلا ديعس نب سيمخ خيشلا فيلأت 2 نيبلاطلا جهنم باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 : ءرملا اذه عوضومو ك قاتسرلا

 ص حلصي ال امو ص ةراهطلل اهنم حلصي امو ع اهماكحأو هايملا ىف ثحبلا

 .ةبانجلا نم لسنلاو « سافنلاو ةضاحتسالاو «تاساجنلاو \تاراهطلا ماكحأ ىنو

 ، تياللا لسغو « مميتلاو ، ءوضولا ىفو ك اهالصو اهموصو ضئاحلا ماكحأ ىفو

 . كلذ ىناعمو ث زئانجلا بادآو ى ةزتلاوأ ، ربقلا ركذ ىفو ص هيلع ةالصلاو

 عيمجو ث ةالصلا : ماكحأ ىف ثحبيو ث عبارلا ءزجلا ء ىلاعت هللا ءاش نإ ، هيلي و

 ، لفنو ، نونسمو ڵ بجاو نم « اهيف دبعلا ىلع بجي امو ي اهبورضو اهفونص

 . هجارخإ ىلع نيعللا هللاو

 ىراجلا ناملس نس دمح نب ملاس

 ھ ٤٠٠ ١ ةنس ناثلا عيبر نم ١

ح ٠ ١٩٨ ةنس سر ام نهم ٠ ١





 رحس رحيلاعل احلا ىلاب نيشابلاعالبوريبلاسا هعم تاراهلبلا باتح.
 رننزر اناه لع رس

 1 اتصاومودورنلإعر يس :.رواللوس ر ؟للملاسمل ايع رستتحلل اوحبرمر.
 سساملومارحا ا خ ازوأميتورتسوارعيشواهررح رالع ںالعلدالمالا له ب اريرس
 همح ."رام٠ إ ؛هزب,٢٨صد رام . ١ ل موجوومجعدإلر لراعرإإجوساسترتراء
 ,بال :قمرسللررح ن ارلآوا آريما حيس 'مومتراع ں و اجراوح( مت عمس
 رم إ اوث وماغ:ساوام مذلا بقملز/۔ كرف ہمحصحلاور انول ؤسسمعابمصرلع ملا مهسلا ں!
 زو ل \ كل د) امح رن رز 17 ١ ت ا ل ير ١ ١ ىسصووارتررل اصرح درا تبو اںن

 ؟هنم )هراملا دزت ايهعضراهروجير ربلا ارهو !رمعم 2وح :لعل لحل ء1هرهاسبلا

 تا ائتكيناول رن :لجاب ئ

 باج ونم نپ عمو نستي
 ٥ امن اهمجرت اجخإبودودلج لوملا

 ِ اجبو هميجتلانمجتلاوتإ . ل

 رييةسات)ولضزتالاو ناكنحهنيعووحعخانهرحا نبزعلكساغلا نالف
 يزيهشاملكبكاوبزلاودنياوبامللوةزعلاو لواومرلاك ناللا
 :ااعاتايلامايف وزيإ اميا نهرنشيوانمزتم ناماو ينلا

  

 كال وتس

 ا العرس افنلاورضرلنمارهلترل اهسان 7 انرم اذا اتناو زم : 1 .....

 ,. ثيهلامباقماداممرلاو غئابباولق لاوزلا لكلإز :ميفف ما ةرهطاليملا
 نيابسويلبز اجورنث زوف وو ن اسإزلامتلحام هديري حنفاس [نلالولكرخمدا ن

 اليرعلاشخزاانوهساجتآ رات ىردلاههزيلاوساجلانيغاهنالبشادساجلا روخساجناانم كالم رمسو بالاقوف هفاش نا باتكلا هت ايبول
 دولعتمااماو مرك شاامولوبلاو زعلاو مرلاكهمياق دنبعتمادامرجلإساب
 لتقيو ةلامسازعزوزب هبودنم( ئتهو ويراُام لاو تراهظقهنيدساجل
 :ني !تكيدراملد جنال ظاليإلرلا ناجو مجر لامالا زوا
 نان انفلمت ناكينمودلا

 نيبلاطلا جهنم باتك ةطوطخم نم ىلوألا ةفيحصلا

 نيبغارلا غالب و

 





  

 اهماكحأو هايملاو اهمناعمو ساجنألا ىف

 ؟رهاط 7 رهطم ىأ « ١ً ط ءام ءايلا 7 انز نآو » :ىلاعت هرا لاق

 ىلع هانع. جرخم اذهو « ءىش هدسجني ال روهط ءاملا » : ةن ىنلا لاق . هسفنب

 هسحتيال روهط ءاملا » :مالسلا ه۔اع هنع ىرخأ هناور ىفو « ةي الاىنعم نم جرخ ام

 . © هحمر وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ ءىش

 ع نويعلا ءامو ح رغلا ءامو ث ءايلا ءام وه ةمألا قافتاب رهطملا رهاطلا ءاملاو

 : هدحو رحبلا ءام ىف لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ الإ ، رحبلاو ، راهنألاو

 . هريهطت ىلع نيملسملا قافتاو

 هؤام روهطلا وه » : لاقف ، هنعلثس نيح ةن هللا لوسر نع هيف ءاج امو .

 . ور نب هلزا دبع لوق نم ىلوأ « هتقبم لحلاو

 انول هل ريغت لو { ةساجنلا هتلح اذإ ليلقلا ءاملا ىف نوملسملا عزانت :ليقو

 ىأ نع ىذمرتلاو د واد وبأو دحأ ٥ ورو 4٨4:ع هللأ ىضر سابع نبا نع عيب رلا هحرخأ ) ( ١

 هاور امك اضيأ هجام نباو ىارباطلا دنع ةمامأ ىبأ نعو نابوث ثيدح نم ىاربطلا هاورو ديعس

 ىلوألاةياورلا امأ هيف ثدحت ةساحنب همعط وأ هنول وأ هحير ريغت نإ الإ روهط ءاملا نإ ظفلب قهيبلا

 م . ءىش هسجتي ال ٠املا ظفلب ةشاع نع طسوألا ىف ىأاربطلا اهجرخأ دقف



٩١٩ . 

 نم ء ىش هف نكي اذإ ئ نورخآ هسحخذر لو ك موف هسحنف ك ًايعط الو اح ر الو

 . ةساحنلا تارامأ

 ةلالا ةساجنلا نم ءىش ىلع بلغ اذإو ، روهط ءاملا نأ نآرقلا ىف درو دقو

 ث لوقف ، ةساجنلا نيع تلازو ك اهيف تلح ىتلا تاساجنلا مالعأ تاراهطلا ىف

 ًاروهط هللا هامس ىذلا ءاملا نأ 2 ةآلا رهاظ ىنمب آرهاط ءىشلا كلذ نوكب نأ

 عارجإ بجاولاف ، روهط ِام هايإ هتيمستب اهربط تاساجنلا نم ائيش قال اذإ

 . ليلد هيلع ماق ام الإ ، هرهاظ ىلع مومعلا

 2 ةساجنلا هلح مل ام ةراهطلا كح هل موكحم ءاملا نأ ىلع ًانيمج نودسمل عمجأو

 ء . ُ .

 ٠ هخم ر و | ١۔۔ط وأ هن ول رمول و.

 دنع الإ هن رهطتي ال : مهضعب لاقف ، رحبلا ءاع رهطتلا ىف سانلا عزانت دةو

 ء

 راك أ لاقو © هنم ل بح ١ محتلا : صاعلا نإ ورع ن هلل ا ذد۔ع لاقو 31 مدع

 ٠ رحبلا ءام رهطتلا زاح : نبلسملا

 نع لثًس :نل ىزنلا نأ ةاورلا ف ءاح ا_إ ى ءاملا سا 5 قلطملا بذعملاو

 ٠. 7 هتة۔م لحلاو هام ر وهطلا وه ( : لاقن > رحبلا ءام.

 توبث انباحصأ لوق نم قافتالا ىناعم ىف هنإ : هللا هحر ديعس و أ لاقو

 قرفو 2 ىلاعت هللا امهركذ دقو ث روهطلا ءاملا نم هنأو 2 رحبلا ءامب رهطتلا ةزاجإ

 ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو لمو ىراخبلاو دحأ هجرخأ وسابع نبا نع عيبرلا هجرخأ )١(

 م . ةراهطلاع فصن ثيدلا ملاذه ىعناشلا لاتو.



 : ىلاعت لاقف « ةراهطلا ىنعم ىف امهنيب قرفي ملو ، جاجإلاو ةبوذعلا ىنعم ىف امهنيب

 ك » جاجأ ام اذهو ه ارش "خام تاس ثرا اذح ناَرَحَملآ ىوت .و (

 { روهطلا ءاملا دجوي مل اذإو ، ةفاضملا هايملا نم ىلوأ وهف روهطلا ءاملا دجو اذإو

 هنأل ، هدوجو دس هكرتل ىنعم الف امهلاوزو ةساجنلا ريبطت ىف هل هبشملا ءاملا دجوو

 امم قحليو ، رجشلا ءامو ك درولا ءام لثم ك دارملاو ، ىنملاو مسالاب هبشأ

 طايتحالا ىف بحت و 7 مميتلا عم ل۔عتسيو ك م .يتلا نود امهب ءافتكالا .ف فالتخالا

 ٠ مميتلا حش لمعتسي نا

 نوكي ىتح تاراهطلانم هضراع ايف اكلهتسم رهاطلا ءاملا نكي مل اذإ : لاقو

 ناك نإ و زئاج هب ءوضولاو ، روهط ءام وهف ، همساو هنولل اليزم وأ ، هيلإ ًائاضم

 روهطلا ءالا دجوم مل اذإف ڵ روهطلا قلطملا ءاملا ريغ ءام وهف لمستسملاو فاضملا دج

 ىلوأ اهضعبو ، فالتخالا اهيفو « ازماج اهلاعتسا ناك هايملا هذه تدجوو ى قلطلا

 القتنم نكي مل ا. « دبعتلاب ىلوأ ناك روهطلا ءاملاب هبشلا قحلي ام لكو ضعب نم

 . ءاملا ريغ ىلإ ےمالا ىف
 ١

 ريغ نم هحر وأ همعط وأ هنول ريغت ىتح ءانإ وأ عضوم ىف ءاملا سبقحا اذإو

 ءىش لسغ ىف لعمتسم ءام لكو « هب رهطتلا زئاج 2 روهط قلطم ءام هك ةساجت
 كلذ هبشأ ام وأ ث ةالصلل ءوضو وأ ى ةبانجلا نم لسغ ىف وأ « تاساجنلا نم

 ءادأل ڵ كلذ دمب هلعتسا زئاج ريغو ڵ كلذ ىف لهتسم وهف ةراهطلا هب دارالا نم

٠ تاراهطلا ق هلاعتساو هب رش روحم نكلو ك تاساح لسغالو ك ءوضو و أ ضر



١٢ 

 > مميتلا عم هلايمتسا زح ضعبف لمعتسملا ءالا ذحوو روهطلا ءالا مدع اذإ و

 ئربال ضعبو « ًامميت هعم بجويال هنأ وجرأو مدعلا دنع هلايعتسا بحم ضعب و

 . هنم ىلوأ مميتلا ىرب و ڵ هكالهتساب هلاعتسا

 .ىتح هسأر حسم ىسن نميف هللا هحر بوبحم نب دمحم نع حرشلا باتك ىو

 فحل هثوضو نم ءىش ناك نإو ،ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلع نأ ع هؤوضو فج

 ٥. رحأ هسأ ر حسم و كهنم ذخأو 2+ام هتيحل ىف ناك نان ‘ هسأر حسمت نأ هملع امإف

 هندب ىف ناكو ء ءاملا هبصي مل عضوم ءوضولا دودح نم ةحراج ىف ناك نإ كلذكو

 ء .

 . هأ رج ا هبطر ص ءاملا نم ءىش

 هلابعتسا نإف نوثضوتملا هلمعتسا دق امم ءاملا ذخأ امأ : هللا همحر دحم وبأ لاق

 نإ : ةيواع. وبأ لاق ع فالتخا كلذ ىف انباحصأ نيبف ىرخأ ةحراج وأ هيسن ال

 ءالا لعج مهنم هز“وج نم و ك لمعتسملا ءاملا لاعتسا زوجحم الو ء لمعتسم ءام كلذ

 .ملاموء ريهطتلل ةيناث هلابعتسا زوجي الف دسجلا نباب برمغف ص نيبرض ىلع لمعتسملا

 مث ث هحراوج ضعبل هب لءهتسي ىذلا ءاملا لثم وهو « هلايعتسا زاج دسجلا نابي

 لمعتسا ىذلا ءاملاب ةحراجلا ىف رخآ جام لمعتسيف؛هدسج رئاس ىلع ءاملا كلذ ىرحت

 .نيديلا وأ ةيحالا نم ل.عتسللا ءاملا زاجأ نم هب قلعت ىذلا وه اذهو « اهلوأ هب

 ٠ ءىضوتللا همسا آ

 ء امو > درولا ء امو ك ءالقابلا ءامو ك روفاكلا ءاك هريغ ىلإ فاضملا ءالا امأو

 .فرعي ءام ىلإ فاضر ح قلطم ءام سا هالع عقي ال ارمح > كالذ وح و > نارةغزلا

`



 «؟روهَط ءام ءامسلا نم امل :أو » : هلوقب ءاملا رهطتي نأ ء رمأ ىلاعت هللا نأل « هب

 ىفاضي ىتح قلطم ءا. يسا هيلع عقو ام لكو &هريغ ىلإ ةفاضإ ريغىذلا ءاملا رهطملاو

 انخس ايراج وأ ناك ادك ار ، ايفاص وأ ناك ردكت زئاج هب رهطتلاف ءام لإ

 ناحمر وأ روناك نم ءاملا ىف عقوام لكو ءامل اهلك ت افص هذه نأل ءادراب وأ ناك

 دجو ام لكو هب رهطتلا زجي مل ڵ هفصوو همسا نع هلقنو « هلاح نع هريغف نهد وأ

 لصألا ىف هنأل ةراهطلا مكح ل موكحم وهف ةساجن نم هرييغت نأ ملعي ملو أريذتم

 كشم 2 ةراهطلا مامت نم نيقيىلع ناك نم لك كلذكو « هتساجب حصت ىتح رهاط

 هكشف ، رهطت دق هنأ كش مش 2 هثدح نقيت نمو 2 اهتداعإ هيلع بج جل هداسف ىف

 هيل ليزم ريغ

 جراخلا ىلإ فاضي ءامو 2 هيف عقاولا ىلإ فاضي ءام : ةثالئ هايملا نإ ليقو

 ىلإ وأ هيف عقاولا ىلإ فاضملا ءاملاف ء هب موقي ىذلا ناكسلا ىلإ فاضي ءامو « هغم

 ءاملاب رهطتلا روحم امت ا و ك نب رهاط اناك نإ و ك ريهطتلا امم زوح دل هنم جراخلا

 لخلاب رهطتلا زوحم الو ك راحبلاو رابآلاو راهنألاو نويعلاو راطمألا ءام نم قلطملا

 ٠ نبالا الو ذيبنلا الو

 ٠ لالز ءامو ك ةريط ةرم : ذيبنلا ق لوقي ناك سابع ن ا نأ اوعزو

 رثك ألملاو نبالا ىلع ابلاغ ءاملا ناكو ى ءاملاب لحلاو نبللا طلخ نم : ليقو

 عمسنمل للا امآو 2 ءاجنقسالل ال ةالصلا ءوضو هب ًآضوتي نأ زوج هنأ نيثلثلا نم

. ايش همو



 ۔۔_ ١٤

 توب٨ث نم ريغتي مل ىنعم وأ ساب ءاملا هبشأ ام نإ : هللا همحر ديمس وبآ لاقو

 لخلا نم ههشأ اموأ ذيبنلا ناك ةفاضملا هايملا دجوت مل اذإف ڵ هيناعم ماكحأل ههابشأ

 انفصو ام ىلع فالتخالا ىنعم كلذ عم هقحلي ههبش أ ام نأل ىنعملا ىن ءاملل امبشم

 رابتعالا ىف كلذ ةلزنم نيللا لزن نإ و ، روهطلا ءاملا مدع دنع « ةفاضملا هايملا ىف

 « همدع دنع هلثم وهف ءىشلا هبشأ ام لرأل 2 هيناعم قوحلو ههبش نم ريغتي

 . ميتلا عم كلذ لاعتسا طايتحالا عم انبجعأ كلذك كلذ ناك اذإو

 ًآض وت ذيدن ال ١ هم نكي نم : ليقو 4 ذيهنل \ ءوضولا ساهيع نا زاجأو

 م اوت ز » : لوقي ىلاهت هلا نأل لوقلا اذه دمحم و ] فعضو . اضيأ مح و

 عم ذيدخال هجح و الو ك بارتل اي محتلا همقكت ء ا مدع نف ) سط ًاديعَص اوسميتف

 1 4 مهتلا

 . حصي مل

 )١© وتلل ىنلا نع ذيذل او رهطتلا ةزاجإنم ةفينح ا باحصأ هاعدا ام امأو ك

 لمعتسملا ءاملاب أضوتي نمل اوزيح ل نيملا نإ : هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 نمو « ربلا هب خبطي وأ ءانإلا هب لسغي وأ لسنلاو ءوضولا نم رطقي ىذلا لمم

 هيف “"ّقزو ىذلا ءاملا اهأو ڵ ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلعف ىلصو كالذب أطوت

"-- 

 دوعسم نبا نع هجام نياو ىتاسنلاوىذمرتلاو د واد ويآ هجرخأ ذيبةااي عوضولا ثيدح )١(
 كلذكو هنم ىلإ بجعأ مميتلانإ لاقو ذيبنلاو نبللاب عوضولا هرك هنأ ءاطع نع دواد وبأ ىورو

 ىوري ىذلا لاق ديز نب رباج نع ةديبع ىبأ نع بيبح ني مببرلا دنسم ىو ةيلاعلا ىبأ نع ىور
 تعمس دق ذيبنلاب ًاضوتي نأ ملسو هيلع هتا ىلص يبنلا ةزاجإ ىف نجلا ةليل دوعسم ني هتنا دبع نع
 م . ملعأ ةناو بذك هنع مفر ىذلاو ةليللا كلت دوعس نيا رضح ام نولوةي ةياحصلا نم ةلج

 ريغتي ىح ءاملا ىف هريغو فوص ا سمغ وه قيزوتلا ىنعم نيينايعلا نم :ثك حالطصا ىف )٢(
 م “ت . ءاملا نول
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 « هتالص تمت ىلص و اذه نم ءىشي ًاضوت نف فضنلاو :صوخلاو رجرجلاو لزنلا
 نف « لمعتسملا ءاملا نم نوهأ و٭و « هلاح ىلع اذه نرأل ء دح وأ هربغ دَحَو

 م هر أضوت هربخ ءام دحم لو ىاوألا لسغو ك ربلا خيبط نم المه:سم كام 7

 ٠ ل صو ( محم

 الو ص مميقي هنإف لساشلاو ءىضوتملا نم رطق دق ىذلا ءاملا دجم ىذلا امأو

 ح ى لالخ وأ ، رسب وأ ڵ ةباد ثور وأ 2 نغ رمب ءاملا ىف ناك اذإو . هب أضوتي

 ىح هنم ءوضولاب \ سأب ااو هح ر و ا 4٨۔٠ط و آ هن ول ىل ح باغو صوخح وأ ,3 ىبن و آ

 . تاراهطلا لم اذه هرييغت نأل « ءالا مكح نع هب جرخم دح ىف ريصي

 'بنجودو حيحصوأ ضيرم لجر نعو - هللا همحر ديعس فأ باوج نمو

 . :اود كالذب ديرب 2 ارجش هيف حرطو .ام ىلغأف ‘ سجم هنأ الإ بنج ريغ و

 ريصي ىتح +املا رجشلا كلذ بلغ اذإ هنإف ءاملا رجشلا كالذ ريذف ، ماود ديرب ال و أ

 ۔ى قرشملا ءام وأ ايبوالا ءام وأ ى ززألا ءام وأ ث ءالقابلا ءام لثم ىلإ افاضم

 .ناك اذإ امأو ء ةبانجلا نم لسفي الو ةساجنلا نم رهطي ال كالذف ، اذه هابشأ وأ

 ثالذف اننصو ايك هيلع بلغي ملو ع كلذب كرتب هتعيبطو ءاملا ةحتار رسكسيل هدارأ

 هنآل ةبانجال هب زوج الو ث ةالصال رهطتلا هب زوجي هن أ 2 لوقو 0 هلرا ءاش نإ ى ٠ :فاج
- 

 ۔ ملعأ أ هللاف هن تيللا لسغ امأ او ڵ ضئارفلا هب ىدؤت الو « رانلاو ناحم رلاب ل۔هتسم

 ٠ ضرف ء ادأ هملع سل هذل ك تلل لسخل زوح كلذ نأ : لوقأ انأو

 )١ ( رضخأ تنلا قرمشعو 2 تبن رسكلاب جرب زك قرشفلا .
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 رهاط وهو _ ةساحنلا ل؛زد :لمعتسملا ءا[إلا نإ : ىنايسرلا نسحلا وأ لاقو

 .. ةساجن هب نوكت امب لمعتسي مل ام

 ًأضوتنإو ء ةساجن هيذ ىرب نأ الإ هسجني مل هسم وأ ماق ءام نم بزسش نمو

 . ةساجت ةيف ىرب نأ الإ ء سأب الف ةالصال هنم

 نم ةخ وأ راح جعاف لثم ًاغيظف صام لخد اذإ باكلا ق بوبحم درغ لاقو

 سأب ال هنأ هئام نم ناسنإب راطف ضفتناف اهنم.زرب مث ى ءىش اهبسجني ال ةريزغ ءام

 . كلذ ىف هيلع

 هتم أضوت و صع ىلع 4صع) ىرجأو ًامطقنم جام لحو نم : جهازيإ وأ لاقو

 هل زاج ى اهارجأ و ، ةيقاس ىف ةدحاو ةبخ تناك اذإ كلذكو ، هل زئاج كلذ نأ

 . اهيف وأ اهنم ىجنتسي نأ

 هسجني ال هنإ : نيملسمل ضعب لوق ىنف ،لالق سخ ردق عمتجم ءام ناك نإو
 . ةحنارلاب سأب ال لوقو ء حير وأ معط و أ نولب ةساجنلا نم هيلع بلغ ام الإ

 ةسجن هدي نأ لي نأ الإ ، ىبصلا هسم ىذلا ءاملا ترم ءوضولا زئاجو

 ةليلو اموي وأ 2 اموي ثكميو ، تيبلا ىف ىطغم ريغ ءانإ ىف نوكمي ءالا كلذكو

 . اسأ هنم ءوّضول او ىرأ اذ ٣ هب ملعد الو

 اهلغسأنم ضانو > اهفناكف ءاملا اهلخد ةبلج نع هرا هجر لده\عس وآ لئسو

 ضفيمل نإو ، ةساجنلا نم هيلع بلغ ام الإ هسجنيال ىراجلا ءاملاك هرك دسلا دعب

 هكح نوكي هنأ ث ءالا هلني ىذلا بناجلا ىف وأ ‘ اهباوج ق ىرج ءالا قب و

. ىراجلا ءاملا مكح



 لصتم هنأ الإ ىرجي هري ملو اهريغ وأ ةيقاس ىف ءام ىلإ ءاج الجر نأ ولو .

 ناك اذإ كلذكو ء ىراجلا ءاملا ةلزنمب نوكي هنأ اصلا هنع ىشمو اصلا نيب

 أضوتو ع ضعب ىلإ هضعب ىرجف ع اصحلا هنع حسنف ء لجر ءا ، عطقنم ماق ءاح
 هيلع بلغت ملام 7 ايراج ماد ام سجني الو ى زاح كلذ نأ ك عطقنا غرف ادن ، هب

 . ةساجنلا

 اليلق كلذل الخو ص معط وأ نروب ءاملا ىلع لوبلا بانف ءام ىف لاب نإو

 نإف ڵ ىنص ىتح هلاحب هكرت وأ هياع حزن و أ هنم ةكرحم ءالا افص ح ‘ اريثكو أ

 الإ ادبأ سجحت وهن ء ةدام هل سيل مقنقنم وهو ث هلكء املا ىلع تبلغ اذإ ةساجنلا

 نإ امأو > ةراهطلا لاح لإ عجري هناف 2 هيلع بلغو ث هنم رلك أ ءام هلخادب نأ

 ، هنم رثك أب وه سبلو ع ةساجنلا كح هنم عضوم ىلع بلغف سجني ال اريثك ناك

 & ىناعملا نم ىنعمب رهاطلا هب طاتخأ اذإف ع سجن ةساجنلا هيلع بلغت ىذلا عضولاف

 . ةراهطلا كح لاح ىف راص دقن ةساجنلا نيع كالهتساو « هيلع بلغخ

 نيع تلازو ةساجنلا نيح ىف هو وأ هندب نم ءىش عضوملا كالذ ىف ناك نإو

 هصخ و 4ز لدو ١ بوثلا جرح ١ 7 هريغ وأ حزنوأ ةكرحم ءا___لا ىصو ةساجنلا

 ريغتف از زغ ءام ناك نإ و ، لسغي ىتح ةساجنلا كالذ مكح نأ لسفلاي الو كرعلاب

 ءالا نإفء دحاو عضوم ق هلكو ء فاص املا ىلع و ٤ لةسأ نم ضرألا ىلي ام هن ول

 نأالإ ىلعأ نم رهاط وهف ، رب زغ وهو « لقسأ ىلإ ةساجنلا هنم تلزن ىذلا ىلعألا

 . هياع ةساجنلا مكح بلغي

)٢ نيب)اطلا جهنم ۔ / ٣ (
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 قوف الصتم ناكول هنأ الإ ةعطقنم عضاوُو اصحلا ىق الصتم ءاملا ناك نإو

 وهو أ عضوم ىف ماق ءام ناك نإو ء ىراجلا ءاملا ةلزنمب اذه نإف سجني مل اصحلا
 ءانللا هيلع بلغ اذإ هنإف هرخآ ىلإ لصي ملو ، ىلعأ نم راج ءام هلخدف « ليلق

 هيلع باغي: مل ماد امو { ارهاط راص دقن هكح لجأ نما ىرج وأ ، رهاطلا ىراجلا

 هكح ىرج الو هيلع بلافي الوخد ىراجلا ءاملا هلخد امن إ و 3 سحي هنجعب وهف

 ءاملا هلخد ىذلا ليلقلا ءاملا نكب مل نإو ے اسجن لصألا ىف ناك اذإ ارهاط نكي

 نآ لبق هيف ءاملا لوخد نيح ىف ةساجنلا هتضراع امإو ى لسألا ىف اسجن ىراجلا

 هيلع بلغت ملام ارهاط نوكي ءاملا نأ ، لفسأ نم ىرجمو ، هرخآ ىلإ لصي

 . ةساجنلا

 - ء 7 . ن ء ,¡ذ.
 ے ءىش هدسفي ةلق نيعبرا ردق ءاملا ناك ا د ح هللا هحر ديعس وبا لاقو

 . رارجلا طسوأ نم ةرجلا ةلقلاو

 كنم أضوتي نأ زاج ك ا ري:ك وأ اليلق ناك “ هد رج نجي .. ءاملا ناكاذإ ك ليقو

 . هيف ىحنقسي و

 ى هدفي مل لوبلا نم رثك أ ءاملا ناكاذإ : لاق هنأ ةديبع ىبأ نع ىوريو

 ءاملا ناك اذإ ء نيسلا ضعب نع تالذ عفري ك ةيواعم ىبأ نع دجوي كلذكو

 ٠ همسر لوبلا نم رثكأ

 ثلث نم لقأ هب "ىفوتملا نم رطقي ىذلا ءاملا نامك اذإ حخايشألا باتك ىفو

٠ 7 حص دو هنم اضوتي ىذلا ءالا



 لد ف

 لوبلا نع ىهنلاو ريثك دك ارو ليلق دك ارف نيبرض ىلع دك ارلا ءاملاو

 ةلع ىنلا لوق كلذ ديؤي و ءهتلقل ةساجنلا لمحم ال ىذلا ليلقلا دكارلا ءالا ىف

 هنألو { ءىش هسحني ال هترغكل هنأ ك عأ هللاو دي ر & ءىش هسحني ال ءال

 . ةساجنلا سلغي

 أضوتي دك ارلا ءاملا ىف كدحأ نلوبي ال : لاق هنأ ولع ىبنلا نع ىوريو

 ريثكلا نأل ث ريثكلا نود ليلقلا ءاملا ديرب هنأ ء ىنعملا ىف هجوتي اذهف ، ©_)هغم

 . امه كلهتسم ةساجنلا ىلع لاغ

 ءاقل ١ نع ىهن ك :نل ىنلا نأ > اهنع هللأ ىر ةشلاع قيرط نم ىور دقو

 ءاملا ىف لوبلا مكح نأ ربلا ىنف « هريغ الو ادك ار رك ذي ملو « ءاملا ىف تاساجنلا

 . ءا وس 7 طوفتلاو

 هيف لسغي ىذلا ءاملا ردق نع ىدلاو تلأس : سابع نب حاضو لاق رئألا ىفو .

 ٠ رارج سمح لاق ك بنجلا

 ىذلا ءا_ها ردق نع ررح ن ل.هس تل اس > رشملا ن ليهس ن نايلس لاقو

 ك ءأم نم نختب رق وح لاق لجرلا هنم ىحنتسي

 . من لاق ؟ كالذي ذخأت : هللا دبع ىأل ليق

 م . ة رب ره فأ نعناسنلاو ىذمرتلاو دواد وب'ومل۔هو ىراخبلا هحرخأو عبب رلا هاور ) ( ١
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 بصي و{ لكني هنأ سج ءامب زنك بارج ف هللا 4 ر ىلع نب ىموم لاقو

 . ابص ءاملا هيلع بصي « ىصلا لوب ىف لاق كلذكو « ابص ءاملا هيلع

 لو { ىنكي هرهاظ ىلع ءاملا هيلع بص نإ ةاش هيلع تلاب بارج ى اولاقو

 . هيملع ديلا ءارجإ اوطرتشي

 حرطممثةسأجت نم هيف لسني لجر دعقف « ةيلاع ضرأ ىلإ عوفرم جعاف ىف ليقو
 وهو ث هيف لسذلاب سأب ال هنأ ءارو ىلإ ىرجم ءاملا مجرف ء ةقفاخ ضرأ ىلإ ءامل

 . راج وهف « ىرج اينيك وأ ، فلخ لإ وأ مامأ ىلإ ىرجي ناك ي راج

 ، سجن نارفعز وأ تاروشب غبص اذإ بوثلا نع هللا هحر ديعسب أ نعو

 اسجت نوكي ال ءاملا نأ ى ءاملا ىلع غيصلا بلخف « راج ءام ىف غبصلا كلذ لسفف

 ةضراعلا ةساجنلا نم ال تاذلا نم ةساجنلا هيلع بلغت ىتح سجنيال امم ناك اذإ

 . تاراهطلا ىف ةلاحلا

 ثيغ باصأدقو ع دجسملا ديري ىضم ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع ابأ نإ ليقو

 , ةديبع ىبأ رصب بهذ دقو ء باودلا هيف تلاب دقو ك قيرطلا ىف ءام هنم عقنتسا

 ، رثك أ ام ةديبع وبأ لاةف ء لوب هيفو ءام قيرطلا ىف نأ « هدوقي نم هملعأف

 ضاخو ع انيضمو 2 ضماف ع لاق ع رثك أ ءاملا : لجرلا هل لاقف ؟ لوبلا وأ ى ءاملا

 ىلصو « نيطلا نم هيلجر لسقف { ءام بلط دجسملا باب اندعص ادف ث ءالا كلذ هب

 . معن لاق ؟ اذه ذخأتأ هللا دبع 7 أضوت لو

 . ةديبع وبأ هضاخ ىذلا ءاملا اذه لثمب ءوضولا زوجي ال : هللا دبع وبأ لاقو

 . هتالص داسف ىلإ هب غلبأ اف هندب وأ هبوث ىن هباصأو 2 اناسنإ نسم اذإ امأو

تريتف ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلا وأ ليلقلا ءالا نأ ىلع « لهلا لهأ عمجأو
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 ءوصول ١ روح الو ك كلذك ماد \. ئ سجن هز ] ل ا_۔خح ر وأ امعط أ ان ول ول

 هز أ > اح ر الو امعط الو ان ول هل رعشل لذ ةساح ه.ف تمق و اذإ و & هب لاستغالا الو

 . هب رهطتي و هلاحب

 .املا غلب اذإ لوقو ث اثبخ ل۔ع مل نيتلق ءاملا ناك اذإ ى لوقلا ضعب ىفو

 ص ثبخلا لحم مل ني ولد ءامل ناك اذإ لوقلا ضعب ىفو ، ءىش هسجني مل ةلق نيعبرأ

 هريثكو ءاملا ليلق نإ لوقو ، ءىش هسجني مل آولد نيعب رأ ناك اذإ ءاملا نإ لوقو
 ىف اوفلتخاو ، هحير وأ همعط وأ هنول ىلع ةساجنلا بلغت نأ الإ ءىش هسجني ال

 ص برقلا طسوأ نم افصن و نيتبرق مست ةرجلا تناك اذإ مهضعب لاقف ، ةلقلا رب ةت

 لاقو: ، ةريبكو أ ةريغص اهنأ ، برقلا ركذي مل ضعب و ، برقلا ربك أ نم لوقو

 لوقو © عاصلاب اكوكمرشع ةعبس اهنإلوقو 2 برق ثالث عست ةلقلا نإ : مهضعب

 زوكلل لاقيو ، ادح ثالذل ل۔ ملو ك مدنع ةفورعم ىهو « رجه لالق ىه اهنإ

 . ةلآ هغم برشيو لجرلا هلمحب ىذلا

 . رايتخالا ىاعم ىلع هريغ نم هب لاعثسالا لإ بحأو ء ضعب نم

 اضرعو الوط عبرو عارذضرألا ق امهسايق نيتلقلا نأ ، بذهملا باتك نمو

 ٠. ا; ه ىأ ك اررغو

 ناشطع وهو 4 سجن ءام هت رحح ناك نمو _ هللا همحر دحح ى أ عماج نمو

 هللا نأل ؛هيلإ ارطضم ناك اذإ هنم برشي نأ هل زاج ثدحم وهو ةالصلا هترضحو

نم سيل هنأل ، ةالصلل هنم رهطتي نأ هل سيلو ث هسفن ءايحإب هرمأ دق هركذ لج



 ، هب رهطتلا نع ىهن دق امم زيمتم ريغ ناك اذإ { هن رهطتي نأ زوجن ىذلا ءاملا

 . هربغ نود ,اللاي رهطتي نأ هرمأ ا ١ ىل اهت هللاو ك هنع لصفنم الو

 وأ دربنم هلمعتسا نإ هسفن ىلع فاخ ءام ناسنإلا دنع ئ راك اذإ : ىلاقو

 ةراهطلل هلععتسي نأ هل لحم الف ةالصلاب رمأ دقو « ثدحم وهو « هنلتيف شطع

 نم هقحتسي باوث اهلعذو ،ةدابع ةراهطلا نأل ،هل قراسلاو « ءاملل بصتغملا كلذكو

 . هب ذخاؤي ةيصعم ناك هنع ىہن ام لعف نإف اهلعف

 اهضيح نم ترهط دت ة أرماو ، بنج لجر هرضحو ءام لجر دنعناك نإو

 انباحصأ ضعب ناكو س ءالؤه نم دحاول الإ ىفكي ال ءالاو ء تيم ناسنإ وأ

 ، تيللا هب لسغي نأ س بجوي رظنلاو ص مهنم ءاش نم ىلع هب دوجن هنأ بهذي

 ىف لخاد وهو . ك اتوم ©_)١ولسغ لاق لط ىبلا نأل ى هب هلسني نم ىلإ هعفديو

 وهف بنجلا وه ناك نإو ءىشب بنجلاو ضئاحلا ىف بطاخ ملو 2 رمألاب ضرفلا

 وهو ءاملاب اهملع ارداق ناك اذإ ، بطاخ هنأل هربغ ىلإ هعفد هل سيلو ث هب ىلوأ

 رضاحلا ىلع فاخ نأ الإ ص هب قحأ وهف تيملل ءاملا ناك نإو ، كلذ ىلع رداق

 . لوقلا رثك أ ىف نثلاب هتثرول نمضيو ڵ هسفن ءايحإ هلف شطعلا نم كالملا

 ص ةالصلا ترضحف ، رذاسم وهو ى هلحر ىف ام ىسن نميف انب احصأ فلتخاو

 لاقف ص ةالصلا نم هغارف دمب هب ملعو { ءاملا دحو ش 0 ىلصو مهيتف ك هد ملعي و

 ةنس وأ ضرف وه له اوفلتخا دقو سابع نبا نع ملسمو ىراخبلا هانعم ىور ثيدحلا )١(
 م . ةرافكلا ىلع هد وحو حجارلاو



_ ٢٣ 

 هنأ ملي عضوم ىف ناكنإ امأو ء هيلع ةداعإ ال مهضعب لاقو ةداعإلا هيلع مهضعب

 نإو ى مميقي نأ هل سيلو هدصقي نأ هيلع نأ ، تقولا جورخ لبق ءامل ىلإ لصي

 هب رمأ ام لعف هنأل 2 ةزئاج هتالص تناك ىلصي نأ دعب هلحر ىف ءاملا دجو مش ك مميت

 نراك هنأ بجو ام ةين اث ةلاح ىف هنادجو سبلو « ءاملل دجاو ريغ ناك دقو

 . ءاملل ا دحاو

 ك هلحر ق وأ هدنع وهو { هناكم ملعي 7 ءالا ىسن نم : انباحصأ صعب لاقو

 هلاح ىفو ك ءاملل دحاو رغ هن؟ل ك هملع ءاضق ال 4 أ ه كمع ملع 7 ىلصو ئ ممت و

 . كلذ

 ٠ لدبلا هما مهصعب لاقو

 ح مميقي هنأ دجسم ىف الإ ءاملا دجم مل اذإ بنجلا نأ : رفعج نبا باتك ىفو .
 ةريذص نمع تنز اك نإ و ح هر 17 7 2 ءاملا هنم جرخيف ا دحسلملا لخدي ش

 هسفن ىلع اه.ذسغيف ك اهف عستي الو ميتي لاقف ، اهنم فرغي نأ عيطتسي الو

 . هريغ ىلع و

 لسنيفنيفصن هافك ناك اذإ هلانيف ءاملا ىلع ردقي نأالإ : حبسملا نب دم لاق

 . لسةيف 4 ءاملا ق عقي خ & هسون نم ىذأل \

 د

 . كلذب نال ۔غ . مشاه انثدح

 تناكو 0 ىرج نيعلا نكت اذإ كالذو { مهدراوم سانلا ىلع سجني الو

٠ ةساحتلا 4س۔حنت امج ءالا ةلملقس



 هنمفرغي نأ عيطت هال اليلق ءام دجو نمو هللا همحر نسحلا بأ عماج نمو

 ى هيف عقي الو 2 ءاملل مدعللا ةلزنمب هنأل ىلصي و مميقي هنإف ، هدسفأ هيف مقو نإ

 ءاملا ىف لسغلا نع ثيدلا ىف ءاج ىهنلا نأل ، هريغ ىلعو ٠ هسقن ىلع هدسفيف

 . ح ادلا

 - ا و ئ مه.ةياف هريغب الو هب وب هنم ذخأت نأ هكس ال ءام ىلإ ءاح نمو

 الثل ، ءاملا جارختسال ءانإ نوكي نأ بوثلاب ىوني هنإف بوثلاب ءاملا ذخأ هنكمأ

 -ب وثلا ٨ - ءاملا ذخأ هنكمأ نإ و ك بوثلا نم رصع اذإ لمعتسملا ءاملاب هبشي

 . هرصعي مث بوثلاب ذخأي نأ هل ىغبني الف

  

 هيف كش ال رهاط اد >حأو غ ءام اهف ةدساف ناوأ ىلإ ىأ نم امأ و

 هبوث نم كسمب مث ، اهدحأ نم رهطتي هنإف ء ةراهطلا ىلإ جاتحي وهو ، هفرعي ملو

 تلاثلاو ىناثلا ىف كالذ لعفي ى عجري 2 هن وثب ىلصي .مس « ءاملا نم هندب فحي ىتح

 كذ لوأ ىف ىلصو 2 اهنم رهاطلاب رهطت دق نوكي نأ دب ال هنإف ك اهلكتسي ىتح
 .نوكب نأ فاخ هزأل رهاط ءام اضرأ رهطتي نأ ىأرلا اذه ىلع هماعو « هرخآ وأ

 . هندب لسغ ناك دقو ‘ سجنلا وه ريخألا

 ن -ه مهمو 4 رك ذ امع رمأ ن“ مهعم 4 ةفاتحح ء ارآ ةلأسملا هذ» ق أتباحصألو

 ۔۔ ر»اطلا وه هن أ هنظ بلاغ هيلع عقؤ ا ىلع هل.عتسيو ، رهاطلا ىرحتي نأ رمأ

 .ةراهطلاب هر.أ هللا نأل ى رظنأ لوقلا اذهو ع ىلصيو ميقي نأ ىأر نم مهنمو

. هلذب ل۔.عصل اذ هدر ل نإف ‘ رهاطلا ءالا د وحو دنع ءاملاب



 س ٢٥ ۔

 رخآلا ىف هايملا هذه نم ءام لك نم بصي هنإ هللا هحر ىراولا وبأ لاقو

 لاكسشإل اهنم ءىشب أضوتي الو ء ىلصيو 2 مميقي مث « اهلك اهتساجت نقيتسي ىتح

 اذإ ڵ اهنم دحاو الإ ةسجن وأ اهنم ادحاو الإ ةرهاط تناك اهاك ءاوسو 2 اهرمأ

 هيف كوكشم لك ص انباحصأ لو__تة ىف هنأل ‘ سحقلا نم رداطلا فرعي

 . هنع ف وف وه

 ملمي ملو « رهاط هن أ ىلع هاييإ!ا هذه ضعبب رهطت نم نإ لوقلا ضعب ىو

 ىلع امهنم دحاو لك و ، سجن هنأ لمي ىتح ةزئاج هب هتراهط نأ ، ةقيقحلاب هتساجت

 ءىش هسجني ال ءاملا ثرإ لوقي نم لوق ىلعو ى هتساج ملعي ىتح رهاط دارفنإلا

 ىتح مكحلا ىف ةرهاط ىهف ةريغتم ريغ هايملا هذه تدجو اذإف ع هيلع بلغ ام الإ

 . ةجح هلوة نوكي نه ربخب اهدادف حصي
 | ٣

 .ءارش نم هيلع دلوتي نأ الإ هب رهطتو هارتشا ءارمثلاب الإ ءاملا دح : مل نمو

 مقر و .-. 4هسغنب رشي ْن 1 همزملا الف هل ود همزل ن٤ و ] 1 هل امعد و أ ك هر ررص ءالا

 . ىلصيو
/ 

 لبحلا ءارش هيلع بجو ولد الو لبح هعم سيلو ءام اهيف رئب ىلإ ءاج نمو

 هالب ءاملا عنتما نإو ت امهئارش ىلإ ليبسلا دجو اذإ رعسلا نم لدعب . ولدلاو

 ،مميتي هنإف هياع ررض دلوت هئارش ىف ناكوهمدع لجأل هؤالغ ناك نإف ى هنمم قوف

 « اهعسو الإ اشت هللا فلك ال » لوتي هللا نأل " ررضلا هسفن فاك الو

. رسي هللا نيدو



 صع٫ لوق ق بجاو رذف ءو_صوال ءالا ء !رش : هرا همحر لمعس و٥ ] لاقو

 ردعي ناك اذإ 4ز آ مهلوق صعب ىفو 4 4ت..قو هتمك نم رثك او ىرتش نأ انو انصأ

 لسنلاو هوضوال هدجو اذإ هيرتشي نأ هيلعف هسفن ىلع ررضلا فاخم الو هنمث ىلع

 نم لقأ وأ هن .شد هدحو 4 رتشا نأ هہلع نكسي ررضلا 44 ىلع اخ اذإ امأف

 . بارتل اب ميتي و 3

 لصف

 هنلا ىدر ةشاع نأ کور \_1 لحاو ء\ | ,. نم ٥ ةأرملاو لجرا لاسقةغا اوزاج أو

 . جرخ اذهو 0)دحاو ءانإ ن إ نم ٠ ةتالت هللا لوسردان أ تلسةغا ت تنرك : تلاق اهنع

 نع هلعند ءىش الو > داسف ر وهطلا ءاملا ىلع هلع لخدت ال هزأل ء ةحصأ]لا ىعم ىلع

 ضنالا ءوضو لصفب لجرلا ًاض وت نأ انباحص ا هركو ك هتساح حصي ل ام هكح

 فالذ ف مهلوق ىف ؤ ملع أ الف الا وحأ ا ر اس اس ق ىهو \ا۔ .ةح ناكنإ ام ا و ك اهلسغو

 . ةيهارك

 ةالصلل هنه أضوتي له كصضل )املا ة ٥ ا رلا رؤس ن ٠وح هثرا 42 ر لد ز , .رب رب اح لئسو

 سح 4ز ا ملعب يح رهاط هكح < اللا ْن ا ےعم : هثزا 4 ر مللعس و٫ ا لاقو ك ال لاقف

 هداسف ىلع لدن ٹالذ نأ : ملعأ الو ك ضئاحلا ءوضو لضف ءاهقفلا صعب هرك دقو

 سج هز أ ملعي > راط الاق رمألا م وع امأ ك ىنعم ق اص وصحع نوكي نأ الإ

 ةأرملا ءوضو لضفب ةزاجإلاب ليق دقو 2 اهنم هل جرخ ال ىتلا هوجولا نم هجوب

 ٣ .هنع هلل ١ ىضر بجح نب عيبرلا دنسم هظفلو ةحئاءع نع ملسمو یراخبلاو دحأ هاور ) ( ١



 هنإ ، ليق دقو كرجح ريغ نم ةيهاركلاب كالذىف ليق دقو ،هب اطوتي نأ ضئاحلا

 . اه وضو لضفب اضوتي نا زو ال

 لصف

 ‘ سجم هب وج وهب ًأضوتيام ردقب ليلق ءام هعم ناك نم : هللا همحر ديعسوب أ لاق

 كبوثلا هب لمحذي ءام هل قبي 4 أضوت نإ و « هب أضوتي ام هل قبي هب وث لسغ نإه

 3 ىلصيو مميتيو 0 هبوث لسغي : لوةي ضعبو ء ىلصي و 3 هب و مّسييو أضوتي لوقف

 ، بوثلا مميت ىف فالتخالاو ص ندبلا معت ىلع عامجلل بوثلا لسغ ىنبجعي و

 ةساجنلا لسغ ىزجم ال ءاملا ناكو ص هريغ وأ طئاغ نم ندبلا ىف ةساجنلا كلذكو

 ءاجنتسالا ىنبجعميو ، دحاو مهوق نم هيف فالتخالاف اهدحأ ىزحملو ص ءوضولاو

 ىفرالاتخالاو ي هيلعامعمتحم تالذ توبنل ءوضولل مميتلاو ءندبلا نم ةساحنلا لسغ و

 ردق امي تأساجنلا ةلازإ دعب الإ مءيتلا الو ءوضولا دقعني ال هنألو ء تاساجنلا ىف

 هلع نأ« مهوق ىناعم ىف ءالا مدع دنع مميتلا ىنعم ف كلذكو ك اهنلازإ نم هملع

 ، “»ثكم وأ كحم « هبوثو هندب نم تاساجنلا نم هتلازإ ىلع ردق ام ليزي نأ

 . ىلصيو « هب وث ممييو 2 تالذ دع ميتي 7 ء هغم سبايلا سكوأ

 ةراهطو ;4٩ ردح لسغل هيقكبال ءأم هدنعو طثاغ 5 لوب نم اهدع لج للا ناكنإ و

 ناكو > ميت ه:اضعأل ءام دحم لو ارهاط لصح ا ذإف ك ءاجنتسالا هملع نإف هثارضعأ

 ةطامإ هيلع : مهضعب لاقو « اونَيَتَت ءام اودجت ك » : ىلاعت هللا لوقب ابطاخم

 م . هيد هجسش مسد هب اصأ اذإ اثم هثب هبراش ثم ديز وب أ لاق )١(



__ ٢٨ 

 ءاملاب اهريهطتب بطوخ ىلا هئاضعأل ءالا لمعتسي ش { هندب نع اهليقنتو ، ةساجنلا

 « ناضرف امهنأل ، ءاش اهبأل هلاعتسا ىف هرييخت بجوي رظنلاو { ةالصال همايق دنع

 « هدوجو دنع ضرف ةساجنلا لسغو ڵ هدوجو دنع ضرف ءاملاب ءاضعألا لسغ

 ناكن إ و ڵ ءاش امهبأب ءاملا لاعتسا ىف آريخ ناك اهدحأليبس ىلع ةلالد مقت مل اذإو

 رومأملا هئاضعأ لسغل هيغكي الام ءا_للا نم هدنعو ي هندب ىف ةساين الو اثدحم

 هثاضعأ رم هيفكي ام ىلع ءاملا لابتسا هب رومأملا ناك ةالصلا دارأ اذإ اهلسفب

 « ءاملا لمعتسي الو معي نأ هيلع نإ 2 دوادو ةفينح وبأ لاقو ك اهنم تب امل متيو

 لوقي ىلاعت هلل!نأل مميتلا وأ ءاملاب ةدحاو ةراهطب دبعتي مل هركذ لج ىلاعت هللا نأل

 هدنع نكب مل اذإو لاق امنإ ؛ رهطم ريغ اذهو « هب نورهطتت ىأ « ءام اود 13 ,

 هيلعبجا ولاف هب ةراهطلاب رمأىذلا ءاملل دجاو ريغ وهو هثاضعأضعبل الإ ىفكي ءام

 . رهطيال ىذلا لاعتسا هيلع سدلو ى معيةلا

 بجوأ هر) ذ لج هرا نأ فالذو 0 ةجحلاب ىلوأو ةنسلاب هبشأ هانلق ىذلاو

 الف مكئاضعأ ضعب لسغ نع مزجت اذإ لقي ملو ، هدارفنإ ىلع وضع لك لسغ
 . هلايمتسا ىلع ردقام لمعتسي نأ بجاولاف ع ءاملا اولمعتست

 مامإ مهل ناك نإف ء مهنم ؟دحاو ىنكيام الإ ءام مهعم سيل ةعامج ناكنإو

 . هن ىلوأ هل وه ىذلاف مامإ مهل نكب مل نإو ى هيلإ هوعفد مهتالصل

 لصف

 ناك ايفاص ، ادك ار وأ ناكأيراج ، دجو ثيح رداط هكح ءاملا نإ ليقو

 ٥ ريو ك هكح نع هزةنت هيف ةساح لومل> حصي ىح اريثكو أ ناكاليلق ك [ردكو أ

- 4 .م و نع



_ ٢٩ 

 مكلاو اهنولعب و اه+اوفأب تلام عابسلل :لاقهنأ جا ©)ونلانع دجويو

 نأ ىلع لدي اذهو ء ضايحلا نم شوحولاو ماهلا تذخأام كلذكو « كلذ راس

 ٠. ءىش هسحنيال ءا

 ورع لاقف صوح ىبل !ع صاملا س ورعو هنع للا ىضر باطنا ن ر ره ذو

 :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقن ؟ كضوح عابسلا درتأ ءىعاراي : صاملا نا

 . انربخمال ك ىعار اي

 ثيح ةراهطلا هكح هاملا نأ :اهدحأ هقفلا نم ناعم ره نم لوقلا اذه ىنو

 ىعارلا لوقنأ : ثلاثلاو ءسجت عابسلا رؤسنأ : ىناثلاو ك هتساج ملعن ىتح دجو

 . مزالب سيل اذه لثم نع لاؤسلا نأ : مبارلاو « ةجح

 نودريو « ديبعلاو نايبصلا هنم برش سرخ ىف هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو

 نم دي ىف نأ ملعي ناك نإف ع ءاملا هب فرغي ىذلا زوكلا نوسميو « هيف مهرؤس

 . هنم أضوتي نأ بحأ ا ارذق هنم فرغي

 ةساجنلا هتلح ءام لكنإ تاساجنلا عوقو هايملاف هللا همحر ةديبع ىأ لوقو

 احمر الو امعط الو انول هل ريغت مل نإف ، سجت ءاملاف هحمر وأ همعط وأ هنول تريغف

 نم تجرخأ ةدماج ةساجنلا تناك نإو ك لوألا هكح نع لفتنم رغ رهاط وه

 . هحام نياو دواد ىأو دحأو لس مو ىراخسلا فقو باطلا نب رص نع عيبرلا هحرخأ ) \ (

 وهو ملسو هلع نلا ىلص هللا لوسر تعمس لاق امهنع هللا ىضر باطحلا ني رمع نب هتنا د۔ع نع

 نيتلق ءاملا ناك اذإ لاقف باودلاو عابسلا نم هبوني امو ضرألا نم ةالفلاب نوكي ءاملا نع لأسي
 م ٠ ءىش هسجحنتي هجام نب او دحأ ىفو ث۔خلا ل۔حي



٣.٠ 

 ى ةمئام ةساجنلا تناك نإو ث همسا مكح هل مكحو اهدمي هلاح ربتعاو ك ءالا

 ءامسألا اهوسكتو تافصلاب رهوجلا هب ريغت الام تراص دقف ءاملا تافص تدينتو

 نم ءامسألا قلعتت امنإو ك نزولا وأ ةرغثلا قيرط نم ةذوخأم تسيل ءامسألا نأل

 زاجو ،ءام ىمس هيفام لولح ريغ نم لوبلا ىلاعت هللا لعج ولو ، تافصلا قيرط

 تافص ىسك ا امف ء ءام ناك دق لوبلانأىرت الأ ڵ ءامل س

 وحنلا تافص ىستك ١ اذإ ماعطلا تالذكو ئ دحاو رهوجلا رو .0 ال وب راص لوبلا

 . ادحاو رهوجلا ناك نإ و > اوجن راص

 « همانم ىنإ ناشلا رظنم » : ىلاعت هللا لوق نيرسفملا ضعب ركذ دقو

 .قيرط نم آريصع ىعسي بنعلا ريصع كلذكو { هماعط تناك ىتلا هترذع ىأ

 «الالح ناك امدعب مرحو « ؟رمخىمس رجلا فاصوأ ىلإ هناصوأ تلقتنا اذإف تافصلا

 لاا تافصىلإ هلاقتنال الخىمس للا تافص رجا ىسقك ! نإو \دحاو رهوجلاو

 انلق اك رمألا نامك اذإو ، دحاو رهوجلا لعلو 9 امارح ناك نأ دعب الح راصو

 . تافصلا قيرط نم ةذوخأم ءايسآلاو 2 ءامسألاب قلعم لياحتلاو مم رحتلاف

 ريثكلا ءاملا : لاق هنأ الع ىبلا نع ىورب : هللا هحر ديعس وبأ لاقو .

 ءاملا نامك اذإ ع لوقف ريثكلا ىف اوفلتخا م ، هيلع بلغام الإ ءىش هسجنيال

 ردق مهتجع ءام ناك اذإ زرحم نب ديعس لاقو ع ءىش هسجني مل امهيردق وأ نيتب رق

 تابرقسمح ناكاذإ لوقو ء هيلع باغام الإ ءىش هسجنيال كلذ نأ لالق سمخ

 صاخ كالذ نإ لوقو ث اهريغو ىوطألا : اذهو ى ةلق نيب رأ نامك اذإ لوقو

« . كلذ ريغ راب آلا مكحو 2 رابآلا ريغ عقفقسمل ءاؤاي



 ا هلف نيعب رأ هرادغم ءاملا ناكا دإ ) فولا لهأ رثك أو عيب رلا لوقو

 ِ . ه۔اع بلغ ام ال ١ هسحند ال ريثك وهف کااذ قوف

 . ءىش هدسفقر,ال ءاملا : لاق مهاي اهو سانلا لسغي كربلا نع بوبحم 17

 « سجني مل ةساجنلا نم هيفمقي امم رثك أ ناك اذإ ءاملا نإ : ةديبع وبأ لاقو

 «فعرف ءام هيف ءانإ نم أضوتي ناك الجرنأ ولف ءىناسارخلا شاه لوقي كلذكو

 امأو ‘ هلا هجر ةديبع قأ لوق ىلع 7 ءاملا ثالذ ىف لوب وأ مد ةرطق ترطقو

 « حزنت ىتح هتدسفأ رثب ىف لوب وأ مد ةرطق ترطق ولو « داسفلا اذه ىف ىرأف انأ

 سانلا لسني ىنا جالفألا لثم ايراج جام نأ ولو ءالدلا اهحزغت امم رملا تناك اذإ

 ريذتيف٬ىراجلا ءاملاب تاساجنلا طاتختف رحنلامويو رطفلا موب ثورفلاو حابذلا اهف

 . تاساحنلا هذه هتريغ ىذلا ىراجلا ءاملا ديفي ثالذف ىراجلا ءالا نول

 ءالا اهاع حضنف ةسنأ ةساح ضرألا ق تن كَ اذإ هرا 4ح ر لهس وب أ لاقو

 سأب `١ل ٩ ا اهنم ءىش ل> وأ ةساحلا لح نه نكمتي نأ لبق رهاط ءىش ىلع راطف

 د۔_ةف 2 اهنم رثك أ اهلع عقاولا ءاملا ناك نإ كالذكو ،الياق ءاملا ناكولو ى هب

 ءالا اهلع ىرج نإو 2 هنم رثك أ نكت وأ ةساحنلا هريغت ام ملسف ل هز ١ لق

 .هنم رثك أ نكت وأ ةساحنلا هريذت ام كالذ هدسةي الف

 « لوب لثم تاذاهل ع كردت ةساجن هيف تعقوف ءام هيف ءانإ ىف رثألا ىف دجو و

 نم صاخ اذإ رهاط ءالا نأ 1 ىلعأ هنم صلخمو املا لفسأ ق لوبلا لصيف

 . نامع ةيلخاد (١)ا



 ةظغللا لمحام وه ليقف ىراجلا ءاملا امأو ع ضعب لوق ىلع ، هجازتما دعب ةساجنلا

 . ةاشلا ةرعب وأ

 عمتجي ىح طسولا نه ىرجم ىقبو { هرخآ وأ هلوأ نم عطقنا اذإ ىراجلا ءاملاو

 نأل 4 ىراجلا ةلزنم ىدنع كلانه عمتجمل ا كلذف ء رثك أ وأ نيترج ردق عضوم ق

 لمر وأ ث داو ضرأ لثم :ضرأ ىف فقي ناك اذإ كالذو ث هيلإ حرطي ىراجلا

 هيف مقي امي دسغم كلذف « هبرشت ضوح ىف اه.تجم ناكام امأو 2 كلذ ريغ وأ

 نيترج ردق ءافصلا ىف ءام ناك نإو « ءىش هسجني ال اريثك نوكي ىتح ةساجن نم.

 ناك اذإ زئاخل ءىش هنم جرخم ىري الو « هيلع حرطي ءاملاو « رثك أ وأ لقأ وآ

 . ىراجلا ءاملا هلخدم

 اسأب ىري ال ىسوم ناكو ى رهنلا ىف ىجنتسي نأ هركي عيب رلا ناك : ليقو

 ة عساقلا نب هللا دبع لاقو ، رهنلا ىف قازبلا ريشي هركو ع ىراجلا ءاملا ىف لوبلاب

 ضمضمتي ىزلا ءاملا حرطيال سانلا ضعب ناكو . سأب الف طئاغلا هيف تعضو نإ

 . كلذ ىف ريشب صخرو ى رهنلا ىف هب

 اذإو ىراجلا رهنلا ىن هب سأب ال هنأ ے سانلا ىأر ماقتسا دق : مشاه لاقو

 ىلع رهظي الو ل۔ةسأ سجنلاو ، رجآ اهتحت ةراجح هقوفو عمتجم ليلق ءام ناك

 ءالا نم ءىش كل \ ةه ىحنتسملا سع ارح ءىش كللذ نم رجآلاو ةراجحلا

  

 : هب عقو ام سجني ءىش سجنلا ءاملا نم راط هنأ ملع نإ و ع رهاط هك غ سجنلا

 كرحتي ملو ، عجر مث ، هفرط نم كرح ءام لك ليقو ى هب مكحي مل ملعي مل اذإو

هلاصتا نأل ث ءىش هسجني ال ريثك هنأ مهيف رثألا ءاج دقف ء رخآلا فرطلا نه



 نوكيو لايمأ ةثالث ءاملا لصتينأ احيبق ناكل كلذ الولو « ىراجلا ماقم موقي

 . هلك اسجت

 ةكرحلا نأل ، هل هجو ال ءاملا ةكرح ىف ريدقتلاو : هللا هحر دمحم وبأ لاقو

 . اهفعضو اهتوق ىف فلتخم

 لوبلا نع لسف ص هنم أضوتي جعافلا ىلع ادعاق ناك ءاهقفلا ضعب نإ : ليقو

 كلوبلا هياعرهاظ ءام هيفو هفكب راشأو اذكه ناكاذإ لاقف ؟ هسجني له ع ءاملا ىف

 ن وكيو ،لوجلا ةرمقصب ءاملا ريغتي نأ و»و « ءاملا دسةيام دح اذه لاقف ص ابلاغ هدجوف

 نوكيءاملا ىف لوبلا عقو نيح راط امو .رثك الل مكلا نأل ءاملا ىلع ارهاظ لوبلا

 نأ دعب نم رثكألاو بلغألا وه ءاملا ناك اذإ ںلوبلا نم هنأ ملي ىتح ارهاط كلذ

 ءاملا ىرجو ى ءانإلا لفسأ نم ءاملا قرخناو ءانإ ىف ءاملا لعج اذإو ى هطلاخ و هجزامي

 ءانإلا نم الصةم مادام ي ءاملا ثالذ نم ةساجنلا لسغي نأ زوجي هنأءلغسأ نم هنم

 .ايراح مادام هنه ناب دق ىذلاوأءانإلا ق ىزلا ءالا ن لاستغالا ناك‘لقسأامىلإ

 ريثك ءام ق ةبطر تاوذلا نه ةمسار حرط نمف ك هللا همحر لد\عس وب أ لاقو

 كللذ ق نأ ك ةساحنلا 4.3 تعقو ام نمح نم ءام . راطو راج 5 ك سحن ال

 لاتحالا هيف عقو اذإو 2 اسجن وأ ارهاط ءاملا كلذ نوكي نأ لمتحم هنأل ، افالتخا

 راطامنأو ةساجنلا لتحم هنأل اسجت نوكي لوقف « فالتخإلا هيف نوكي نأ نسح
 6 سجن هن أ ملعي ال ىح رهاط هنا لوقو ك رهاط ٦ آ ملعي ىتح 7 اهعوقو بوس

 © هتراهط ةحصك هتساجت حصت ىتحف ى هيف ةثداح ةساجنلاو ى رهاط هلصأ ءاملا نأل

 . ةزاجإلاب ةبشأ هتراهطو

) ٣ _ نيبلاطلا :جهنم / ٣ (
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 ،اليلق ناكن إ هنإءءاحطب ىف فقاو ءام ىف اهضيح نم تلسغ ةأرما ىف لاقو

 4 هر رهطت الو سجني 4زر \, ك نطاب ل و رهاظ ق هب رج نم لو ك حز ١ ذإ حزعيو

 ل ام ةراهطلا هكحف ءاحطبلا نطاب ؟ىف ىرجي هنأ تامالع هلوأ حزني ال ناك نإو
 رت 4 ١ ( خ \ - ٨ ٠

 لص هف
 اهسحني ال لبقو . ءىش اهسجحخي ذل ءالدلا اهح زغت ال قلا رتملا نإ : ليقو

 . اهف اتام اذإ روفصعلاو رأفلا لثم

 ، ةريحبلا لثم : لاق ةساجنلا اهيف تعقو اذإ رلا نع ةماتع ىفلا لئس ليقو

 لمح قلا امأو ك حزمل اب اهؤام عقني ال ىقلا ه ةريحبلاو ‘ ةنيدملاب آرثب مهل فصب

 . رجا وزلا دمب ال ىتلا ىہث ةساجنلا

 لثم اهسجني الف اهفصن ولدو 2 اهؤام ، ولد تجرخ اذإ : بوبح نبا لاقو

 :اغالا اهينتمقو اذإ اهيلع ةرجاز ال ىتلا ربلا امأو « اهيف اتاس اذإ روفصعلاو رأفلا

 جرخأ ولو اهسجت ربلا ىف عقو اذإ لوفلاو 2 عبس اهنإ لوقي نم لوق ىلع اهتسجت

 ل ةرحبتسم ىهو اهيف لسقغاو ىذألا لدغي نأ لبق رئب ىف عقو اذا بنجلاو « ايح
 ، هدسفأ اهئام نم هبايث سم امو ى اهد فأ ةرحبتسم زيغ تناك نإو 2 اهدسفي

 كلذ نم بطر هندب و ى اهيف لدقغاف ىرخأ رثب ىف عقوو رئبلا اذه نم جرخ نإو

 . ةثلاثلا رلا كلذكو ى اضيأ اهدفأ دقف ع دسافلا ءاملا

 اهؤام ىتلا ىه لوقو «.ءالدلا اه>زنت ال ىلا ةرحبةتسملا رملا : اولاق د_قو

. حزنت ال تناك اذإ لوقو ع ةلق نوعبرأ ءاملا نم اهف نامك اذإ لوقو ناتماق
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 تصقن ولو لوقو ص اهلاح نع رثبلا تصقن اذإ لوقف 2 حزنلا ىف اوفلتخاو

 اذإ ةنالم ءالدلا جرخ مل ولو ، لوقو ص حزنت ال لاح ىلع تقو اذإ اهلاح نع

 ، كلذ ىلع تمادو ص هفصن نم رثك أ جرخي ولدلاو . لاح ىلع ةم اد تناك

 اغارف اهؤام غرفي ىتلا ىهف حزنت ىتلا امأو ث اهؤام غرفي مل ام تصقن ولو ، لوقو

 هب مفتنيال اغارف اهؤام غرفي ملو ، اولد نوعبرأ اهنم حزن اذإ لوقو 2 رجازلاب رضي

 ىنتسا ديدشلا لجرلا اهيلع ماق اذإ ىتلا ىه ةرحبمسملا لوقو ى رحب ىمف ةرضللاب الإ

 ك عرفت لو { دحاو ماقم ف اول د نودب رأ اهند حزن اذإ لوق و © هبلغيف اهولدب اهنم

 ىراجلا ءامل ةلزن اهؤام امنإف حراتت نيع اهيف رثب تناك نإو ، ةرحبتسم ىمف

 . اهيلع باغ ام الإ اهسجني الو

 ءاملا ثالذ نم مجروسةبانج نم ةرجازلا ولد نم ءاملا بصي ثيح لسقغا نمو

 ثبلا ىلإ عجرام الو هل ىضمامالو هيف لاسقغالا هدسفي ال ءاملا لذن ك رئبلا ىلإ

 سأب الفءاظع تيقب و اهل بهذ ىتح هللاءاشام اهل الغن ةتيم رملا ىف تعقو نإف كهنم

 ريغتي لف ء رثب ىف ةتيم مظع مثو نإو ص اهنم لاسقغالاو ءوضولا زوجو ي اهب

 عقو نإو ،مهزلاومحالا نم الخ اذإ رهاط مظعلاو هب سأب الف ء همعط الو ءاملا نول

 الف س ةيكذ ةحيبذ نم مظعلا نايكو ءاملا ةحار تريغتو ى محل هيف مظع رلا ىف

 اهدسفت مل ربلا ىف“)ةيدينلا تتام اذإو 2 ةدساف ةحار اميف تدجو ولو س اهسجني

 ليق هنأل اهتدسفأ ربلا ىف رحبلا تايح نم ةيح تتام نإ و .ةيرحب وأ ةيرب تناك
 ، كمسلا نم تسيل تايحلاو & لويسلا نم رحبلا نلخدي ريبلا نم تايحلا نإ

 )١( عدقضلا .



 لمتحاو ملعي مل اذإو ، رهاط وهف اتيم ناك اذإ اهنم خاسني ىذلا ةيلا ١6>باعإ و

 تمهدهناو رثب ىن باك تام نإو « سج هنأ ملعي ىتح سجني ال كلا ىف کالذ

 بارتلا نم ءاملا رهظو ء هجلو باكلا ماظع اهنم تجرخأو ربلا ترةح مش ، هيلع

 سأب الو ع حزنت ىتح سجني ءاملاف ءاملا ىف ماظعلاو محالا ناك نإ و رهاط كلذف

 ىتح اهنم جرخ لو ى رثب ىن ناننإ تام نإو ى تحزن اذإ ةحارلا نم اهيف قب امي

 نإو ى زئاج اهورفغ اهلإ رملا باحصأ جاتحاو « نينس رشع نم رك أ هلالخ

 مل تمت ملو رثب ىف تعقو اذإ ةغزولاو . اهونفدو ث اهوجرخأ ًاماظع هل اودجو

 تعقو نإ ةرأفلا تالذ.كو « اهسجنت مل ءالدلا اهحزنتال رب ىف تنام نإ و « اهسجتنت

 ىهو « رثبىف تعقو اذإ ةادنلاو ةجاجدلا كلذكو ث اهدسذت مل . ةيح ىهو « رثب ىف

 ، بوبحم دحم لوقو « لوبلا ىراجم اهف نأل 4 حزمت اهن أ دايز ك أ لوق ىنف ى ةيح

 ملعي نأ الإ رهاط وهف لوباا عضوم سبيو تلاي اذإو ، ةرهاط ةاشلا نأل حزننال

 . اهدسفيف ڵ اهف تعقو ام تقو ابطر ال وب اهب نأ

 ىلع عقو رجلا ناكنإف ص رثب ىف رجحلا طتسذ « رجحب فغجمو لاب رمو

 رجلا باصأ دق هنأ ملعي ىتح رهاط رجحلاف ع لوبلا نم سبي دقو ع ركذلا ءاوك

 قزلف ڵ بطر وهو ص لوبلا عضوم رجحلا ىال هن أو ؤ هركذ نم لوبلا نم ءىش

 ةساجنلا اهتدسفأ ى ءاملا ةليلق تناك اذإ رئبلا نإف ڵ لق ولو ڵ رجحلا نم ىش هنم

 ‘ ها إ فأ نعف ، ةيح ىمهو رثب ىف ةلق تعقو نإ و ي ءاهقفلا ضعب دنع تاق ولو

 ء سان تيب ىف رب ىف ليللا ىف لاب نمو ٤ اهيف تتام اهس ا ملعي ىتح اهدسفت ال اهنأ

 )١( دللا .
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 اهسجني هنأو ث رتبلا ىلإ لصو لوبلا نأ ملميىتح هيلع ءىش الف مهنم ءايح مهملعي ملو

 ىتح ةراهط ىلع ىهو « اهحزن وأ ى مهمالعإ هيلع كل انهف ء لوبلا نم اهيف عقو ام

 . اهداسف مهعم حصي

 ءاملا كلذ دسفي مل لوبلا نم رثكأ ءاملا ناك اذإ : ىناسارخلا ئاه لاق

 هوفاك ن إ اهجارخإ همزل موق رثب ىف ةساجنلا قلأ نم :هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 ىلوأ مهو ث مهل ءاملا نأل ث مهيأرب الإ اهحزني الو مهيأر الب ةساجنلا جرخيو ، كلذ
 مزل اذإو 2 ةرضملل اهجارخإ همزل ربلا ىف ةمئاق ةساجنلا تناكاذإ هريغ لاقو 2 هب

 ،تي. وأ ىح « رئاط وأ ةبادتعتو نإو ث هنم اثدح كلذ ناك قافنإلاب رئبلا حزن

 ربلا دسفت الف تمي مل وأ تام هنأو ، هتني مل وأ ءاملا ىلإ ىمتنا هنأ ملعي لو 2 رثب ىف

 . ءالا ى اتام دق ةبادلا وأ ريطلا نأ ملهي ىتح

 رقبلا لوب ىفليحلا ىرج اذإ ةرجالا ءامب سأب ال هللا همحر بوبحم دمحم لاقو

 عقو نإ و ،هنم عنتمي ال كالذ نأل ءاملا لخدي مث بارتلا ىف بحسي مث ، رجزلا دنع

 اذإ لبحلا نإ ، لوقو ، هدسفأ بارتلا ىف بحسي ملو ءاملا ىف لوبلا هيف ىذلا لبحلا

 ةرجازلا رثب تناك نإ و ريثكلا اهؤام سجني ال هنإف رمالا ءام ف لزنو لوبلاهباصأ

 عفرب ال هعم بارتلا موزلف ، بارتلا نم ريغتم ودو « لوبلا هباصأ اذإ لبحلا اهسجن

 . تف ولا ىف هسحخت كح

 صف

ڵ نفدت لوةف 2 فالتخا اهيقف ، ةريحم ىهو « رمب ىف ةباد وأ ناسذإ عقو اذإو



 اهيف تام مزمز نأ ىكح امث تيال نم تاساجنلا ليبس هليبس نوكي و ،رهطت لوقو

 تاه ءناسن ا اه ريغ وأ رتب ءام مثو اذإ لوقو « اهراهطب سابع نبا رمأف ‘ ىنز

 ىلع ردقي مل اذإ ءاملا نم اهيف ام رادقم وأ « هلك اهؤام حزنو « هنم جرخأو ك هيف

 نوسمخ وأ اولد نوعب رأ ةسجنلا ربلا حزن ىف اغباحصأل ريدقتلاو ك هلك اهئام حزن
 . نوممعلا نم اهرام در رب نأ لبق ءالا نم اسو ام رادغم و امم إ و > آولد

 نأ ىلإ تحزنو ةساجنلا مكحم رئبلا ىلع مكح اذإو : هللا هحر دمح وبأ لاقو

 هل مكلا ريصيف هيلع بلغيف 2 نويعلا نم رهاطلا ءاملا ديزيو ء سجنلا ءاملا لقي

 ةرثك فالتخالا ددع ىهتنمو .ص ديدحتب هيلإ عجري را دقم كلذ حزمل سيلو

 ءاملا نم اهيف ام حزني لوقو ك اهنم حزن امو ى اهريكو رئبلا رذصو 2 اهتلقو ةساجنلا

 . حزنت نأ لبق

 اهنويع دست نأ ءىمحتز اهيف تام دقو 4 مزمزب رم أ سابع نبا نأ ىور لاقو

 رمأ ءاملا مهجلغف 2 اهحزنب رمأ امل هنإ ليقو . اهؤام غرفي ىتح حزعتو هجارخإ دعب

 سابع نبا رمأ ام اهحزن ىلعف ءاملانويع دس ىلع ردق نإف ء فراطملاب نويعلا دسب

 . اهيف مئاقلا رادقم اهنم فزني نأ بحتسللاو ء كلذ ىلع ردقي ل نإ مزمز ىف
 فزني نأ مهضعب رمأف ى رثب ىفتتام ةرأف ىف اوفلتخا ةباحصلانأ ةياورلا ىفو

 ةلق ىف مهنيب فالتخالا امنإو ى اهحزن ىلع اوقفتاو ء رخآلا هب رمأ امم رثك أ اهنم

 سيجقت ىلإ بهذ نم ضعب لاقو ثاهيف ناك ىذلا ءاملا رادقم لةغي ملو ،هترثكو ءال

 ءاهولدب اولد نيسمخ حزنت اهنأ 2 اهرجاز دمت ىهو « ةليلقلا ةساجنلا اهلح اذإ رقبلا

ةساجنلا تناك نإف « اهنم حزتلا غارف دعب ولدلا رهطيو ةرهاط ولدلا نوكي نأ دعب
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 , رملا نم ةساجنلا نيع جارخإ دعب الإ حزنلا اهرهط رثا ىف ةماق نيع اهل

 ءىش قبي مل نإو ، كلذ لبق اهؤام غرفي نأ الإ ،دحاو ماقم ىف حزنلا نوكيو

 ملو مبذت نويع اهيف ناك نرإو 4 ؟ولد نوعبرأ اهنم حزمي مل ولو ، ترهط دقف

 اه نكي مل نإو ، اضيأ ولدلا ربطو ترهط دقف اهولدب اولد نومبرأ اهنم غرفتسي

 مام ولدلا ق ىذلا ءاملاو ةرجا رلا ولدبف ةرجاز تناك نإ و ئ طسو ولدپف ولد

 . رهاط رخآلاو ك سح هز أ اهدحأ ك نالوق 7 ك نيع:رألا

 بلغت ىتحالإ سجخت الف حزنت ال رملا تناك اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 « ريغت ام ءاملا نم اهنم حزن اهملع بلغ اذإف ك معط وأ فرع وأ نولب ةساحتلا اهلع

 ثكالذ لاوز الإ ص ةرثىكالو ةلق نم دح كالذل سيل و ڵ ةساجنلا كح هيلع بلغو

 ءالا نم رثلا بناوج لسغ بجح الو س ولد فل أ وأ ‘ دحاو ولد وهو ع بلانلا

 اهنع هليزي سجنلا ءاملا نم ربلا بناوج قالي ىذلا نأل ، تحزن اذإ سجنلا

 قيالو { اهف دك ارلا ءاملا ىلإ هدري و ى مقي راج ءام هن أل ى رثيلا بناوج نم عقيام

 لسنلاالإهليزيال ىاوألا بناوج الام نأل ىناوألا هجثنال رابآلاو ءاهىناوج ىلع

 ىلع ردقي ىتلا رئبلا ةراجح ةساجفلا تباصأ نإو ث اهناوج نم عفتما اذإ اهنم
 نكي رملا ىف ءاملا دوعي نأ الإ اهلسغ ىلع ردتي ال تن اك نإو س تلسغ اهلتغ

 . اهلسغ مهملع

 كلذ رهط دقف رئبلا تحزن اذإ رملا ىلع ىتلا ةراجحلا نأ ى رخآ عضوم ىنو

 ولدلاو لبحلا امأو « هنم عنتمي الو رثيلا ىف ءاملا مجر تلسغ اذإ ةراجحلا نأل هلك

ىلعف ء لسفي الف سايقلام امأو ى ولدلاو لبحلا لسنيف ىأرلاب امأ ع رثؤملا ىأل لوقف
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 ةتيم تعقو نإو ء سأب الف لذي مل نإو ، سأب الف لبحلاو ولدلا لسغ نإف ى اذه

 لاقف ڵ ءاملا ىف ةحئارلا تيقبو ى ت>زنو « اهنم تجرخأو اهف تعطقتف « رمب ىف

 ف دوجوال : كلام و ] لاقو ك هو ةح ا رلا ثتماد \م لساأذ ءا[1ا نإ : ناورم وأ

 . نونملا لاق اك رلا تحزن اذإ ةحتارلاب سأب ال ى رثألا

 اهحزنت ال ءا_ا!ا ةريثك ىهو « ايحم ربلغف رئب ىف ةتيم وأ ةرذع تعقو نإ و

 ى تحزنو ، ةساجنلا تجرخأ نإف ى ا_مف ةساجنلا تماد ام دسفت اهنإف ءالدلا

 ثبلا نم جرخ مل ءىش اهنم تبو تعطقت نإ و ى اهدسفت الف اهام ىف ةحئارلا تيقبو

 2 اهنم بهذي وأ ةساجنلا نم تب ام جرخ ىتح دساف هنإف ءاملا ىف ةحارلا تيقبو

 ةل:لقتناكن إ و اهريغ ام الإ اهسجني مل ءاملا ةريثك ىهو 2 ةساجت رئب ىف عقو نإ و

 ردقام ءاملا هجو ىلع ام فجحم و ڵ رئاط وأ ةلق وأ ةرذع نم اهف عقو ام جرخأ « ءامل

 ۔ ترهط دقو اهولدب تحزن و هيلع

 رجزام اهازج أ ةساجنلا تجرخأ اذإف ء رجزت ىهو رئب ىف ةساجن تعقو نإ و

 اذإ امأو ع ءاملا ةلياق تناك ذإ كالذو ى ادعاصف آولد نيعبرأ رادقم ناك اذإ اهنم

 قبورتلا تحزن اذإ ليقو : ةساجنلا اهلع بلغت ام ةرهاط ىهن 4 حزمت ال تناك

 تناك اذإو ى هلوأ نم لبقتسا ىاثلا مويلا ىلإ ترخأو ء دحاو ولد اهحزن نم

 نوكست نأ الإ ى رجزلا ولدب حزمنت اهنإ رخآ ولدب برشلل اهنم ىتتسيو رجز رب

 نإ و ي ؟ولد نيب رأ اهولدب حزمت اهنإف ، ءوضولاو برشلل ىه امإو ع رجزت ال

زغصألاب اهوحزن نإو & هنم رغصأب اه وحزني نأ مه ساف ريبك ول 2 اهساع ناك



 ىلع اهولد نم ربك أ ولدب ادوحزن لرإ كالذكو « زاج ربك آلا باسح ىلع
 . زاج هباسح

 ع كحلا ىف حصأ وهو 2 ءالدلا نم طسوألاب حزنت هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 آولد نورشعو ث ةادغلاب ولد نورشع حزم نإو ع ربك ألابف طايتحالا امأو

 نوكي نأ الإ ، دحاو ماقم ىف آولد نيعبرأ اهنم اوفزني نأ الإ مهيزجب الف ءىثملاب

 ى مجم ىتح اهوعدي مث « اهؤام غرفي مش س ؟ولد نورشع اهنم حزنيف « اليلق اهؤام

 . كلذك اهنم اوفزنب نأ سأي الف

 تدسجنت ام دمب آولد نيعبرأ اهنم اوقتسا مهنأ اوملع اذإ :ىراوحلا وبأ لاقو

 مول ىف اولد نيعب رأ رادق. اهنم حزن نا لقو { اق رتم حزملا ناكول و ترهط دقف

 .ةساحنلا لسنك ملعلا لهأ اهلاق دق ةراهطىه ام إ و ك ىرجأ حزملل ذصق اد مايأ و آ

 اهحزن مت اذإو 2 حزملا لبق ولدلا لسغ ىف فلتخم : هللا همحر ديعس وبأ لاق |

 . سجم وهو ك اهثام نم ءىش هسم ناك اذإ لبحلا لسغيو ك ولدلاو رثلا ترهط

 حزن اذإف :سجنلا اهولدب ةسجن ارثب حزن نميف ث هللا همحر ىراوحلا وم أ لاقو

 ص حزنت نأ لبق رئبلا ءام ولدلا سمب سأب الو رلا ترهط دقف آولد نوعبرأ اهم

 ةسجنلا رث.لا تحزن نإو «سأب الف لسغي ل نإ و نسحف لبحلاؤ ولدلا لسغ نإو

 رثبلا ترهط اذإ ولدلا رهطيو كلذ ىزجي لوقن « ربلا ةساجن ريغ رم ىسحت ولدب
 رصي الو { كلذ لم هب فزنت ول ذلا رهطتتح ىزحح ال لوقو ك ةساحنلا تبهذو

 كل د نأل ك هريغ وأ قارخنال حزملا لاح ق ءالا نم رلا ىلإ ول ذلا نم عجر ام

. . هنم عنتمي ال
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 ىلإ ءىش اهنم جرخي لو { تكرتف ڵ ةرذع وأ ةتيم اهيف تعقو رمب ىف لاقو

 نإو ى اهنم اوقتسي نأ مهل زاج ترحبتسا اذإف 2 اهؤام رثكو ص ثيغلا باص أ نأ

 كنيعلاةم اق ةساحنلاو ،اهؤام .ريغتي نأ الإ اهنم قتسيو «ترهط دقف كلذ ديب تق

 ةلقلا اهرضي مل تكله دق تناك نإو ، ترهط ترثك اذإو ى تدسف تلق اذإفا

 7 رثكل أ دعب

 اهلفسأ نم نيطلا العأ نأ اهتحار تريغتو « رثب ىف تطقس ةتيم ةرأف ىف لاقو

 & ؟ولد نيعبرأ حزنت مث ، ةرأفلا تلصو ثيح اولصو مهنأ نوري ام ردقب فجي

 بهذتىتح اهوحزني و اهورفحيف « ةحار اه اودجس نأ الإ ى هللا ءاش نإ ڵتفظن مش

 ص رغصأ اهدحأ ناولد رثبال ناك نإو & هللا ءاش نإ ترهط دق مث 4 حيرلا كلت

 تناك نإو ث اهئاقتسا رثك أ نم بلغألاب لوقو ء اهنم ربك لاب حزنت لوقف

 . ريغصلاب ترجز رجزلا تقو ىف تسجنت نإف اهنم ىقتسيو رجزت

 لصنف

 اح ر ال اومش نإف ‘ مايأ له٫ الإ هب ملعي و تامو 2 رب ىف رأف عقو اذإ و

 ك دساف وهف اهئام نم هسم 73 كلذ او دحو تبح ند ,ريغتم امعط و ] ةريغتم

 اريغت ءاملل ا وش \ا۔ نيح نم ةال_صلا اوداعأ اهشام نم اولصو اوأض وت اون كنإو

 ةساحنلا اهسحنت ال ارح نوكت نأ الإ ى اهنم ةتيلل تجرخأ نأ ىلإ انمط وأ

 ٠ ءىش اهسحني الو ك ءالدلا اهح زعت الو.

. اهيف اهضعب عقوف ارويط ىوط نم جرخأ نمو : فنصلا باتك ىنو



 ك هوجرخأف ك ه اوملع ش نوأضوتيو ك اهنم نوبرشي مهو اهلهأ اس ملع و

 مهربخأ موي ذم مهحوضو نوضتني مهنإف اذك موي ىف تعقو اهنأ ء لجرلا مهربخأو

 . ة نكي 1 نإو ك ٨ع وق وي

 0١ وءاعي و ؛موق اهنم ًأضوتو تخلسف رثب ىف تعقو ةرأفىف روصنموب أ لاقو

 ٠ ماي آ ةثااث ةالص نول ليد م ا 6 كل د لعي اولع 7

 . ةليلو موي ةالص نولدبي : هللا دبع وب أ لاقو

 لدب مهيلمف حمر وأ اممط ربلا ىف اوركنأ اوناك نإ : ىراوحلا وبأ لاقو

 لدب مهيلع نكي ا ر الو امعط امل اوركني ل نإو { اهوركنأ ذم تاولصلا

 . ةتيملاب اوملع ام نيح نم رتبلا تدسف امنإ و ، ةالصلا

 { مهبايث اولسنيلف « اهرعش بهذي ملو ةتيم اهودجو اذإ : روصنم وبأ لاقو

 ةالص اولدبيف رعشلا بهذ ناك نإف ، تعقو ىتم اوملعي مل اذإ موي ةالص اولدبيو

 ةتيم ةرأف اهيف اودجو ث « موق اهنم ًآضوت رقب ىف روصنم وبأ لاقو . مايأ ةثالث

 . مهبايث لسغ مهيلع سيلو ، ةمات مهنالص نأ

 :. ىلوألا لثم هذه : ىراوحلا وبأ لاق

 اهيفمقي نأ نكمي تيم ريط ولدلا نم جرخ م ءاملا ةليلق رثب ىف موق رهطت اذإو

 اهيف ناك هنأ ملعي ىتح مات اهنم أضوت نم ءوضوف كلذ ريغ وأ ريط وأ عبس مف نم

 أضوت نم ىلعف ء ةحارلاو نوللاو معطلا ريغتم ءاملا ناك نإو « مهثوضو لبق
. ءوضولا ةداعإ ةتيملا جورح لبق نم
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 ضقن ال هنأ ةتيم اهيف تدجو رثب ىف ء هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجويو

 اهنم أضوتي نيح ةساجن وأ ةتيم اهيف تناك اهنأ ملعي نأ الإ اهنم أضوت نم ىلع .

 ىتم فرعت ملو ى ةساج وأ ةتيم اهبفتدجو اذإ رملا ىف _ فنصملا باتك ىفو

 نإف ، اهحمر وأ اهمعط ريذت نوكي نأ الإ لهلا دب اهتساجنب كح هنأ ، اهيف تعقو

 اودج و ذنم اهنم اهولص ةالص رخآ لدبمهيلع لوقو « اهريغت نيبت ذم اهتساجن مكح

 ذنم تاولص سمح لدب مهيلع لوقو ڵ تعقو ىتم اولعي مل مهنأل ى ةساجنلا اهيف

 لوقن ث اهفرع ريغت امنإو ، اهنولو اهمعط ريغتي مل اذإ اذهو 2 ةساجنلا اهيف اودجو

 امإو ةراهطلا ىلع بلغي ام فرعلا سيل لوقو « اهتساجن ىلع لدي امم لذ نإ
 معطلاو نوللا رييغت اهياع بلغي .

 ةعاس كلذ دعب مث ڵ اهحمرو اهمعط ريغت رئب ىف « هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهيف اوري مل ذ اهعيمج الع اوطاحأ اذإ لاق ى ةتيم ةرأف اهبف اودجو مايأ وأ موي وأ

 اودجو ذنم الإ مهيلع ةساجنلابمكحم الف ء اهريغخنم رييغتلا نوكيا نأ نكمأو ءاثيش

 ةهبشلا كلذ ىفف اهؤام ريغت دقو « ىوطلا ىف ةتيملا مهنع بيغت نأ نكمأ نإف ء ةتيمل

 . لومت ىلع سجنت ناكاذإ اهؤام سم ام لسغي نأ طايتحالا مكحو ى ةبي رلاو

 لهف

 ةسجنلا تقفد نإف ى اهبنجىلإ اهريغ رب رفح اهلهأ دارأو ك رتب تسجنت اذإ و

 رادقم اهنع اودعب أ ىل وألا نهدت نإ و ،كااذ ىف مهياع دح الو اوءاش ثي> اورفح

هيرج ى أي ثيح نم ءاملا ىلاعأ ىف رفحي ناكن إ و ، عرذأ ةقس لوقو 2 عرذأ ةرشع



 ٥ ك -..

 ىلوألا رتبلا نم ءال هيلع لزني ثيح نم لفسأ رفحلا ناك نإ و ى عرذأ ةعبرأ كرت
 ، د_> اهنع ةفاسمال لعجن ال لوقو « اعارذ رشع ةتمخ ىدعتي لوقو « ةينامث حسف

 ىدؤيو ا۔هيءام طالتخا ىلع لدي امم س هماقم موقي امبو « ناراطقلاب ربتعي نكلو

 اهنمىتتسي رثب برق ءوضولا اهبف قاري ةعولاب تناك نإو «ىرحألا رملا ىلإ همعط

 معط ريذت ءاملا ىف د>ويملو عرذأةسمخ ةعولابلا و ربلا نيب ناكوء ءوضولاو برشلل

 { رثك أ امهنيب ناك نإو ص زئاج اهنم برشلاو ءوضولاف نول الو ةحتار الو

 . اهنم ءوضولا ىف ريخ الف حير وأ معط وأ نول نم ريغتلا ءاملا ىف اودجوو

 ًاضوتيال .هنأ مكحلا نب ديعسو ريشب نعف بلك رثأ هيف افقاو عام ىأر نمو

 . هيف أطي هنيعب باكلا ىري نأ الإ هب ءوضولا ىراولا وبأ زاجأو « هب

 لهف

 برشلا ىلإ جاتحاو ى ريدغ وأ « ةلق وأ ، ةكرب ىف ةساجنب ملع نميف ليقو

 ةساجنلا بهذت رانلا نإ لوقي نم لوق ىلع هل زئاج ثالذ نأ ، نيجملاو هنم

 زبملا نم رانلا اهبهذت ال ةساجنلا نإ لوقي نم لوق ىلعو ص نيجعلا نم
 ءادأ ىلع ىوقتو ث اهيلع نمأيو 2 هسفن هب ىيحم ام رادقمب هنم عفتني امنإو

 ىلع فاخ نإو ى هنمآم غولب ىلإ تالاهلا نم فاخ ام لاح نم جورملاو ضئارفلا

 نإو ى اهلع داسفلا ن نم نمأيو « اهيمحم ام رادقم اهمقسي نأ هلف شطعلا نم هباود

 نإف ك كلذ هل زاج ص فلتي نأ ءاملا ىلع اطايتحا 2 ءاملا اهبف ىتلا ةكربلا ىف قب ام در

 نإف ، ثكالذ هل زاج ءاسملل فالتإ كالذ ىف نكي ملو ى ءاج نم هب مفتنيل هلاحب كرت

نأ لمتحا اذإف ث اهيب ةمتاق ةساجن اهيف رهظي ملو ، حيرلاو معطلا ةريغتم اهدجو



 1 نإ و ‘ هتسارح حصي ىتح ‘ رهاط ء 1 كلذ مكحف ةساحخلا ريغ نم اهريغت نوكي

 هاوس لمتحم ال ام ، هيلع بلغ ام مكح هك ةساجنلا نم ريغتم هنأ الإ لمتحم

 . ةراهطلا ماكحأ نص

 ةرهاطلا ءايشألا نم اذه هابشأو لخنلا رس و رجشلا قرو رقبلا ىف عقو اذإو

 كلذ نكي مل !ذإ اهنم ةالصال رهطتلا زئاجف اهحمر وأ اهنول وأ اهمعطو اهنول ريغتف

 ريغت نإ كالذكو ى دحأ نم لابعتسا ريغب رثبلا ىف عقو امنإو { دحأ نم لامعتسا

 رثك أو .4 هابشأو صرشلاك اسح نوكي ال ام و أ هيف توع كمس بيس نم

 . ءاهتفلا نم ههرك نم ههركو ى اهنم رهطتلا ةزاجإ ملو ق

 اهريغ دع 1 نإو اهنم أضوتي الو اه ربخ ٢7 نإ : هرا هح ر كالام و٫ أ لاق

 . زاحف اهنم اضوتو

 اهمعط ريغت ىتح رثيلا ىف ثاورألاو قرولا حيرلا تقلأ اذإ : نسحلا لاقو

 اهيفف ارهاط ناك نإو ص اهنم رهطتلا زح ل اسيت اهيف مقاولا ناك اذإف ڵ اهنولو

 . اهنم رهطتلا زجي ملو ةلععتسم لاق نم مهنمو ك اهزاجأ نم مهنم ء فالتخا

 ريغت اذإ امأو ، سأب الف اهحرو اهمعط ريذت اذإ : هللا هحر دمح وبأ لاقو

 . كلذ بهذي ىتح هب ءوضولا زئاج ريغف اهنول

 المعتسم رصي مل ام هب رهطتي نأ زئاجن لياق ءام ىف ناك اذإ كملا مدو
ن»٭دلا ناكو ع رحأ ءاملاو نوهدم ثيدح ولدب رجزت رملا تن اك اذإو ،.ناضم وأ



 طاتخم ءاملاو عرزلا هب ىتف ©_مشاق ءاملا ىف ناك اذإو 2 سأب الف ءاملا ىلع ًايناط

 . ءامو مشاق نامسا امهنأل تادابعلل هب دةتعي نأ زوج الف عشاقلاب

 لضفلا كلذف ك ةأرالا ءام لضفب كدح أ أضوتي ال ملم ىبنلا لوق ىف ارلوأتو

 . ءاعولا ق لض \ام وه سل و + 7 رطق نه لم ام وه اةعم

 . : . ذ . - .ء ٠١- هتلاذك .ء
 . دحاو ءانإ ق اهع هللا ىضر ةشناعو وه لستغا : هنا ءاح و

 ًاضوتن ءانإ ىف ثالذممتجاف ڵ ءامب لجر أضوت اذإ هللا ابهحر بوبحم دمحم لاقو

 رهطي فاضاو ل۔.ة 1 ءاملاو > شضقتنت هنااص ناذ هب ىلصو > ةالصلل لجر هر

 . ةالصلل هب رهطتي الو ةبانجلا نم هيف لسغي الو ، ةساجنلا امهب

 لهف
 . زوجب ال لوقو ، زوجب لوةف ، بوصخلا ءاملاب ءوضولا ىف فلتخاو

 7 رهق هنم ذخأي الف هيلع ردغي ال نمثب الإ هطعي لو هريغ عم ءام دجو نمو

 ك هدرعر لو رهاط اهدح أو { ءام اهس ةدساف ناوأ ىلإ .أ نهو { مميتلا هل زوج و

 ش ك هنن فح يح ه٫ ود نع كسم و ك اهد> أ نه رهطي لوقف ك ندبلا لدسأ وهو

 نأ دب الو اهلكتسي ىتحثلانلاو ىناثلا ءاملا ىف كلذك لعفي عجري مث ث هب وثب ىلصي
 مس

 . هرخآ وأ ثالذ لوأ ىف ىلصو هايملا نم رهاطلاب رهطت دق نوكي

 ىلع داز ام ءايملل هذه نم لمعتسي نأ هيلع امنإ : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 . مدق فلح نم ةحلعةلاو . ناخلا ورفلا ره عشاقلا ' )١)

 



 لمعتسا اعبرأ تناك نإ و ةئالم لمعتسا نيتنثا ةسجنلا تناك نإف { ةسجنلا ةينآلا

 هيلع لدب ال مش « اهلك اهلمعتسي هنإف رهاطلا كالو سجنلا كلعي ال نأ الإ اسمخ

 نوكي نأ فاخ هنآل ك رهاط ءام رمطتي نأ اضرأ ىأرلا اذه ىلع هملعو ك لم

 . هب لسغ دقو « سجنلا وه امهنم رخآل
 ىلع هيلع عقو ام لمعتسيو ى رهالتلا ىرحتي نكلو « بعت هيف اذه : ليقو

 ىلع هيلعو .0 سح هز أ ملعي ىتح ى رهاطلا وه رعاطلا نأل 4 رهاط هن أ هنظ بلاغ

 سجنلا قفاو دق نوكي نأ نم انوخ هب رهطتي نأ رهاطلا ءاملا دجو اذإ طايتحالا

 . كلاب ة الصلا هل ت تتث دقو > اسح و أ ار حاط هايملا ,0 نم ذحاول ١ ناك

 . مميةر 4ز أ تل ازا لوقةلاو

 ادحاو الإ ك ,ئ ةسح وأ هفرعي ال ادح او الإ ةرهاط تناك ءاوس لوقو

 ءالا نأل ء ىلوأ اذه ىلع مميتلاو هنع فوقوم هيف كوكشم لك مهلوقك هفرعي ال

 . ةمصلا هذه ىلع دوجوم ريغ رهاطلا

 ىراوجلا وبأ لاقو ك زاح هر ءوضولاو ك رهاط ءامسلا نم لزانلا ىدنلاو

 لاق كلذك ء ال رصع نأ امأو هر سأ الو ايراح ىدنلا ناكنإ : هلا هجحر

 عومدلا الو قو رلا الو نهدلا الو ںنبللاب الو لخلاب أضوتي الو { هللا همحر ناهبن

 . ةالصلل اهنم ًاضوتي الو تاساحنلا رهطت هذه نإ 17

 كالوانت هلوانتن امك لاقو ءمحثادلا ءاملاب بنجلا لسةني نأ ةريره وب 7

زوج الو « هنع هني ل هلامتسانم عنمي اريثأت هيف رثؤي ةبانجلا نم هيف هلسغ نآ الولف
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 عمق نأ ءالا ذسقد اعإ > سابع نا لوقو ‘ ےلسقلا بج وي ىنعم الإ هنع هفرح

 . سأب الف هغم تفرتغا اذإف ء بنج تنأو هيخ

 ءانإ ىف هدسج نمه رطقي ءالو « ءام نم أضوت نمو : ةريره وبأ لاق اك

 عجارلا ءاملا ناك نلو « لمعتسم هنأل ڵ هدسج نم رطاقلا ءاملاب ءوضولا زوج ال

 نإو {ةالصلاو 2 هؤوضو دف دقف هنم أضوتي ىذلا نم رثك أ ءا الا ىف هدسج نم.

 نإ : لتقو 3 سأب الف هدسج نم مج ارلا ءاملا نم ر ك أ هنم ًأض وتي ىذلا ناك

 . دسفأ ثلثلا هب أضوتي ىذلا ءىضوتللا ءام نم عجارلا ناك

 نم نوكي أ الإ هب سأب الف هلسغ نم ءانإلا ىف عقو امو عضوم ىنو

 الو { ؟رهاط ناك اذإ تاساجنلا هب لسغت لءعتسملا ءالا نإ : ليقو ، ءاجنتسالا

 هريغ دجوي مل اذإ الإ تاساجنلا هب لسغي نأ زوجمال لوقو « ةالصلل هنم أضوتي

 ةساجن ريغ نم لسغي ىذنا ءانإلا نإ ليقو ى تارهاطلا ىف هلايعتساو هبرش زوجيو

 هيف نكي مل امس ءوضولاب لءعتسملا ءالا نم ىلوأ هخم ءاسملا ثالذ نأ ءاسملا هنم ريغتي لغ

 امأو رسلا ءام ىلإ هلقنو ث هريغ اذإ رسبلا هب خبط ىذلا ءالا نم ىلوأو ث ةساجن

 { هتالص تمت ىلصو ى هنم اضوت نهذ فضذلاو صوحلاو لزغلا هيف قزو ىذلا

 ذ ٠ لمعتسملا ءالا ن-ه لثمأ وهو «{ هلاح ىلع اذه نأل. دم وأ ك هربع دحو

 لهف

 هفك برضي لوقو 4 ميقلا ىوني ڵ هب ميقي ابارت الو ءام دج ل نم ىف ليقو

 لدب هنال محتلا ى وني ْن ١ ه.اع ك لوقف بارتلاو , \لا مدعنم عضوم ىفو ك ءاوهلا ق

( ٣ / نييلالا جهنم ۔ ) ٤



 لصألا هنأل ءوضولا ىوني ليقو ، هب بطوخام رخآ وهو ث مدعلا لاح ى ءايلل

 حسمي ةبرض ءاوهلا ىف هديب برضي « ةراشالاب لم أتي لوقو « هباقب كلذ لمأتي و

 ‘ معيتل اب لوةي نم لوق ىلع اذس» 0 هيدي اهب حسميو ى ةيناثلا برضي مث ڵ ههجو

 ىلع حسمو ءاملا ذخأ نه لث. هتثيه ىف هلثمف ى ءوضولا لمأتي لاق ىذلا كلذكو

 2 الوق لعل و ، ديعصلاو ءاملا مدع امنإ و ، لمعلا نم عنميال هنأل ڵ ءوضولا حراوج

 ليقو { مل وق رثك أ ىف هياع ةداعإ الو ء ىلصي و لص ريغب هسفن ىف کالذ ردقي هن 1

 هجارخإ ىلع ردقي 2 بام اهف ارب دجوو ءام دح ملو رضلاىف ةالصلا هترضح نم

 تاف ول و ءالا بلطي لوقو ع ءاملا مدع نم ةلزغ هنأل « هل زاج ميتلا ن أ ك اهنم

 رةسلا ىف تلزن مميتلا .ةي آ ترأل « ىلصو رهطت ءاملا د_جو ىتمو ص تقولا

 . رع لا نود

 .لوألا لوقلاو ،‘}_روهط ريغب ةالص هللا لبقيال : هتلتظ هللا لوسر لاقو .
 . انيلإ بحأ

 نوردعي الو. رحبلا ق بلا مهيصي نىذلا ق هلرا هحر بوبحم نب درح لاقو

 بحأف كلذ اودجي مل نإف ى عاتملا بارتب نو۔هيقي مهنأ ، ءاملا ىلإ لوصولا ىلع

 .ىعم ول و ك اوداعأو اوأضوت مل نكمأ نإ > اولصي و ءوذض ولا او ونو نأ

 . تقولا

 هل ءوضو ال نمل ةالص ال ةري ره ىأ ن نع ع الاو دواد وبأو . هحام نباو دمحأ ىور )١(
 ملسمو دح ١ ىفو ديز نب ديعس نع هجام نبا هاورو" هيلع هتنا مسا ركذي م ن -ل ءوضو الو
 . دواد وب .أو ىهسلا ىورو ناعإلا رطش روهملا ثيدح ردص ىر 7 كلام ى ١ نع ىذمزتلاو
 هاور بابلا ثدحو أضوتي ىق ۔۔ ثدحأ اذإ ؟دحأ ١ ةالص هللا لقي ال ةريره ى ١ نع ىذمزتلاو
 م . رمع نبا ن نع لولغ ن ,م ةقدص الو دازو ملم
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 ميتلاك هيديو ههجو حسميو « ءاوهلا ىلإ هيدي عفري حبسملا نب دمحم لاقو

 ةلزن هىوث لاق ؟ ءاوهلا امهب رضي ملو هيديب برضزإف : ليق 2 ةداعإ هيلع سيلو

 لطبيو ث هنزجمال هنأ ميتنل هبايث هيديب برضو ةسجن هنايث تناك نإف ڵ ءاوهلا

 مميتلا
 { ةسجن ىهو ةبطر هبايث تناكنإ و ء بايثلا ىلع مميتلا توبث ىنعم ىلع هىدي لثم

 اهبحسي الو ص ءاوهلا ىف معيتلا ردقي هنإف اهتسجن ةراهطلا ىلع اهبحس نإ فاخو

 . ر اطلا ىلع

 ءاوهلا ىف هبايث مضي نأ هيلعف ةسجنلا بايذلا هب ميي ىذلا بارتلا مدع نإو ى

 لصف

 هثدح لسنل هيمكيال لوب وأ طاخ نم تدع وهو ءام لجر حم ناك اذإو

 هللادبع ىبأ لوقوهو 2 ءاجنقسالا انباحصأ ضعب لوق ىلع هيلع ناك هئاضعأ ةرابطو

 لوقلا اذهبحاص دنع ناكو « ميت هناضتأل ءام دج ملو [رهاط لصح اذإف لضفلاو

 ة_طام إ هيلع لوقو « « ط اديعم ا وف :ام ا ودجت ط » : ةيآلاب طاخ

 بط وخ ىلا هثاضعأل ءاملا لممتسي 7 ك هيذي نع َ اهلسخي و ةساجنلاو ىذألا

 ٠ اهرىطتب

 . ءاش كلذ ىأ لامتسا ىف ريخ هنإ : لوقو « هب أضوتي : العملا نب دمحم لاقو

 2مهمامإىلإ هو..هد مامإ مل ناك نإن » مهحم دحاول ىفكي ءام مهعم ةعامج ناك نإو

 ةبانجلا نم هدسج لسنب أدبي هنإف سجن هبوثو لياق ءام هعمو ابنج ناك نمو

 هرمأ هلا نأل > هملع ءىش اا الإ و هر و 4ر لسغ ءىش : نإو ك ةالصلل ةراهطلاو

 لوق ىف معيةيو هبوث لسغي ابنج ناك نإ و هلل هدسج لسذي نأ ةالصلل موقي نيح
١ 

هللا همحر بوبحم نب دمحم .
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 رضح و ك مد هف بو هعمو لياق ٠ ام 4هم لجرنع ةرسم ف ] ن ا ىحم وب / لئسو

 ءاملاب مدلا لسغي : نويذوكلا لاقو ، مدلا عديو ع ءاملاب آضوتي : لاق ؟ ةالصلا

 . ىلصي و - دعصتن و

 . زئاج امهب ذخألاو ىنبجعي نيلوقلا الك: هللا همحر ىراوجلا وب أ لاق

 > هياي نم لسخغي هز اه رتس عضوم دح ملو ك 5آا دحوو « اسن هندب ناك نمو

 كرتي الو ، رخآلا هبوثب ىلصيف الإو ع دارأ نإ هبايث لسغي مث ى هتروع رتسيو

 . لسنلا

 اهضيح نم ترهط دق ةأرماو ڵ بنج لجر هرضحو « ءام هعم لجر ىف ليقو

 لسغي هإ لوقو ص ءاش مهيأل هعفدي لوةف ڵ دحاول الإ ىفكي ال ءاملاو ڵ تيم لجرو

 هريغ ىلإ هعفد هل سيلو ى هب ىلوأ وهف ءاملا بر وه بنجلا ناك نإو ص تيملا هب

 قحأ وهف تيملل ءانملا ناكن إ و « هيلع رداق ناكاذإ ءاملاب ةراهطلاب بطاخ هنأل

 كهسةز ءايحإ هلف { شلطعلا نه هسمن ىلع فاخ نأ الإ هسفنل هذخأ دحأل سبلو { هب

 . انباحصأ لوق رثك أ ىف تيملا ةثرول نمضيو

 لدأ نم لجر رضحو ء باحصأ هل ىذلا رفاسملا ىف : هللا همحر دمح وبأ لاقو

 هل زوح الأ ليلق ءام هدنعو ث هريغو دلاو نم همارك إ هياع بجي نمم و أ لضفلا

 ص ةرافكلا هياع تفخ لعف نإف : [ لاق ] ؟ وه ميقيو ى هل ىذلا ءامل هيطعب نأ

 . ىطعأ نإ ي هماع سأب الف ءاملا قحاي نأ عمط ناكنإو

مهيلع سأب الف مهل مامإ مهيفو رقس ىف ةعامج ناك ن إ هنأ ، هريغ نع دجري و



 س ٥٣

 ءىضوتملا مؤيال مميتملا نأل ء بارتلاب مه اومميتيو 2 مهمامإل ءالا اوطعب نآ

 . ملعأ هللاو > رفسلا ريغو ك رفسلا ف .تلا مؤي ءىضوتملاو

 لصف

 اهناعمو ساجمألا ىف

 رخآلاو ك ناك ثيح همع دوج وب سحت اهدحأ : نيب رد ىلع ساجنألا نإ ليق

 { ةبانجلاو 2 ةرذعلاو 2 لوبلاو ، مدلاك هتاذب سجنلاف ي هيف ةساجت لولل سجن

 > كرشملاو ‘ ءاسغنلاو > بنجلاو > ضئاحلاو ‘ بلكلاو ئ رىزنلاو ك ةتيملاو

 . اذه لثم ناكامو

 ء ضئاحلاو ڵ بنجلاك ءاملا هرهطي ام امهنم « نيب رض ىلع اضي أ اذه فلتخم و

 الف سافنلاو ضيحلا نم رهطت اهو ، سافنلاو ضيحلا نم اترهط اذإ 2 ءاسفنلاو

 كرشملاو بلكلا لثم وهف ءاملا هربطي ال ىذلا امأو ع هريغ الو ءاملاب رهطتلابنارهطي

 . اذه هابشأ و نيدلا م اق ماد ام مدلاو ك غلابلا فلقألاو

 ءهتطلاخو هيف تعقوو تاساجنلا هتلحام ميمج وهو هيف ةساجنلا لولحب سجن و

 ٠ هنزا ٠ اش نإ ك باتكلا ق هف ايب و کالذ حرش ٦7

 ىنيع اهنأل دشأ ةساجنلاو ، ةساجنلا ريغ سجنلا : هللا همحر ديعس و أ لاق

 هنع لوز الف هقيمل سحت ناكام ‘ ةساجنلا هضراع ىذلا وه سجنلاو ‘ ةساحنلا

امأو کالذ هبشأ امو ك لوبلاو ث ةرذعلاو 2 مدلاك ةماق هنيع تماد ام سجتلا سا
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 سا هنع لوزب و ك هر اسحنتم راص ام لا وز هت راهطذ هف ةساحنلا لولح ا

 اوبري الك سحت نوك كرشم امئإ :لاقف اساجنأ نيكرشملا ىلاعت هللا ىمسو ء سجنلا

 هيف ىوتسي 0 ثدبخ رذق ى ] سجن ه لقف اذك مهماَع ذع ما ێَلا دجسملا

 سجن ءىش لاقي الو ى جلاو نونلا حتفب وهو 3 ملاو ةيننتلاو ڵ ثنؤملاو ركذلل

 عابتإ ےجلا مزجو نونلا رمسكب ڵ سجر سجنلا لاقيو - جلا رسكو نونلا حتقب

 . مهمذ ىف ةغلابم اسحن اومس ليقو { مال اداكلا ىف

 ال ڵ هسجنت ال رهاطال سجنلا ةرواجم و ى هس۔جنت سجنلا رهاطلا ةرواحم ليقو

 نإ : لاقف "هيف تتامو نمس ىف تعقو ةرأف نع لثس ا نلع ىنلا نع ىور

 دماجلا ءاقلإب اندافأف ، هوقب رهأف اعثام ناك نإو ى امهلوح امو اه وقلا ادماح ناك

 نأ ىناثلاو { هرواج ام سجني هسفن ىف اسجت ناكام نأ اهدحأ ، نيينعم هلوح امو

 لذو ث هيف لصح ام لسغ بجو ال ايف هرواج ام سجني ال ةرواجلاب سجنتلل

 نرم اهرواج ام ةساجنب ولت هلرا لوسر م كح اهسفن ىف ةسجت تناكام ةرأفلا نأ

 ىف اسجن نكم مل ذإ سجنلا اذهل هترواح دماجلا نمسلا ةساجنب مكحي ملو « نمسلا
 . ملعأ هنأ و ةرامال هترواحع مكحلا ةيح نم هتساحن تنز اك امنإ و { 44

 لصنف
 . ةبانجلا مث ك مدلا مث « ةرذملا مش « لوبلا ساجتألا سجم أ ليق

 للع لوسرلا ىمسو كاهلك ثئابحلا مةرح ىلاعت هللا نأل ءةسجن اهلك ل اوبألاو

 م ٠ ملسو هبلع هلبا ىلص ىللا جوز ةنوم ۔م نع ىراخبلا هحرخأ ) ( ١



 بجو لوبلا ضعب ميرح ةنسلاو باتكلاب حص اذإف « اثيبخ مدآ نبا نم لوبلا

 . هلك لوبلا ميرح

 لهف

 صيخرتلا ىنعم ىف ررش بلاغ لكل هلوق امأو : هللا همحر ديعس فأ نع

 ىنعم بلني مل اذإ ررشلا رضي مل ةساجنلابلاغ نم جرخ ررش لكنإ « لوقي هنأك
 . لبإلا لاوبأ ىف ليق امك غابصإلا

 { ةرورضل هلعلو ، دسفي ال حوفسملا مدلا ررش نأ نامثع نب ناملس نع ليقو

 اذإ تاساجنلا عيمج ره كلذ ةزاجإ دعبي الف تاساجنلا نم ءىش ىف تبث اذإ و

 ء تاعئالا نم ةراهطلا نأل ؛ هيلع بلغي ام هنأ جرخيف هيف زاح ام جرحم جرخ

 مدلاك ثكالذ ريغو ذيبنلاو لجلا نم اهريغو ناهدألا نمو « ءاملا ريغ نم ناك ول

 هيلع بلغي ملام هنأو ى فالتخالا كلذ ىف تبث اذإ طاخلاو ء قازبلاو قيرلاو.

 سيل هنأ قافتالا ىنعم اذه ىف تبث اذإو ء هدسفي مل هنم رثك أ نوكي وأ ع مدلا

 لوب ةساجن تبث اذإ و ع ءاملل هبشم اذه كلذكف ءاملا هبشي امإو ء ءاملا نم الو ءامب

 تيث اذإو { مدقلا ريغ ىف قارتفالا ىف ىنعم الذ مدقلا ىف هيف صيخرتلا تيثو لبإلا

 نأ دعبي مل مدقلا ىلع ةرورضلا ىف تبث اذإو 2 برقأ بوثلا ىنف ندبلا ىف كلذ

 هنأ كلذ ىف طرشي هنأل ، هجرخم جرخ ام ةرورضلا لاح ريغ ىف هلثم نوكي

 كضعب هيف طرتشي امنإو ، قالطإلا لوقلا ضعب ىف لعلو ،ةرورضلا لاح ىف ماد ام

 حوفسملا مدلا نإ :لوقي ضعب و ،ةطيرش ريغ ىلع ةاورلا ىنعمو ى ةرورضلا ىلع هنأ

. رظن هيفو ڵ انخايشأ توم دعب كلذو ع هريثكو هليلق ضقني



 م _ ٦ ٥

 هاريثك الوب نوكي نأ الإهب سأب الف سباي لوب هيف ابوث سبلو لسةغا نمو

 ةرذع ىلع مقوف ءام اموي تحضن : لاق سابع نب حاضولا نع دايز وب أ ظنحو

 رثؤملا وبأ .ظفح كلذكو ، سأب ال : سابدلا وبأ لاقن ى ىلع ءاملا عجرو ةسباي

 . هللا مهمحر

 ةبانجلاوءةبانجلا نم سجتأ طئاغلاو لوبلا نأءهللا ايهجر بوبحم نب دمحم نعو

 رشبلا محل نأل ، لاوبألا عيمج ةساجن نم دشأ هتساجت رشبلا لوب و « مدلا نم دشأ

 دعبو ، رارطضا ريغ ىف الو رارطضا لاحف ال ،لاحلا نم لاح ىلع هلكأ زوجي ال
 رارطضالا نيح ىف الإ هلكأ زوجب ال امم ايهمبشأ امو ريزغلا و درةلا لوب رشبلالوب

 . هسيجنت ىلع افباحصأ لجو « هج لك أ زوجي ام لوب ىف فلتخا دقو

 لاقو٬جاملا ةلحكم الو جاعلا باصن ىف ريخ ال: هللا همحر بوبحم نيدمح لاقو

 ۔ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ءايضلا باتك ىف اذكه تخيكلاب الو هب سأي ال هريغ

» » »
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 ىناثلا لوقلا

 كالذ هابشأو ضيبلاو رملاو بحلاو عئامل ةساجن ىف

 عئاملا ىلع لالدتسالاو {اطسبن. ايرج ضرألا هجو ىلع ىرجام لك ود عئاملاو
 عئام كلذف ءانإلا لصأ ىف تطقس نإن { مهردلا ردقب ةاصح وأ متاخ هيف حرطي نأ

 لوحام ىمر لزني مل نإو ءعيجلا ىف ىرسم دق ةساجنلا ىقال ىذلا نأل «هعيمج قاري

 زوجو ،متاخلا وأ ةاصحلا تنلب ام ثيح ىلإ جرخأ هضعب ىلإ لزن نإو 2 ةساجنلا
 نزو رادقم ىلإ نوكي : ليق متاخلاو { ادماج لفسألاو ث اتثام ىلعألا نوكب نأ

 ريغ وأ لسع وأ لخ وأ نس وأ نبل نم ةساجن هيف تعقو عئام لكو ص نيمهردلا

 . اريثك وأ اليلق ناك ث هتدسفأ كلذ

 > دماح نعم ق تعقو ةرأف نع ةنال ىنلا لأس الحر نأ رمع نا ىورو

 :لاقف ڵ مئام هنإ : هللا لوسر اي اولاق ك كدو اولكو اهلوح امو اهوحرطا : لاقن

 . هولك أت الو هي اوسفتنا

 ىلص ةلا لوسر لئس هظفلو ةريره ىبأ نع ىراخبلا حرش ى ام فلاخت ةياورلا هذه )١(

 هرب رةت الف امئام ناك نإو اهلوح امو اهوقلأن اد.اجناك اذإ لاق نمسلا مقت ةرأفلا نبع هيلع هتنا

 ىف رودم فالخلاف لاح لك ىلعو هب عافتنالا نع ال هلك أ نع ىهنلا هوبرةت الو هلوق ىنعم لملو

 ثيدحب روهلا ذخأ رجح نبا لاق اندنع ررقت امك لكألا ريغ ف سجتتملا ءىشلاب عافتنالا زاوج

 هيف تعقو اذإ دماجلا ىلع قافتالا ربلا ابيع نيا لقنو ' بئاذلاو د.اجلا نب ةقرفتلا ىلع لادلا ر۔هم

 عئاملا امآو هنم كلذ ريغ ىلإ لصي اهثازجأ نم اثيش نأ ققحت اذإ هنم امهلوح امو تحرط ةتيم

 .ىرهزلا مهنم قيرف فلاخو ةساجنلا ةاتالمب هلك سجني هنأ ىلا روهمجلا بهذف هيف اوفلتخاف

 م . ىعاززأآلاو



 س ٥٨

 لك أ ىتح هلسني نأ ىسنف ، ضئاف ريغ مد هيف رقع هدي ىف ناك نم : ليقو

 نوكي هنأ كماعطلا رتعلا سميف ماعطلا ىف هدي ددري وهو هريغ وأ تمس ك ابطر ماعط

 مدلا هريغي ملام رقعلا عضوم نم هبايث ىلإ نمسلا نم رطق ام كلذكو ك ارهاط

 . لوقلا ضعب ى الك

 سجحنتملا عئاملا نمسلا لاعتسا انباحصأ زاجأ : لاق هللا همحر دمحم ىبأ نعو

 عيب زوجي ليقو ، تاراهطلاب هطلخو هلكأ الإ مرحم الو ء كلذ هبشأ امو جارمسال
 نم هلصأو « هيف ةثداح ةساجنلا تناك ام لكو 2 سجقلا غبصلا و 2 سجنلا نهدلا

 . هعيب زوال لوقو ى هتساجفب ىرتشملا عئابلا ليو 2 تارهاطلا

 نيع نم تسجحتنت اذإ ءايشألا ق لق ام رك 1 : هرا هجح ر : ل۔ هس و؛ أ لاقو

 الو ك 7 > اهريهطت ىلإ هجو ال 4 ] ، كلذ هبشو ام كلذ رغ وأ خي+ط وأ

 > عابت الؤ > ريبك الو ريغص نم 0 سانلا نم ادحأ الو > باودلا نم اش معطي

 . اهتبهو اهعيب لطب هجوب هب عفتنيال هن أ تم اذإ هنأل ء بهوت .الو

 دبعت الو اهيلع مثإ ال باودلا نأل سجن ناك نإو باودلا معطت لوقو
 ،مه عفنلا عقوم عقي هنأل هيلع مثإ ال نم لكو «سانلا نم لافطألا معطت كلذكو .

 عافتنالاوءهعيب زاجأ لافطألاو باودلا معطت نأ زاجأ نف ةرضم هيفمهيلع سيلو

 مالسإلا لهأل هعيب زجي مل لاح ىلع هلك أ زجم مل نمو ، سجن هنأ هفيرعت دمب هنمب

 ناك ام امأو ى هب املعو ىرتئملاو مثابلا كلذ ىلع ىضارت ولو 2 ةمذلا لهأل الو.

 زوجم الو ح هعيب زوج الف كلذ هبشأ امو ى ةتيملاو « ريزنخلاو « رجخاك هتاذل ا

. هيلإ ةرورضلا هتصصخ ام لاح ىف الإ لافطآلا الو باودلا نم ائيش معطي نأ



_ ٥٩ 

 هلمتسا ىف فلتخيف ، ةتيم هيذ دجوف ، لاحكال اكدو وأ اماعط خبط نمو

 سجنب سيل لوقو ، سجن وهن ناخدلا امأو ء زاوجلاب لوقلا رثك أو ع جارسمل

 ءىش لكو سجنلا بشخلاو سجنلا دوملا ناخد كلذكو ، سجنلا نيع ريغ هنأل

 هسةن هب ىحيل نيدبعتملا نم دحأ هل إ رطضاف 3 ةساجن هتضراع تاراهطلا نم ،

 هكلهتسيف ، للحلا ىلع مرحملا بلني لام ،لصألا ىف تامرحملا نم ىلوأ وهف !

 ايحأ ءاش اهسأف ةفصلاو ىنعملاو مسالا ىف هيلإ همكح لقتنا اذإف ء هيلإ هكح لقتني و

 عمتجملا نم وهو ، معي الو ىحمال امم ناك نإو ك معيو ىيحم امم ناك اذإ هسفن

 ائيش رطضملا دجو ذإ : ليقو ث هريغ الو رارطضا لاح ىف زوج الف « هتساجن ىلع

 هج وب لحتال ىقلا مارلا سانلا لاومأ نم ائيشو ث ىحو مصعي ا تامرحملا نم.

 محلو « مدلاو ى ةتيملا نم حابللا م"رحلا نم هسفن ىحم هن أ ، لالدإ الو ةبه الو عيب

 هيف مزايال حابم اذه نأل ء سانلا لاومأ نم لك أي الو « ههبشأ امو 2 ريزنخلا

 ايحأ ءاش نإ ى ريخم هنإ : لوقو ، ةرورضلا دغع الإ ناروج امهعيمجو « نامخ

 همزلي امب نادو ث مارحلا لاملا نم هسفن ايحأ ءاش نإ و ،هيلع ةعبت الو اذه نم هسفن

 ملو ، لالحلا رهاطلا دجو اذإ مرحلا سجرلا لك أي نأ هل سيل لوقو ،نامضلا نم

 اهنم هلاوعابذ لاومألا بابرأ دجو ول هنأل هعنمت ةجح الو ضراعم كلذ ىف هضرامي

 غ ساجنألا تامرحملا نم لك أي نأ هل نكي مل رثك أبو رهدلا نم لدعب هب ىفتكي ام
 لدع الإ ةرورضلا ىف هيلع تبثي الو ء هسفن ىحم ام ردقب ىرتشي نأ هيلع ناكو
 ةئيسن وأ دقنب رعسلا لدع نم رثكأ عيبلا دنع عئابلا هياع طرتشا ولو ث رعسلا

 نم رثك أ ذخأ عئابلا ىلع رجحو ء كحلا ىف رعسلا لدع ىلإ ادودرم كلذ ناك

عأ هللاو رعسلا .



٦٠ 

 ةتيه نم لك أي الف تامرحملا نم ةتيمو تاللحلا .رم ةتيم دجو اذإ امأو

 ايحأ اهمسأ نش تالاحلا نه ةتيملاو 0 تامرحلا نم اكذملا دجو نإف { تامرحملا

 الام ةتيم ىلع ةمدتم هلياحم ىف فلتخم ام ةتيمو ، كالذ ىف ريخم وهو « هل زاج هسفن

 تامرحملا وأ تاتيللا ىأ نم “هسق) رطضملا ايحأ نإ و { مارح ٩ ا الإ ك هف فلتخم

 هربع الو رارطضا لاح ق اباك ] روح ال نييمدآلا موحل الإ ءىش همزلي ٩ آ ممذ

 م هللاو . ملعأ هن

 لصف

 لوقف ى اهترمث لك أ ىف فاتخ هنأ ةصلاخ ةرذعىف تقبن اذإ ةرجشلا ىف ليقو

 اهرمث لكؤي ال هنأ اهدحو ةساجنلا ىف شيعت امإو ضرألا ىلإ لصت ال تناكاذإ

 ٠ دشأ 7 ل وةبلا ام أو رملا تاوذ ق كالذب سأب ال لوقو

 لصف

 نإ هنإف ، سجتت اهيأ ىردي الو اهضعب سجنتف ماعط اهيف ةيعوأ ىف ليقو

 وهو « هلسغ نكمي ال لراك نإو لك أو لغ ماعطلا نم اهيف ام لسغ نكمأ

 هزنأ وهف هلك ك رت نإ و ء ىاجلا لكؤي و كرتيو ء سجنلا ىرحتي هنإف ء تاعئاملا نم
 ك اهنم سجنلا ملعي ىتغ مكحلا ىف امأو ى تامرحملا نم اثيش ىقالي الئل 9 طوحأو

 ىرحتي نأ هيلع ردقي ملو ء کالذ ملعي ملو ةلاح ال سجم اهدحأ نأ هعم حص نإو

. عيجلا كرت عرولا قيرطف ى هلسغيف ، هريهطت ىلع ردةي لو 2 هنم رهاطلا



 : لاق ي اهيف تاف ث رئاط اهيف عقو محل ةّمارب نع لثس سابع نبا نأ ىورو

 ردتلا نايلغ نكس دقو 2 اهيف تام ريطلا ناك نإ ليقو ،قرال قاريو محللا لكؤي

 نايلغ لاح ىف تام رئاطلا ناك نإو ، هنم قرملا بصو « هلسغ دعب محانا لك أ

 كلذك و ث محالا ىف تلخادت دق ةساجنلا نأل { قرالا الو محالا لكؤي مل ةمربلا

 .اذه لثم ىف لمق

 ىلعلاب رشي وأ ث ةباد ىف ةدهسم نب ديلولا ىلإ ىلع ىبأ نم باوج ىف ليقو
 هرت لسغو ث بارجلا قش رقلا ىلإ راص دق لوبلا نآ ملع نإ : لاق ث رمت بارج

 السغ لسني هنإف ى رملا هب كالو وأ سجن ءامب رمت زنك نإو ث لك ؤي مث 2 ءالب

 هيلع حضني و « لسغي هنإف احضن رملا هن حضن نإ و « كلذ نم رهط دق هنأ ثورب

 ٠ رهاطلا ءالا

 ىتح هنم رهاظ ام لسغي امنإ ى مكحلا رهاظ ىنف "لوبلا هياع لاس نإ لوقو

 هسم الإ نكم نإو ، کالذ نكمأ نإ ص رتتسا امم ء کالذ نم اثيش سم هن ] حصي

 ءا_ا نه هملع بصي م ك بارلا نم هلسغ نكم ] ام لسغيف رظنلا ىلاعم ق رمتال

 ىنم 7 ارج ىم اذه نأل ‘ هتراهط فالتو 0 رابتعالا ق لوبلا ثيح غلبي ام ردق

 ١ . ةرو رذلا

 ىلا لصت ةراهطلا نأ رابتعالا ىف ناك اذإ بارجلا نرم رهطام لسغي لوقو

 ءاملا كلذ لثم ناكاذإ ى رتتسا ام ةراهط ىلع ىتأت رهظ ام ةراهط تناك« رتتسا ام

 ك . - - - . ه . . .

سحتنت اذإ ريصحلاو ةمسلا لسغ ق ليف ام ىلع ةساجنلا تغلب ثيح رظنلا ىف غلبي



 « رخآلا بناجلا نم ةساجنلا تغاب ثيح غلب نأ ىلإ ءاملا لاسو ، كرعو اهرهاظ

 بوقثلا نم غاب ثيح لسغي لوقو ، نطب امو هخم رهظام ةراهط كلت نإ لوقت

 بصب وأ ، ديدج لسغو ديدج ءام الإ هيلإ ءاملا غولب هيزجي الو { ةساجنلاو

 تلسغ بارجلا رهاظ ىف رظفلا ىف ةساجنلا تناك نإو 2 لسفلا وأ كرملا ماقم م وةل

 ةراهط نإف ، رظنلاو رابتعالا ىف بارجلا ىف لسفلا نيح ءالا جلوتو ، هرهاظ نم

 . هبشيام اذهىلع ساقيو ، رتتسا امو رهظ ا ةيزجم رهظام

 نع فرظلا مهرب مث هرهاظ لسغي هنأ اذه لثمب بارجلا سجنت اذإ لوقو

 عتاساجنلا نم رثك أ نوكي ىتح ءال هيلع بصي مش ى رهطي ىتح سجنلا عضولل

 ع فشكنا اذإ رملا نم رهظام لسغي لوقو . ةساجنلا تغلب ثيح رظغلا ىف غلبي و

 ررخلا لاخدإ بح الف ررضلا زونكلا رملا ىف عقي ناك نإ و ى هتراهط كلتو

 هنإف ڵ سجت ءامب زنك وأ ء حضن اذإ رمتلا امأو « ررضريغب ليبس هتراهط ىلإ دجوام

 ةساجخلا غلابم هنم غلبي هن أ ىجرءام ردقب رهاطلا ءاملاهيلع بصيو «تتقيو لكسني

 بللا ىف لوقلا كلذكو ى رابتعالا ىف ةساجنلا ىلع ابلاغ رهاطلا ءاملا فروكيو

 ردقي ابص ءالا هيلع بصي نأ ع هتراهطف زونكملا ريغ رغلا امأو ء سجتت اذإ

 لسةلاالإ كلذ ىف ىزجمال لوقو « بحلا كلذكو « ةساجنلا رعاطلا ءاملا بلغيام

 رقلا ىلع ررض كلذ ىف نكي ملام كرملا ماقم موقي ىذلا بلقتلاو ةكرحلا وأ كرعلاب

 هسم امل رهطم ءاملا نأل ڵ السغ ن وكي امب عسوتلا ىنبحأ ررض كلذ ىف ناكنإو

 غلبيال هنإ { لوقف سجت ءامب رلا نج اذإ امأو ع رأ الو نيع ةساجنلل قبت مل اذإ

 لصوتيال ىتلا تاماسملا ةساجنلاكح هكح نوكيو « هوجولانم هجوب هتراهط ىلإ

سمشلا ةرارح هغلبتام ردقب سمشلا ؤ لعجو«تتفو لكسننإ لوقو « اهريهطت ىلإ
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 .هلسغ ىلإ مغلبيال هنأل ك رهطي هنأ رابتعالا ىنعم ىف ةساجنلا تاب وطر هنم لوزتو

 .لوب ىف ةصخرلاب اولاق اك ماكحألا لوزت تارورضلا دنعو 2 ةرضلاب الإ ءاملاب

 .سمشلاو حيرلاب ضرألا ةراهطو محازعلا دنع لبالا لوب ررشو سودلا دنع رقبلا
 . ك

 ٠ ا له ه \ س ١ و

 .ى كورتم وهو « لاحىلع رهطيال لوقف ع سجنت اذإ قيقدلا نيجع ىف فلتخاو

 هلسخو2٠ لكوو لسني لوقو ، هروهط وه قيقدلا هب نجعي ىذلا ءاملا : رينم لاقو

 ءاملاف سمغي و « هنطاب و هرهاظ ى هلك هيلع ىنأيام ردقب رهاطلا ءاملا هيلع بصي نأ

 رابتعالافهعيمجىلإ غلبي نأىلإ هترهثكل هيف ةساجنلا لولحب سجنيال ىذلا ريثكلا

 وأ )م وطوأ ءالص وأ رونت ى رانلا ىلع زبخ اذإ : لوقو ص هتراهط ىنعم كلذو

 .سجتنت اذإ روقمملا كسلا امآوءهل ةراهط كلذ نأهتب وطر رانلا تبهذأو « كالذ هبش

 دقام لجأل اثيث تاساجنلا نم فشني .الام دحم راص نأ دعب تاساجنلا نم ى ءىشب

 .هنأ رابتعالاىف ناك نإ و ع هنيح نم لكؤيو لسغي لية» « رهاطلا ءالا نم برش

 .؛؛ لسفي هنإف تقولا ىف رهاطلا ءاملاب ةراهطلا هغابت الام ردقب سجنلا ءاملا نم برشي

 ،لسغفي مث ةساجنلا ةبوطر هنم لوزت ىتح رانلا ىف ىوشي وأ سمشلا ىف ففجي مش

 .ثيح رهاطلا ءاملا غلبيام ردقب رهاطلا ءاملا ىف لعج هيلع ةرضمال ناك نإ : لوقو

 ع لوقلا ضعب ىفو اضيأ لسفي م « رهاطلا ءاملا هغم بصي لوقو ڵ ةساجنلا تنلب

 .لوقلاك خوبطملا ىف لوقلا و كلذ ريغو محالاو كملا نم خوبطملا ةلزنمب اذه نإ

 اال

 ..نم برض برعم ىسراف : لقو جهبط رك ذ نادلا ىفو نرفلا وه فورعم عوطلا )١(

 ح ٠ مالا لق



 كمسلاو محللاك ى ةساجنلا اهتضراعو رهاط اهلصأ ىتلا ءايشألا عيمج نم اذه ىت

 . كلذ هابشأو ايب وللاو زرألاو ءالقابلا نم بوبحلاو

 غبصي نأ زئاخ سجنت اذإ لينلا غبص ىف هللا هحر دحأ نب نسحلا نبا نعو

 . سأب د ساي نأ دعب هلسغ نإو بطر وهو ، لسغي و هب

 لسف

 ، خرف اهيفو ةقشنم ةضيب تدجو زرألا جضن املف زرأ ىف خبط ضيب ىف ليقو

 ةفرغمم هنم فرغو زرألا جتضن ن أ ام ناك فرإو « هلك سجني ماعطلا كلذ نأ

 اذإ ةفرغملاكالت ىف ام الإ سجنيال هنأ مكحلا ىفف ةفرغملا ىف ةقشنم ةضيبلا تجرخف

 خبطلا دنع الإ اهقاقشنا نكميال ناك نإ و ء فرغلا دنع تقشنا اهنأ نكمي ناك

 . برقأ ردنتلا ىنام داسقف فرغلا لبق

 لصف

 هنإف ، هيلغ دنع تاساجنلا نم ءىش هيف مقو وأ عسجت ءامب ارسب خبط نمو

 ىلغي مث لسغي مث سجنلا ءاملا بهذيام ردقب ففجي مث ء تاساجفلا لسغ لسني

 ٠ رهط دقو ايناث السغ لسغي مث 2 ةساجنلا لخادم لخديام ردقب رهاط ءامب

 لصف

 هيلع بسي ابطر لوبلا مادام هنإ : لاق ى برج دضن ىلع لابرونس نع لئسو

 لسغو دضنلا لك اسيايناك نإ و اهيلعبافيو ةساجنلا لخدم لخدي ىتح ءالا

 ىلإ رغلا ىف ءاملا جلي ىتح جراخ نم هلسغ كردأام برجلا نم لسغ اذإ لوقو

. هولك۔ني نأ مهيلع سيلو ى كلذب رهط لوبلا غلبي ثيح
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 { اهنم تابولحرلا نم ءىش هيف جرخ هنأ ردي لو بح ىف ةرونس تجتن نإو

 فرظ ىف رونس لاب نإو ، سجتت دق هنأ لعي ىتح ،لسني مل ولو « هب سأب ال هنآ

 ءالا ىف لخم نأ بحلا لسغو « قتابلاب سأب الو لوبلا هباصأ ام لسغ بح هيف
 .ءاملا فشني بلا نأل ، ةساجنلا لخادم لخدي ىتح راطلا

 بح هيف فرظ ىف تجتن اذإ ةرونسلا ىف هللا همحر رباج ىبأ نع دجويو

 هتباصأ ام لسغ نإو ث ىتابلاب سأب الو ى ةساجنلا هتباصأ ام ىتلي هنأ ڵ ريثكا

 لاقو ، لسغي هن أ اهريغ وأ رأف ةتيم هيف تعتو بح ىف لاقو { سأب الف ةساجنلا

 تلاب نإو٬سودلا دح ىف تناك ام اهيلع لوبتو « رقبلا اهمودت بوبحلاب سأب ال

 . هتدسفأ سودلا دعب بلا ىنب

 كل ىف هب سأب ال هنأ بح ىف تضاب ةجاجد ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 اذإ كل ا ىف دسفت الف بح ىف ةجمان ةروغسلا تبيصأ نإو ى سح هزأ ملعي ىح

 ةتيم ةباد نطب نم بح جرخأ نإو ،هيف اهدالوأ لقنتم هريغ ىف جتنت نأ نكسأ

 ٤ لك ؤي 7 كاهيف ثبل ام ردقب رهاطلا ءاملا ىف لعج س؛مي ىح حو ريو لسغي هنإف

 رونتلا ىف زبخ اذإف 2 اقيقد راص نأ دعب هب ملعو نحطو بح ىف رونس لاب ن

 حصي ىح ظلغ زبخ نإو ‘ رهاط وهف ةساجنلا فرع هيف قبي ملو رانلا هتفشن و

 معط ةساجنلل قبي ملو جضن اذإ .ينبجعيو ، ههبش وأ رونتلاب زبخ اذإ ك رهطي لوقن

 سيره وأ ةديصع لثم قيقدلا اذه نم لمع نإو « رهطي هنأ حير الو نول الو.

) ٥ نيبلاطلا جهنم / ٣ (
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 نحطو ىلقملاب بحلا ىلق نإ و { اذه لثع رهطي لاق آدحأ نأ ملعأ الف ىولح وأ

 ىذلا بحلا عيمج رانلا جهو غلبي ناك اذإ : لوق ، فالتخالا هيف هبشيف قيوس

 . رهطيال لوقو رهطي وهف ىلتملا ىف

 زاحأ ىسوم نأ سج+ نيص هب زبخ اذإ همشو روفتلا ىف ىراوحلا وبأ لاقو

. قيفوتلا هب و ملعأ هللاو هلكأ
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 ثلاثاا لوقلا

 رادجلاو راثملاو عرزلا و لغبلاو افدلا و ضرألا ةراهط ىف

 رهطت ضرألا نإ : لاقو ث اهسبي ةساجنلا نم ضرألا ةراهط : رفمج وبأ لاق

 ثيبللا رهطي اهنم بيطلاو «بطرلا ةساجت رهطي اهنم سبايلا نأ ىنعي ث اضعب اهضمب

 دقن؛٬بهذيو ريغتي ىتح حيرلا وأ سمشلا هتبرضو ،هريغ وأ لوبب اهنم سجنت امو

 ىزجمال لوقو٬تالذ ىزجي لوقف حبرلا وأ سمشلا مةبرض نإو ءلسني مل نإو رهط
 هبصت وأ رهطي ىتح هلاحب وهف حيرلا وأ سمشلا هبصتمل اذإ امأو كاعيمج هابرضي ىتح

 ىلإ اهمكح لقني ضرألا نم ةساجنلا نيع باهذو ى اهادحإ وأ حيرلا وأ سمشلا

 ك « كلذ ريغ وأ حبر دأ سمشب اهباهذ ناك« ةراهطلا كح نم هيلع تناكام

 ىليذ ليطأ ىلإ هل تلاق ةأرما نأ ] للط ىنلا نع ىور امل اهنع لئاز ةساحلا

 اضعب اهضعب رهطي ضرألا : ةلي لاقن ةرهاطلا ريغوةرهاطلا ضرألا ىلع هبحسأ و

 ساءمألا ءالؤه لزت : : هل لدف دجسلل ىف ٦>)ف.ةو دذو تل ةط ينلا لزن أ الو

 نع دواد ىأ ىف هظفلو ىمرادلاو كلامو هحام نياو ىذمرتلاو دواد وبأ هحرخأ ثيدحلا

 ملسو هيلع ةلا ىلص ينلا جوز ةملس مأ تلأس اهنأ فوع نب نمحرلا ديع نيا ميهاربإل دلو مأ
 هللا ىلص هتلذ لوسر لاق ةملس م أ تلاقف رذقلا ناكملا ىف ىعمأو ىل إيذ ليطأ ةآرما ىإ تلاقف

 تلاق لهشألا دبع ىنب نم ةأرما نع ىرخأ قيرطو هل ةياور ىفو هدعب ام هرهطي ملس و هيلع
 ىه قيرط اهدعب سيلأ لاق انرطم اذإ لعفت يكن ةنتنم دجسملا ىلإ اقيرط انل نإ هتنا لوسر اي

 . هذهب هذهف لاق ىلي تلق تلاق اهنم بيطا

 ىف قلا ةدايزلا امأو دحسللا ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا ز ١ ثيح روهشم دفولا ثيدح )٢(

 قاززلا دبع دنع ةبالق ىبأ ثيدحو اهسبي ضرألا ةاك ز ةبيشبأ نيا ىف دجويو اهدجأ ا ملف هرخآ

 م . كلذ ىلإ ريشي ام اهروهط ضرأل ا فوق>
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 ضرألا ىف رت مل اذإ اذه ىلعف ڵمدآ ىنب ثبخ لمحت ضرألا نإ : لاقف ؟ دجملا ى

 . ة راهطلا ايك ةساعت نمع

 . ىنارعألا لوب نم ضرألا رفح نأ رمأ :نل هنأ ىورو

 اذإ ، ديرب ى كنع أرجأ ءاملا تيرجأ اذإ ى هنع هللا ىذضر رمع نع ربخ ىف

 هلسغ ىلإ كال ةجاح الوء ناكلا رهط دقف ءاملا هيلع ىر لوبلا ىلع ءاملا تيص

 . اهريغ وأ ةقرخ ءاملا فشنيو

 دجسملا ىف ىنارعألا لوب ىلع ءاملا بصب رمأ نيح ط ىبنلا نإ : ليقو .

 . ءاملا فيشنتب الو "ناكلا لسنب رمأي

 ءالا نم !هيشفق ء تاوذلا ريغ نم ةساجنلا اهيف تعقو اذإ ضرألا ىف ليقو

 اذإ ليقو ث كرعلاب الإ رهطتال لوقو « كرع ريغب رهطت لوقن ، اهنم رثك أ رهاطلا
 ءاملا اهيلع ىرجي ىتح رهطت مل ةدحاو ةرم ءا۔1لا اهيلع ىرجو ضرألا تسجنت

 اذ ناك امو ‘ أرجأ ةدحاو ةره اهلع ىرجف { لصتم ءام ناك نإو < تارم تالث

 اعتاو ناك امو ؛تارم ثدل ءاملا هيلع ىرحب ىتح ةدحاو ةرم رهطي بشح نم

 بشخلاو لدةجلا امأو ضرألا مكح هك غ ىصحو بطحو ظفل نم ضرألا ف

 نإف حيرلاو سنتلا اهضعب لخدت باوبأ اهل ةفص ناك نإ و ء ءاملاب لسنب ىقل

 ولو « رهطت اهنأ وجرأف اهنيع تلازو 4 حيرلاو سءنشلا اهرهطي امم ةساجن اهيف ناك

 ةريره ىبأ ثيدح نم هجام نباو ىاسنلاو ىذمزتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه )١(
 ذ_خأي رمأ ملسو هيلع هتنا ىلص ىلا نأ هلبق ىذلاو سنآ ثيدح نم ملسو ىراخبلا هجرخأو
 لقعم نب هنلا دبع ثيدح نم اضيأ دواد وبأ هجرخأ هناكم ءاملا ¡قارهأو بارتلا نم هيلع لاب ام
 م . نرقم نا
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 سمشلا ىف فلتخاو ى اهلكاهيلع ىفأت حيرلا تناكو أ ء اهلك اهيلع سمشلا تأت م

 دحاو موي ىف لوقو 04 مايأ ةثالم ىف لوقف ؛ ةساجنلا نارهطي موا ك حيرلاو

 هرهطي الف ههبشو مدلاك نيعلا ةم اقلا ةساحنلا امأو ، ةضراعلا تاساجنلا ىف كلذو

 سمنلا اهبرضو ضرألا نم ةساجنلا رثأ لاز نإ و « نيعلا ق مادام ءاملا الإ

 مهريهات زاج ولو ء ضرألا نارهطيال حبرلاو سمشلا نإ لوقو ، ترهط حيرلاو

 دجاسملا نم ضرألا رهطتو ء حم رلاو سمشلا هتسبيام لك ريهطت زاسجل ضرألل

 . اهباع ءالا بصب لزافملاو

 الف اهرب ملف ، عجر ش ) ةساجن ضرألا نم عضوم ىف ىأر نم : ريشي لاقو

 الو سمشلا هبيصتال عضوم ىف تناك ن إ و ء حيرلاو سمشلا اهتباصأ اذإ كلذب سأب

 . ةبوطرلا تسب اذإ رهطتف ةبطر ضرألا تيقبو « ءاملا اهيلع بصو « حيرلا

 ترهط دقف ةساجنلا ىلع ابلاغ ءاملا ناك اذإ ى هللا هحر ىراولا وبأ لاقو

 هيف عضوم ناك نإو « اهيلع ةالصلا نكمت تناك اذإ «سبيت مل ولو اهيلع ىلصي و

 2 ءىش هنم ىتبي الو طئاغلا هنم جرخ ىتح رهطي الف جلفلا هيلع حيسيو طئاغو لوب

 وجرأف 2 كرعلا ماقم موقت ةكرح ءاملل نوكب نأ الإ « اديج اكرع هعضوم كرهي م
 ه ةساجنلا نيع تلاز اذإ هرهبطي كلذ نأ

 لصف

 اهعضوم نكي مل ةحئارلا تيقبو ضرألانم هرثأ بهذو لوبلا سبي اذإ ليقو
 وهف اماق كوزلا ماد اف « ةرمح وأ ةرغص وأ ضايب لثم اكئاز نوكي نأ الإ اسجن

ىلإ رظفي الف سيي اذإو « هب رابتعا الف كوزلا ريغ عضوملا رثأو ةحنارلا امأو ءسجت



 س ٧٠

 رمط دقف ىرملا هنم بهذو سيب اذإ بلكلا ر أ كل ذكو ك هترثكو تقولا ةلق

 ك عبس لك كل ذكو ك تسد ول و 12 اق هراثآ تمادام رهطي ال لوةو ك هناكم

 . رثك أ لوآلا لوقلاو

 لدتسيو ء هب فرعي ىذلا 71 لوز» ىح ر ال لوبلا نأ لونلا ضعب ىو

 هرت أ ربعتي ول و سمنلا هتب رح اذإ سجنلا ء \ا امأو ك سداد ول و هناما و هماع

 . قرف لوبلا نيبو هنيبو ى رهط دقف

 © ابطر مادام لوقن ء ضرألا ىف تاساجنلا هب رهطت ىذلا ءاملا ىف فلتخاو

 هنيعر ءا_ا سهدي ىح سجن 4ز : لوقو ك ىرملا و + ا_ا سمي نرأ ىلإ سج وهف

 مدلا و ح ةرذعلاك ةيتاذلا ةساحنلا هب لسغيام ىف كلذ امإ لوقو ء ىزئلاب سأب الو

 . اهريغ وأ تاوذلا نم ةساجنلا تناك اضيأ كلذب سأبال لوقو 2 كلذ هبشو

 تلاط ولو ةسجن اهنإ لوقن ، ةساجنلا هب لسغتىذلا ءاملا ةرداب ىف فلتخاو

 دقف الصتم ءاملا ناكو ةراهطلا كح ة۔اجنلا ىلع ىرج اذإ لوقو 2 تدعابتو

 ء كلذ زاج ةساجخلا ةراهط د_هب ن. رهاطلا ءاملا ناك اذإ لوقو ع هلك كلذ رهط

 اهنيط نم لمع مث ى ةناد اهيلع تلاب اذإ ضرألاو ى اضعب هضعب كردأ اإ دسفي ملو

 سمشلا هرهطتام امأو ى هيلع ىلصيو ىلصملا قوف نم ءالا بصب هتراهطف ء ىلصم

 اهرهطتال تاوذلا ربغخنمت-جنت اذإ بايثلاو ندبلانأانباحصأ هيلع ىذلاف حيرلاو

 ءامنلاو رادجلاو ء فالتخالا هيف كلذ ريغو ءالا الإ اهرهطي الو ى حيرلاو سمشلا

؟ باصأ نإو هجلاو رهطي الو هرهاظ رهطي لوقن هرهظ سبي اذإف سجت نيطب لمع اذإ



 ءالا نم هرطق رابتعالا ىف ناك نإف عس جنلا نيطلاب ىذغملا لزنملا رطقو ثيفلا

 ملعي ىح رهاط ءالا مك اذهو اذ_ه هين لمتحا نإو ، سجن وهف ىراجلا

 . سج هنأ

 لوقو رهطي لوقف رثأ لوبللقبي ملو سبيولوبلا ريغت اذإ رقبلاو فلا ث ثورو

 ءىش ىأ نمو ى رهط دقف اهدحأ وأ حيرلاو سمنثلا هتبرض اذإ { فا الإ رهطيال

 نإ : لوقو ث اهالك الإ ئزج ال : لوقو ص هأزجأ ةوك نم ولو حيرلا تلخد

 هياع ءطو وأ حسك نم ةكرح هيلع ترجو ، كلذ لعو حير وأ سمش نك مل

 . رهط دقف تاكرحلا ىأب ةساجفلا تلاحتساخ

 راص اذإف ك هلك جرخم ملف ء لسغ مث ك سجن دادمب حول ىف بتك اذإ : ليقو

 هيفبتك نإو ءانيلإبحأ وهو « رهاط هنإ لوقو سجن هنإ لوقف « كوزلا ةلزنم

 ، فالتخالا ىنعم هيف جرخيف 2 هلسغىف غل وب اذإ سجخلاغيصلا ةلزنمب وهف ساطرقىف

 . رهطي ال لوقو ص رهطي لوقخ

 نيط نم لمع اذإ رونتلاو ث هترهط دقن رانلا هيلع تدقوأ اذإ سحنلا نيطلاو

 هب قلعف ةتيم هيف تيوش نإو ث اهيلع زبخ ةرمو ى هرهطل ةرم « نيترم ح سجن

 .مزلا كلذ بهذي ىتح رانلاب ممحب لوقو 2 رسكي لوقو ، لسغي لوقف 2 مسد اهنم

 ، نييرث نيسج اناك اذإ ةيقاسلا 27 ىف هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 ١( هيقاسلا نيجو نييناملا حالطصا ىف بعولا .



 ملعي ىتح رهاط وهف كلذ نم هب راطف نيبعولا ءاملا برضف ء لسغي دحأ مح اف

 . سج هنأ

 (١)۔ . . . . .. ث: ., .
 هبح ق عمتجمو ليسي ءاملاو اهعض وم رهطو لسعلا ضوح ٥ر \ه تنام نإ

 .سبمي ىتح سجن وه لوقو « هلك رهاط ةبحلا ىف عمتجي ىذلا ءاملا نإ لوقف ءلملا

 ةساجنلا عضوم رهط ىتح عطقني مل ءاملا ناك نإو ىرثلاو نيطلا تب ولو ث ءال
 7 همد فلالاتخا الو رهاط وهف

 تاساجتنلانم اهربخ وأ ةرذع 7 تاب حطس نع ك هرا هجح ر ليعس وبأ لثسو

 ض تاساجنلا نم اهريغ وآ ةرذهلا ىلع عقوف ى ثيغلا باصأو ح ةماقلا ةيتاذلا

 ۔ثيفلا مطقنا نإو ، ةساجنلا هياع بلغت مل ام رهاط وه : لاق ، راج ءام هنم لاسو

 ةساجنلا هرت ام > رهاط اضرأ مكلا ف وه ىرح الصتم ءالا هنم ى و

 . هيلع بلنتو

 لصف

 آ كح فاغفخألاو لاعنلاك اهاقال امو ضرألا نم ةساجنلا نيع باهذو

 ركذ مث ، لمتنم وهو هتاولص ضعب ىلص ث واك ىنلا نع ىور امل 2 ةراهطلاب

 « رذقلا نم تيش امهيلع ري ملف « امهيلإ رظن مث ع امهعلفن ةساجن ىف هيلعنب ءىطو هنإ

 دعب مهربخأف « هلاعن علخ هوأر امل مهلاعن اوعلخ مهنأ ةياورلا ىفو ث امهب هتالص متف

 . “)هيلعنب اهئطو دق ناك ةساجن لجأل امهعلخ امإ هنأ هتالص

 . ل۔عاا اهيف عمتجي رجحلاو تنمسألاب لمعت ةرفح ةيخلا )١(
 هبراقتم ىتعااو ارذق ىورو اثيخ امهتياورىفو ديعس ىبأ نع دواد وبأو دحأهجرخأ )٢(

 .م ٠4 ح ونم هنأ وأ ملسو هماع هللأ ىلص هتايصوصخ نم اذه لعاو



 نيملا تلاز نأ ىلإ كالذ دعب ىشم مث ةساجن ىف ءطو نم ص ةرب ره ىبأ نعو

 كدحأ ءطو اذإ : _»لاق هنأ ةلم ىبنلا نع ىورو 2 ءالب اهلسني ىح رهطت الف

 ةساجنلا امهب قصلي ملو ةساجن ىف هياعنب ءطو نمو . بارتلا اهرهلطف هيفخم ىذألا
 ماد ام ءاملاب ترهط ةساجنلا امهب ترهظ نإو ث اترهط تارم عبس امهب اطخ اذإف

 . ةماق نيع ةساحخلل

 قحسو تسجنت اذإ اء,هبشأ امو لعنلاو فللا نإ : هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 لسنلا نع ىزج كلذ نأ فرملاو رثألاو نيعلا باهذ ىلإ لاحتسا ىتح ضرألاب

 امأو ى ءاملاب لسنلا الإ ثلذ ىف ىزج ال لوقو ص ناك تاساجنلا ىأ نم ءالاب

 ةساجنلا ةلازإف ء ءاملا مدع دنع الإ لسملا ريغب كلذ ىف ؟ئزجت الف بايثلاو نادبألا

 لدنلاةساجت تناك نإ :ليقو هريغ وأ بارت نم هيلع ردق امب بوثلاو ندبلا نم

 فالتخالا اهرهط ىفف ضرألا ىلي امم تناكنإ و ء لسفلاب الإ رهطت الف اهنطاب ىف
 . رهطت نأ تاوطخ مبس ولو اهباهذ دعب اهب ىشهو اهنع تلاز اذإ بحأو

 ةديبع ابأ دوقأ تنك : لاق ةقيدو ىبأ نب نيصحنع ىلصوملا ركبوب أ ىورو

 2 هيملهنب ىلصي نأ دارأ دحسملا لخد املف ڵ ناسن ١ رذق هێلعنب ءطوف دحنملا ىلإ

 ث لإ هيلجر ىدحإ عفرف ناسنإ رذق تئطو تنك كنإ ح ةديبع ابأ اي : هل تلقن

 .ىلع ثيدحلا اذه تضرع مث « هيلعنب ىلصف « ال : تلقن ؟ ائيش ىرتأ : لاق مش

 هصخرأ و ‘ ضرألا هتقحس اذإ ك معن :لاقف ى هلا همحر بوبحم نب دمح هلا ديع .أ

 . نيفلا ىف
 _ ه

 )١( روهط هل بارتلان ىذألا هل٬نب كدحأ ءىططو اذإ هلنةلو دواد وبآ هاور .



_ ٧٤ 

 لصف

 مهضعب نأ الإ ءاملا لسنب الإ ةساجنلا نم نارهطي الف ىمحلاو ىنصلا امأو

 . اهمكح هكح نأ ث اهعم ىوتسا دق ضرألا ىف ىذلا ىصحلا ىف لام

 ةلزنمب رهطي لوقف ، حيرلاو سمشلا هبرضت سجنلا لدنجلا ىف ديعس وبأ لاقو

 هفإ لوقو ص ىفصلا لثم هن إ لوقن 2 ىصحلا ىف فلتخاو « رهطي ال لوقو ى ضرألا

 . ضرألا لثم

 2 ءالابص هبرجم : ليقن ء تاوذلا ريغ نم اسجنت اذإ ىصحلاو ىفصلاو : ليق

 كرهي ىنصلا نإ لوقو ،:ضرألاك فشني ال هنأل ث ةباي مأ ةبطر ةساجنلا تناك
 . لوقلا ضعب ق اذهو ك ايص ء \ا هلع بر بارتالاو ك بلقي ىصحلاو

 لس4. الف ك بتح اهس نحطؤ لوبلا س و ¡; ىص اهياع لاب ىحر ق ل ٬قو

 . ساب ىلع سبال هنأل نيحطلا"

 ءاملاب قس اذإفءاهريغ وأ ةرذملا لثم “>ليجأ ىف تناك اذإ ةساجنلا ىف ليقو

 ةساحلا هسحنت ام دحم ريصي ىتح صقن اذإف ث ةراهطلا هك غ اريثك ءاملا م اد اه

 ةساجنلا عضوم الإ سجني ال : نورخآ لاقو ڵ سجن وهف هيف ةمئاق ةساجنلاو

 هنإف ڵ بطر عرزلاو 3 سج دامسب ًاعرز دمس نمو « عرذأ ةثالث ىلإ اهلوح امو

 سردلاو فيتكحلا دأربس لثم كللذو [{ تاراهطلا نم هاتال ام سجحنيو & سجني

 الإ و ك کالذ لشم وه سجم 4٨ . ملع نإف لزانملا نم حسكي ام ام او > كلذ هبشو

 . ةراهطلا هك

 )١( ةلخنلا تحت لعجي نيطلا نم.ممتجلا وه ليجآلا . .



_ ٧٥ 

 ادحاو ءام تيقس مث ، سجن بارتب ترفع اذإ ةبلجلا ىف ديمس وبأ لاقو

 . هامم ةالو لوقو ك ن ءام ىس ىح رهطت ال لوقو ك ترهط دمح

 سمنلا اهبرض مث ، سجن ءامب تدس اذإ ةلاجإلاىف « هللا همحر ديعسوب أ لاق و

 سمشلاو حيرلا هتبرضو سبي اف ڵ ىرت اهلخاد ىقبو ، اهجراخ سبي ىتح حيرلاو

 حيرلا الو سمشلا هبرضت ل ام امأو ، كلذب لوةب نم لوق ىلع رهطي هنا وجرأ

 سمشلاو حيرلا برض ىف هب ليق ىذلا ىنعملا اذهىلع هتراهط ىل نيبي الف ء سبيي ملو

 سمكلل الو حيرلا هلغة مل هنأ ريغ ، رهاظلاك هلخاد ، سباي ناك نإو « رثألا لاوزو

 مث « سج ءامب تيقس اذإ ةبلجلا كلذكو ، حيرلاو سمشلا هبرمشت ىتح هلاب وهن
 اهلخادب نإو « لوقلا ضعب ىف رهطي هنإف حيرلاو سمذلاهتب رضو اهنم رهظ ام سبي

 . ملعأ هللاو . ىرلا ةراهط ىل نيبب الذ ايرث

 لصف

 لاح نم تبلقتو ةرغلا تداز اذإف « اهنمح ىلع لاب مش « ةلخن حقل نم ى ليقو

 نإو 0 هتاقوأ لوأ ىف كلذ بهذ دقو ةرهاط ىم كردتو ء ربكت ىتح لاح ىلإ

 تناك اذإ لوقلا ضمب ىف اهلك أ زثاجف ترمنأو ةصلاخلا ةرذعلا ىف ةرحش تتبن

 نود لكؤت ىتلا راجشألا نم هريغ وأ لصب لثم ناك نرإ و ى رلا تاوذ نم

 { رهاط دحاو ءام لوقو ى ةرهاط هايم ةثالث برشت ىتح لك ؤت ال لوقف ، اهرمب

 ضعب ىفو ، لك ؤيو لسغي هنإف ةساجفلا هتسم ام الإ لكؤيو « رهاط هنإ لوقو

نأ لبق رأ امو > ةرمعلا نم همف امو وه ناك سج امع تس اذإ عرزلا نأ > لوقلا



 ادحاو ءام لوقو ص نبءام ىقسي ىتح لوقو 2 هلك سجم ةرهاط هايم ةثالث ىتسي

 وأ رهاط ٠ \: يف. > سح وه سجنلا 51 هسمام الإ رهاط هلك لوقو ك ارهاط

 نم هين فالتخالاو لوقلا اذهو ، سءثلاو حيرلا هبرضتو ةساجنلا رثأ ريغتي

 تاعو رزلا عيمجو زوملاو ناح ذاملاو جرتألاو عرقلاو بنعلاو ء اشةلا لثم راجشألا

 مازلاو ، نيتلاو ، ردلاكرابكلا راجشألا نم اههبشو لخنلا ىوس ام تارمثملا نم

 . هريغ الو دامسلا الو سجنلا ءاملا اهسجني ال راجشألا هذه نإف « کالذ وحنو

 نم ي اهرامثو راجشألاو عورزلا عيمج نم رهاط هلك كللذ نأ لوقلا ضعب ىفو

 تناك نإو ةساجنلاهيلعابلفتو ى هريغ مكح ىلإ هكح لقتنيمل ام & اهرابكو اهرانص

 .قحلي الو ء فالتخالا ىنعم هيف لخديف هدحو سجتقلا ءاملاب الإ ىتست ال ةعارزلا

 وأ ، رجش وأ ةرث نم هنيعب كلذ نمةساجنلاسم امل الإ اهتساجن ىلع عامجإلا ىنعم

 ةساجنلا تسم ام عيمج نم سمشلاو حيرلا كلذ تب رض اذإو ، عذج وأ ى لصأ

 .تبهذو ةساجنلا تريغ ىتح حي رلاو سمشلا هقب رمضف كردم ريغ وأ كردم رمع نم

 ءىش تمهمث ول هنأ ، لوقلاىنعم ضعب ىف جرخيو ث رهطيال لوقو ي رهطي لوقف اهنولب

 ناكل اهريغو ةرذعلاك تاساجنلا نم ءىش نم راجشألاو لوقبلاو عرزا نم

 ةساجنلا لاح ليازت ام نيح نم ارهاط هاغعم جرخي ارجش هتوبثو هتابن نيح نم

 جورملاو هزنتلا ىناعم ىف امأو ث ماكحألا ىناعم ىف همساو هنولب رجشلا مكح ىلإ

 برش ولو ةساجنلا هليازت ملو لالا كلتب مادام هنأ هانعم قحلي دقف ةهحثلا نم

 هلصأ رهط اذإ و ع هليازت ملو ةساجنلا ليازي مل هنأل ڵ ةساجنلا ىنعمب وهف ةريثك اهايم

. فالتخالا ىناعم هقحل برشي مل وأ ارهاط ءام برشو « هتبنمو



 ۔ ١٣٧٣

 2 اهنرابطف فالتخالا ىناعم هقحلي ناكةساجنلا تليازت نإ ع ليق كلذكو

 ىلص ةنس اهيلع ىتأ اذإف « باودلا ثاورأو نيجرسلاب دمست ، ضرألا ىف ليقؤ

 ليجأ ناكاذإو ، كلذ ىف تقو الو ضرألا نم بحذت ىتخ ةرذمعلا امأو اهيف

 سأبالو ؛ليجألا رهط دمف تبهذ انإ رثؤلافأ نعف ،هيف ىهو « ىتس مث ةرذع هيف

 دعب نم ضرألا ىف وأ ءالا ىلع نيعلا ةماق ةرذعلا تيقب نإ و هيف ةالصلا الو هنيطب

 نأ الإ لدبلا هيلعف هيف ىلص نمو ى سجت هنيطو ى سجن ليجألاف ءاملا عطقنا ام

 ناكام الإ هنيطب سأب الف هترثكل ه ىش هسجني الام ءالا ىف ليجألا لخد نوكي

 عرق وأ ءاثقلثم ةتيم اهيف رثب نم رجش برش اذإو ء عرذأ ةثالث ىلإ ةرذملا لوح

 . هللا ءاش نإ { هاك أب سأب ااه نيت وأ بنع وأ لخ و جرتأ وأ لةب وأ

 ىتح لكؤي ال لوق ، فالتخا هيف هرجش لكؤي امو لصبلاو لقبلا ىف ليقو

 ههبشؤ خيطبلاو عرقلا امأو ، لكؤيو لسني لوقو ، ضرألا نم رظنيو زحي
 . راملا نم هنأل > لكؤي هن أ لوقلا ك ف

 . ةلخنلا لامح لكأب سأب الف اتيم ارامح رمثت ةلخن تحت نفد نمو

 الإ دسفي ال هنأ حصألا : لاق ةرذع اهيفو تيقس لصب وأ لقب ةبلج ىف ليقو

 .ةساجنلا العأ نم زج اهسفنب ةساجنلا نم هلصأ ناكولو « ليق « ةساجنلا هتسم ام
 دجوف ةلخن جاخي ناك نمو ، سجن هنإ لاق نم لوق ىلع لمعن الو ارهاط كلذ ناك

 نم مدلا رثأ ىري نأ الإ سجني الف «قوذملا ىف ثمنا هنأ نظو « اثمم امد هفك ىف

. هلكأب سأب الو رهط دقن ةلخنلا ىف وهو « رسيلا كلذ



 جر و سمنلا هتبرضو سجن دامسب رمن عرز ىف هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 ةثالث ىف لوق « رهطي هنأ حيرلاو سمذلاب ةراهطلا كح هل تبث اذإ هنأ « قرولا نم

 . ملعأ هللاو دحاو موي ىف ولو لوفو 4 مايأ

 لصف
 طايتحالا ن أ الإ اهكح هكح نوكب نأ ا بح ناك ضرألا تتبن تبن أام كح ليفو

 .شرفلا نم اهريغو صولاو نوعدلا كل اذكو ٤ لسني هنإف لا ٢ أو ، كلذ ريغ

 .كلذ نارهطر ح رلاوس.شلا ن أ لوقلا صعب ىفو ‘ لابهلاو زفقلاو ] .۔-لاو رصحلاو

 ةساس نيع تباغ اذإ

 لصف
 .لوقو رهطي هز ا نسحلا فأ نهف ال رخ راصو ا اياتك وأ انطق لزغ نمو

 . قيفوتلا هبو ى ملعأ هللاو ى رهطي ال هنإ

ح دج ٭



_ ٩ ٧ _ 

 عبارلا لوقل ارلا ل وقلا

 كلذ ريغو ىذملاو ىدولاو طئاذلاو لوبلا ركذ ىف

 ١ ماعطلا لك أي نأ دعبو ،ماعطلا لك أي نأ لبقىبصلا لوب ىف سانلا فلتخاو

 لوب نع يلط ينلا لأس بلاط ىبأ نب ىلع نأ )ىور امل ءاوس اه لوقف

 لوقلا اذهو « ةيراجلا لوب لسغيو 2 ءاملاب ىصلا لوب حضني : لاقف ص ميض رلا

 . حصأ انعم

 دمحم وبأ لاقو . لك أو مرب ملو لسغ )ام هيف ءانإ ىف ىصلا لاب نإ

 :ل ىقلا نعىور امل « عاضرلا لاحف هيلع ءاملا بص ىزج ىصلا لوب هللا همحر

 ٤ عاضرلا دسح ىف ناكام ريملا ىف سيلو ا ىبصلا لوب ىلع ءاملا بسب رفأ هنأ

 ع رمأ تلع ىب ذلا نأل ڵ هرهطي هيلع ءاملا ناليسف ابطر ناك اذإ لوبلا ن رأ ىدنعو

 بونذلاو ، دجلل ىف لاب نيح كلذو « ءامنم بونذ ىارعألا لوب ىلع بصي نأ

 ءاملا بص هلسغ . مل معطي ىذلا ىبصلا لوب نسحلا وب أ لاقو ؤ ةريبك ولد ىمه

 لسغ ىنك ماعطلا معطي مل ىبصلا ناك اذإ و ڵ اهلو رمي ة راجلا كلذكو ي هيلع

 . ءاملا بص هل وب
+ 

 م . ةفلتخن ظافلأل ىناسنلاو دواد وبأو دحأو ىذمزتلا هاور ثيدحلا 5 )١)

 ,نع هل اظفح حلم هيف لعجيو ءانإ وأ قؤدنص ىف عضوي كمس نيينايعلا حالطصا ىف حلاملا ( ٢(
 فذلاب زاجلا باب نم و«نمهعم اذه رثكي فيصلا مايأ ىف اصوصخو ائيشف .اميش لمعتسي مث داسفلا

 . هن رهشل حلاملا مسا هيلع ق ةلط أف حلاملا تامسلا لصألاو
 م.. ةشئاع نع ملنمو راخبلا هاورو سابع نيا نغ عيبرلا هحرحأ ثيدحلا )٣(



 س . ٨٠

 سج مدآ ىنب لوب و ريزغلا لوب نأ ىلع اوقفتاو باودلا لاوهأ ىف اوفلتخاو

 اهنأل ڵ ةسج اهلك ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم لاونألا نأ انعمو ع هيف فالتخا ال

 دشأ ماعطلا لك أي نمم رشبلا لوب نإ « هللا همحر ديعس وبأ لاقو ء ثئابخلا نم

 © اهريغ الو ةرورض لاح ىف همل لك أ زوج ال هنأل « اهلك لاومألا عيج نم ةساجن

 م ام هنم راط ام سيجنتب مكحم ال لوبلا ررشو «بلكساا مث «ريزنحلاو درقلا هدعبو

 كلذ رهظ نإ و ى كلذ ريغ وأ ش وأ ةيؤرب ةساجن هنم بايثلا وأ ندبلا ىلع كرذي

 اهزيثيكو اهليلق ةساجنلا نأل ، هاقال ال اسجنم كلذ ناك كلذ ريغ وأ رظن وأ شب

 ىلع عقي بابذلا نأ ىرت الأ « ةيثرم اهنيع نوكت نأ الإ اهب مكحم الو ء سجن
 هندب ىلع طقستو ص اهسرقي ناسنإلاو ةبطرلا ةرذدلا ىلع وأ ماجحلا ىدي نيب مدلا

 هذه نم ءىش ىلع تعقو اذإ اهنأ مولعمو ث هندب ىلع ةدوربلاو ةبوطرلاب سجنف

 تارهاطلا ىلع اهب عقيو اهيقالي امم اهندب رثاسو اهتحنجأب قلع ةبطرلا تاساجنلا

 نيع نم رثآلا نيبي ىتح كلذ هاقال ام ةساجنب مكحب الف هريغو ناسنإلا نم

 ص غبص هل نكي مل ام الوب نم ريطيىذلا رشلاو لاجا ىف عيب رلا صخرو . ةساجنلا
 -١, ع . ٤ . . - . 7 -

 زاق ١ هد ور هل نكن ملو ه دورب -.7 ام كلذ صحر | : هد\بع و .

 نع هيلع ءاملا بص هيزجي لدنجلاونعدلاو ريصحلا ىف رشبلاو باودلا لاوبأو
 هقزخ سمي م امو « هل وب دسقي هق:رخ دسقةي ناكام نإ ريطلا لوب ىف ليقو ص كرعلا

 لوت ص اههبشو ىحامألاو زانجلاو رأفلا لوب كلذكو ڵ هلوب دسي الف ريطلا نم

 ةساجن توبثب لظ هللا لوسر نع رابخألا تءاجو ‘ دسفي ال لوقو 2 دسفي

 . 2٠ لهأ ماوع لاق هبو ‘ لوبلا

 م . افالخ هيف ملعن ال عاجإلاب ىمدآلا۔لوب ةسام تتبث لب )١(
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 لصف

 ديعس وبأ لاق . “')ندبلا نم ىذللا لنب رمأ :تل هللا لوسر نأ تبثو

 ناكام سج هنإف { هريثكو هلياقنم بجاو بوثلانم هلسغ كلذكو « هييا همحر

 لوق ةحص ملعن الو ، بوثلاو ندبلا ىف هريثكو هليلق سجن ىدولاو ىنملا كلذكو

 هنم رهطتلاب ىلاعت هللا رمأ دقو ، لوبلا جرخم نم جرخم هنأل ىنملا ةراهطب لاق نم ©

 لاوبأ نأ انباحصأ لوق نم قافتالا ىف تبثو ، عامجإلاو ةنسلا نم لذ تبثو

 ريجلاو لانبلاو ليملا لاوبأو ، ةرهاط اهراعب أو ةسجن ىه اههبشأ ام وأ اماك مامنألا

 عابسلا امأو ث لوتلا رثك أ ىف ةرهاط اهشاورأو 2 ةسجت كلذك اههبشأ امو

 ريطلا نم ناك ام امأو ص سجت هلك اهحرطو ريطلا نم شهاونلاو باودلا نم

 لكؤي ىذلا ريطلا نم ناك ام امأو ، سحت هلك اهقزخو اهلوبف هج لكؤي ال ,ىذلا

 هج لكوي ام لاوبأ ىف فالتخالا تبث اذإو ث هلوب ىف فاتخم و ، رهاط هقرغن هجل

 رأفلاو ماعنألا نم هج لكؤي ام لاوبأ ىف فالتخالا توبثب سجنف ريطلا نم

 ةساجنلاىلإ برقأ ىهن اهلاوبأ امأو ك اهرامبأ ىف فالتخالا ىنعم جرخ ههبشأ امو

 رثك أن رهاطلا ريطلا نم ناك نلو وهف ىلحألا جاجدلا امأو ، رظنلا ىف شحوأ و.

 . هقزخن تاراهطلاب ىذغ نإو 2 تاساجنلاب هقزخ قل ثكالذف ، تاساجنلا هئاذغ

 رهاط .

 ىنطق رادلاو ىدع نياو ىلصوال ىلعي وبأو رازبلا هاور امك سابع نيا نع ميبرلا هجرخأ )١(
 م ٠3٠ رامحعع نع ةفرعملا ق معن وبأو ىل۔ة )او٫ قهبلاو-

 )٦ - نيبلاطلا جهنم / ٣ (



 ليلحإلا اهل برطضي ةوهشب جرخت ىتلا ةبانجلا وه ىنملا نأ ، نسحلا ىبأ نعو

 دنع جرخ قيقر ءىش ىذلاو .« علطلا ةح ارك ةحار هل ظيلغ وهو .« اهفدةقي نبح

 عبتلا وه ىدولاو ، فرع هل سيل راشقنالا نم بيضقلا نكس ام دعبو ى راشقنالا

 : لاقيو ، نطبلا سبيب ىلبي نمل طئانلا جورخ دنعو ةبانجلا دعب نم جرخم ىذلا

 ىدوي ىدوأو ى.دي ىدوو ص دوجأ فلألابو ، ىنمي ىنمو ص ىنمي لجرلا ىنمأ

 لاستغالا دبعلا هنم فاكي ىذلا وه ىنملاو 0 ىذمع ىذمو . دوجأ فلألا ريعب و

 ىذللا امأو « يحنم ني » :ىلامت هللا لاق ءايلا ددشم وهو ث ةدابع ندبلا عيجب
 . قيفوتلا هبو ، ملعأ هللاو . ريغ ال ىذألا عضوم امهنم لسنيف ىدولاو

"٧ ج٭ م



 سماخلا لوقلا

 اه۔ادآو طئاغلاو لوبلا ركذ ىف

 برض ناسنإلا ةجاح ءاضق دارأ اذإ ناك :نل هللا لوسر نأ تهم : ليق |

 بوثلا عفري الو ، سانلا نم دحأ هارت ال ىتح سانلا نع دعتباو ى ضرألا ق

 كالذو ث اهربدتسي الو ةلبقلا لبةتسي الو س ضرألا نم برقي ىتح هسفن نع

 . \ )نكمأ ام ىلعف لزانملا ف امأو ‘ ءارحصلا ق

 عيمج ىف اهرتسو ةرودلا ظفحل ةغلابملا ىف بدألا ىنعم ىلع جرخم هلك اذهو

 . لئاضفلا بلطو ،ةفيرشلا سلاجملاب الإ لبقتست ال اهنأل ء ةلبقلل ًاميظعتو لاوحألا

 قالي ام سجنيف هنم رياطتي نأ هنم فاخم امل امايق لمئاغلاو لوبلا هركيو

 نولعفي مهنأل ، ىراصنلاىلع ًانالخو ء لذ ريغو بايثلاو ندبلانم تاراهطلا نم

 .ةيالولا نمهجرخ امم كلذ نأ ملعن الف كالذلعفنمو « مت اهبلاب اوهبشقي الثلو ےتلذ

 . هتداهش لطبت الو

 لصف

 ش > جرخلا لخد اذإ ت هلا لوسر ناك : تلاق اه أ ةشئاع نع ىور

 هز تامف : تل \ق « بيطلا ةحار عضولا نم مشن و ء طلاخ ر أ ر ك هلع انلخد

 هتعلتب اف ضرألا هلالج لج هللا رمأ افطوغت اذإ ءايبنألا رشاعم انإ : لاقن 2 كلذ ىف

 . بيطلا ةحار عضولا ف لعجو

 م ٠ ةفلتخم ظافلأب ثيدملا بتك نم هريغو دواد وبأو عيب رلا هحرخأ ) ( ١



_ ٨٤ 

 قرع وهالو نوطوفنتي الو نولوبي ال ١0)ة_زلا لهأ نإ ثيدحلا ىئو

 نول وبيال : رخا ثددح ىفو .مهداسج | مهضارع | { ك سلمالثم مهضارع انم جرحم

 ٠ كسملا حشرك حشرو { ءاشج وه امج ١ و { ن وطخمتي الو 0 نوط وغتي الو

 ىرسيلا هلجر مدقيلف ، ءالملا ىلإ لوخدلا كدحأ دارأ اذإ : يالم لاقو

 لبقتسي الو ، ضرألا نم برقي ىتح هتروع نع فشكي الو ، هللا سب لرةيو

 ثدبلا نم حلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ى هد وعق دنع لوقيو ڵ طئاغ الو لوبب ةلبقلا

 اماعط ىنمعطأ ىذلا هلل دجلا 2 لاق وجنلا هنم جرخ اذإف « جرلا ناطيشلا ى ثبخلا

 . “_)هاذأ ىنع بهذأو هتذل ىنقاذأ

 " .« اروكش اًدبَع ناك هنإ » لاقنمالسلا هيلع احون هيبن هب ىلاعتهثا حدم اممو
 ١ م س م إ ه ٨ ٥ ه ه. . . . ء

 2 همأعط ىلإ ناسنالا رظنيلف ريسفتلا ضعب ىفو ى هلعم نم ناك اذه نآ ربخ

 هذه ىلإ عجر 7 ك امعطو 1 ارو ا ول افرطتسم اماهط ناك طثاذلا كلذل ىع

 . هثدح ىلإ رظن هتجاح ناسنإلا ىضق اذإ : سابع نبا لاقو ء كلذب ربتعيلف لاخلا

 هب لحب ام رظنيل كلذب ناسنإلا ملو أ لجو زع هللا نإ : بعك نب ىأ لاقو

 هلحر مدق ءالخلا نم جورخلا دارأو « هتجاح ناسن الا ىضق اذإ و ، راص ام ىلإ

 هةش ىلع دمتعيو ث رذقلا اهبنجمو ى هبايث رمشي نأ ءالخال دعقي نمل ىغبنيو ى ىنملا

 2 هبوث ىلع عبرتي الو 2 ةجاحلا ءاضقل عرسأ كلذ نإف ء هيقاس بصنيو ، رسيألا

 )١( ملسمو ىراخبلا هاور 7

 )٢( م . ثيدحلا بتك ىف ةروهشم



_ ٨٥ - 

 روسابلا ثروي كل د نإف ك هم جرخم ام ىلإ رظنن الو ا ةسوسولا ثرو كل ذ نإف

 ىذلا ، هلل دجلا لاق ماق اذإف « فلا ديب و هتجاح ىضق دق هنأ ملعب ىتح موقي الو

 ص هتوق ىسج ىف قبأو هتذل ىنقاذأ ابارش ىناقسو ث هتوالح ىنقاذأ اماعط ىنمعطأ

 . هاذأ ىع فرصو

 هتعقاومو « هنالخ ىلع هللا سا رك ذي نأ لجرال هركي : لاق سابع نبا نعو

 اذإ هلع سأب الف هثالخ ىلع وهو شطع نإ و ) نس هبلقي هرك د نإو > هلهأ

١ 

 هززا دح .

 وهو ث هيلإ نورظني مهو ‘ لوبلل مهنم ابيرق دعقف ، موق عم اسلاج ناك نمو

 دحم الو هب ركب نأ الإ دوع ريغ وهو ، بدألا ءوس نم كلذف 7 مهل رت رتم

 . هل لح ال ايف ادمعةم لوبلاو ةروملا ءادبإ مرحلا امنإو ، كلذ نم ادب

 ‘ نسحأ وهف هغارف دعب در نإو 4 مالسلا دري نأ لوبي ناك نل زوجي الو

 ىلع ابوتكم ناكنإ و ء سأب الف لاحلا كلت ىلع وهو هينعت ةجاح ملكتي نأ امأو

 ضبعيو 0 هفك ىلإ هصف ريدي لوقو « هبنج ىف وأ هيف ىف هلعجيف هللا سا هم اخ

 نأ هل هركي هنأ الإ ىجنق-ي نأ لبق لك أي نأ طئاغ وأ لوب نم ثدحمللو ث هيلع

 نإ اربطتم الإ دجسملا لخدي نأ هل هركيو ، كلذ هنكمي ال نأ الإ رهطت ريغب دعقي

 نأ الإ هيلع مإ الف ةيهاركلاب لع نأ دمب ادمعتم كلذ لمف نإو « كلذ هنكمأ

 . كلذ ىف نيهاسملا لوق ةفلافل دمعتي

تم و أ & رهن قفو ] ربق ىلع هتجاح نان الا ىضف نأ هتالع الك ىنلا ىهنو



 ىلع وأ ، دجسم رهظ وأ ث زئاج قيرط ىف وأ ، لزنم لظ ىف وأ « ةرمنم ةرجش
 : )رحأ باي

 لوبب ةلبقلا كدحأ نابقتني ال ڵ مكبدؤأ اذأو ىبدأ هللا نإ :لوقي :ن ناكو

 لوبلا ٠ ,ع : ىهنو هتد رمس وأ > هتحوز نم ١٦لا هجح رو لنةحم و > طثاخ الو

 ٠ () نجلا ن همكن اوخإ نك اسم اهنإ ا لاقو ك ةرحجألاىف طئاغلاو

 ةناتم ىبنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تور امل دكارلا ءاملاف طوغتلا زوج .الو

 © ")ةدك ارلا مكهايم ىف هوحرطت الو ى 7 ىذألا اوعنما : لاق هنأ

 . ىاوألا ىف اوقصب;ة الو ص هخم ًأض وتي ح دك ارلا ءاملا ىف كدح أ نل وبي ال ةياور

 طوغنتلا زوج الو « نايسنلا ثروي هنإ { ليقو هوركم ىراجلا ءاملا ىن لوبلاو

 نمو 0 دلا ا ذه رغ ق هب سأ ال و اهس عفتني لح ف 3 اهو ةرحش و ا ةلح تم

 نسلا روث ا صحرو > 2 “ .ضر 1 ام هلع سس ار الو م;عرر و ١ موف لخم ٢ طوخت

 ةرجش تح نوكي الو س اهن تاساجنلا ءاقلإ ىنو « سانلا لاومأ ىف طوفتلا ىف

 حرطي نا هبحاص رسي ناكم ناك نإو ؛ ممهايم نوهيو نو رع ثيح الو ةرمنم

 . كلذ لعف نل زئاج طئثانلا هيف

 1 املاو ه>ام نبا ىر>ا قيرط نم د واد و؛ ا هاورو د اود وباو ملسمو دمحا هاور ( ١) . . ع 2 ء . .

 م . . سار.ع نبا . نع دجأ اضيأ هاورو عيبرلا هاورو ذاعمو ةرب ره ث ا نع ىهجااو

 )٢( سابع نبا نع عيبرلا هحرخ و سج رس نب هللا دبع نع ف { اسخلا و دواد وب ا هاور .

 ) ٣) درو ٢ ارعألا ل لوب ثيدح قرط ضعب ٠ هل لق ملسو هلع هئلا ىلص ىنلا نأ دجسملا ىفث ىف

 ءا رو لجو رع هللا ها ركذل ى ه ام إ ر ,ذقأا الو لوبلا اذه . نم ءىمل حلصت ال دحاسملا هذه نإ

 م - نآر قلا



 نأ هل زاج موق لزنم وأ نيملسملا قيرط ىف طئانلاو لوبلا هرطضا نم ليقو

 زئاخل ءاملا نع ديعب وهو طوفت نمو « هيلع مإ الو كلذ ىلإ هرارطضال هيف عضي
 )تلاقو كافلانم وهو امم اق لجرلا لوبي نأ هركيو نآرقلا أرقيو لءصتي نأ هلا

 . ءاملا سمو الإ طئانلا نم جرخ ولع هللا لوسر تيأرام اهنع هللا ىضر ةشئاع

 { ")جيهي هنمو ، هريثكو هليلق لستنملا ىف لوبلا نع ىهن : عيبرلا لاقو

 نأ لوبلا نم ةساجنلا لال لستغملا ىف لوبلا نع ىهنلا ىنعم ليقو ، ساوسولا

 لوبيف ايراج نوكي وأ اليلق ءاملا نوكي نأ هانعم ليقو « هب ربطي مث ك ءاملاب طلتخم

 ىتم ملعيال هنأ لجأل ساوسولا هبيصيف ، هلوب مطقني ىتم ملعي الف ك ءاملا طسو ىف

 هي وقح وأ هرهظ ىلع سيل اماق وأ ادعاق وأ انايرع لجرلا لوبي نأ ىهنيو ى عطةني

 . ةفآ هنم نوكي ليقو ، هلو ىف ناننإلا قزبي نأ هركيو ء بوث

 لكي نأ اسأب ىرن اف لستغي وأ ىجنقسب وأ لوبي ناك نم : ىلع وبأ لاقو

 لوبلهتروع دحأفشك اذإو 2 هتنع اذإ ةجاح ملكتي وأ هثدتبي وأ هلكاذإ هريغ

 :ةلط لاقو ء غرفي ىتح اهراصبأ هفع نيطايشلا تضذ هللا مسب: لاقو ك ط؛اغ وأ

 ثيبحلا نم كلياب ذوعأ لقيلف كدسحأ دارأ اذإف ء ةرضتحم شوشحلا هذه نإ

 لسو هيلغ هللا ىلص ىنلا نأ لغغم ني للا دبع نع هجام نياو ىناسنلاو دواد وأ ىور )١(

 . هنم ساوسولا ةماع نإف هيف لستغي مث همحتسم ىف كدحآ نلوبيال : لاق

 زوكب هفلخ رمع ماقف ملسوهيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاب تلاق ةشئاع نع دواد وبأ ىور )٢(
 تلعف ولو ىضوتأ نأ تاب الك ترمأ ام الأ هب ىضوتت ءام اذه لاقف رمع اي اذه ام لاقف ءام نم.
 . طئاغلا ىف بايلا ثيدحو لورلا ىف اذه لعلو ةنس تناكل

 (٣) مقرأ نب ديز نع هجام نياو ىناسذلاو دواد وبأ هحرخأ ٣
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 4 هناحصأضمب هعبت ‘ 4تحاح ءاضق دي رب كدحأ جرخ اذإ : ل لاتو ك ثلابحللاو

 جورخ نم ثودحلا ]حافإلاو حيفي ةلئاب لك نأل ص ىنع حنت « هل لوقي هنإف

 . ةصاخ حرلا

 .ةذل تعطق « ىخأ نبااي : لاقف هنم بيرق لجرو لاب هن أ رذ ف أ ن نع ىوريو

 . لوبلا كنح سفنتلا نهم هنف ك اعم نم برق نم ىحتسر هز اك ىلو٫

 .< ('مرزلا 6 هومرزتال لاقف ك ذخأف :نل ىنلا رحح ق نيسحلا لاب : ليقو

 لهفي رسكل اب ل«هنم ث ءارلا ىلع ءازا ميدقتب وهو كهعيمج جورح لبق لوبلا عطق

 « عطقنا اذإ هلوب مرزأ لاقي "ء عطقلا مارزإلاو ث هيلع هبصف ءامب اعد مث « حتفلاب

 . هعطق اذإ هريغ همرزأو

 مكدحأ لاب اذإ لاقو « ثمد ىلإ لام ذإ قيرط ىف ىشمي انيب مقع هنإ ليقو

 "ردحنم اتيل اناكم هل داترب هانعم ح نيللا لهسلا ناكملا ثمدلاو ااو "هول دتريلف

 مكدحأ دارأ اذإ لاقي ناكو ى هيلع عجريف عفترم الو هياع حضنيف بلصب سيل
 امأو لوبلا هيلع درت اليك اهربدتسيف اهارجم نيأ رظغي ىأ حيرلا رخءةيلف لوبلا

 :.ىلاعت هلوق هنمو ڵ ترج اذإ ؟ر_غخ رخ ةنيفسلا ترخم لاقي ىرجلا وهف رخلا
 _ . ه ٠ حم <

 . ريسفتلا له أ لوق ىف ، ىراوج ى أ « َرخاوم هيف كلفلا ىرو »

  

 اباهذ لابلا ثين أت ىنعم امو ةمجعملا ءاخلاب خيفت لاقو ثيدحلا بيرغ ىف ىطويسلا هرك ذ )١(
 . هل توص ال ىدلا غيرلا ءاملابو توص هل ىذلا غيرلا ٠ اخلاب برعنا ناسل ىف لاقو سفناا ىلإ

 )٢( ال ىأ هومرزت ال ثيدحلاو هريغ همرزأوعطقنا رسكلاب لوبلا مرز راتخلانم تقطعو١
 م هلوب هيلع . .

م . ىسوم ىبأ نع دواد وبآ هجرخأ )٢(



 س - ٩ ٨

 .تكسف ادوعذخأ ةباص اضرأ فداصن لوبلا دارأ اذإ وبلط ىبنلا ناك ليقو

 . لوبي مش ٠ نيل ىتح ضرألا ىف هب

 لصف

 نإو ، ىشمي ناك اذإ أضوتي مل نإ سأب الف لوبلا قارأ نميف : ةرقص وبأ
 لوبلا عضوم سبينإ : حبسملا نبا لاقو ، ءام ىلع ردق نإ هجرف !ىضو دوعق دارأ

 عضوم نم رك ذلا ةبوطرلا سمت مث ء قرع وأ ةبوطر هبيصت نأ الإ هيلع سأب الف

 ضرألا ىلع دعق وأ ةب!اد بكر مث ء طونت وألاب نإو ، هسمام دسفي هنإف لوبلا

 ةديبع ىبأ نع اننلبام ىلع هبوث ثالذ دسفي مل اهعضوم سبي دق ناك اذإف ك مانو

قيفوتلا هبو ث ملعأ هللاو هللا همحر



_ ٩٠٨ 

 سد أمسل ١ ل وقل ١

 ةراهطلا ىف كشلاو ءاشتحالاو رايتحالا ىف

 2 راغصلا ةراجحلاب وجنلا ةلازإ وهو ع رايتجالاب رمأ وهتلَظ ىبنلا نأ تبث

 وهف باطتسا ةراجحلاب ىجنتسملا لاقيو ، كسانملا راج ىمس هنمو 0 اراج ىمسر و.

 هل نكي ءالا دجو نإو ث هذع ىذألا ةلازإب هسفن بءط هز أ ىنعي « بيطتم.

 فيظنتلاو ةباطتسالا ةياغ هيف نأل 2 هريغ لامعتسا

 هءاج ‘ اهس ر_۔ححتي ةراجح بلطو هتحاح ىضق تالتش لتم ىنلا ن أ ىور رو

 لاق مث ، اضيأ هب رجحتف رجحم هاتأف « ىندز لاق مش « هب رجحتف رجحب دوعسم نا

 ةثورل اب رجحتي لو اهب ىمرف ةثور هاتأف دز

 : ومل هلوق مهتجحو ى انباحصأ دنع مظعلاو ثورلاب رامتجالا زوج الو

 ، نجلا نم 7 0) كناوخإ داز ماظعلا نإف ، مظع الو ثورب اوجنقستال

 لايشلاب وهو ، نيلاب ىجنتسي نأ ولتط ىهنو ، ممباود فلع ثورلاو

 . نسحا

 راجو د وعتم نبا ن .ع هريغو دواد 1 ثودحلا بتك ىق د وحوم هليق ىذلاو ثيدحلا ) ) ٤

 مسو هيلع هلا ىلص ىناا نع ةريره يب أنع دواد ىبأ ظفلو امهنع هتنا ىضر ةشئاعو هتنا دبع نبا

 ,سحأ دقف لعن نم رتويلف رمجتسا نمو جرح الفال نمو نسحأ دقف لعف نم رتويلف لحتكا نم
 ال نمو نسحأ دقف لعف نم ملتبيلف هناسلب كال امو ظفلياف للخت اف لك ؟ نمو جرح الف ال نمو

 ناطيشلا نإف هربدتسيلف لمر نم ابيثك عمجي نأ الإ دجي مل نإف رتتنيلف طئاغلا ىأ نمو جرح الف
 م . جرح الف ال نمو نسحأ دقف لعف نم مدآ ىنب دعاقمب بعلي

 



__ ١ ٩ 

 . هتفي لمجو « مر مظعب ٍلتَط ىبلا ىلإ ءاج فلخ نب ىبآ نأ ىوريو
 ب-{رضَو ( لجو رع هلرا لزنأف ك مر ام لعل اذه يح هللا نأ دح ا ي ىرتأ لوق >

 _ ه , ٥

 اوقتا ثيدحلا ىف و « هر ىهو مظعلا ىحي نم لاف هلح يدنف و ًالَكَم ايآ

 & ءاجنتسالل ةراجحأ ىهو « ءابلا حتفو لررزنلا ضب ك لبنلا اودعأو “_نعالللا

 نعالملاو ء اهرغصل البن تيمس امنإ و ى اهيناطعأ ىأ ءاجنقسالل اراجحأ!ىنلبن "لاقف

 ىهو ، ثالثلا نعالملا اوقتا عضوم ىفو { اهف زربي نم نعل قلا عضاوملا ىه ليقت

 طئاغ وأ لوب وأ مد نم ةساجنلا هب تليزأ ءام لكو ،لضلاو « قيرطلاو ، دراومل

 زياج كلذ لكف بارتب وأ ضرألا تابن نم ءىش وأ ةراجحب كللذ ريغ وآ

 سيلو « هب ىجنقسي ال هنإف « ثورلاو باودلا فلعيو ع لكؤي ىذلا مامطلا الإ

 لازت لوقو ، كلذ نم هل تليزأ امب ةساجنلا تلاز اذإ الإ ددعلا نم دح تالذ ىف

 جتحاو ى هاملا مدع دنع ةساجنلا نم نيع هل كردي امم ثالثلاب طئافلا نم ةساجنلا

 دنع ثللذل ةراهط تناكسف ء ثالثلاب خسنلا لبق ةتباث ةنس تناك اهنأ كلذ ىف

 نأ ىزجم اذه هلوق ىلعو ںاهل خسنلا دعب ءامل مدع دنع تبثي كلذكو ،ءاملا دوجو

 ثع هوج ولا ىذ ليقثلا رجحلا لثم ليزي امبو ى ةثالثلا هدودحم دحاو رجحم ثع

 قرع مشطئافلا عضاوم نم هريخب و أ رجحم ةساجنلا تلاز اذإف عضاوم ةنالث نم اهس

 سج وهفتابوطرلا نم هم اف ةساجنلاب هل مكحم عضوملا ناك اذإف ،هبايث ىلع لاسو

 ىلإ جاتحم الف هب تليزأ امب هتيوطر تايزأو عطقنا اذإ لوبلا امأو « انباحصأ دنع
 . ى . ء .. ء - - . . ١.

 . ضرالا ى وا هديب اربتسا هب ىربتسي ام ناسنإلا مدع اذإ و  ةراجحلاب سنبءت

 \ قتا هظفلو سابع نا نع دمح أو ذاعم نع قهببلاو كاملاو دواد و ١ هحرخ ] ثيدحلا ) .. ( ١

 . لبالا اودعأ او ممعم 4 سيلو قب , رطلا ةعراتو د راوللا ق زارب ہلا ثالثلا نعاللل

 



_ ٩٢ 

 لصف

 وشحلا بطر ىتح ءىش هنم جرخ ، هريغ وأ نطقب هركذ ىف ىشقحي ناك نمو ١
 ةنطقلا نمءحىش ناك نإ و .جراخ ىلإ ةب وطرلا رهظت ىتح ى هيلع سأب الف لخاد نم

 ذق ةبوطرلا كلت نأ لمي ىتح سأب الف اهحطاب بطرتو بطرب سيل اهرهاظ نم

 ىف ام لذي نأ هياع سيلو ، رهظ ام لسغي نأ ناسنإلا ىلع نأل ص ءىش اهنم ربظ

 . رك ذلا فوج

 الذ سيلو هرك ذ سأر لسغ ىشقحا اذإ ناك هنأ « ءاهقفلا ضعب نع انغلبو

 ةنطق ىولي : لاق ث ءاشت>الا ىف بوبحم تلق : ةرقص وبأ لاقو ، هيلع بجاوب

 اجراخ ةنطقلا ضعب ىقب نإو ث ةبشلا بذجو ى ليلحإلا ىف اهلخدي مث ةبشخ ىف

 ضقتنتال لوقو ،ةراهطلا ديعيف ءاشقحالاعضوم نم ةنطقلا تعطقنا نإ و « سأب الف

 ملف ڵ لاب مث ىذملا نم ىشقحا نهو ى ةراهطلا عضوم ىلإ ةنطقلا ريصن ىتح ةراهطلا

 . هجرخب ىتح هجلاعي هنإف لوبلا عم وشحلا جرخ

 جرخم نأ ىسنو ك ىحنتسا 7 > ىشما 1 لاب لجر نع رثؤملا وب 1 لئسو

 ئ ولي نأ ءا_شةتحالل ذختي ام نسحأ ليقو . ةمات هتالص : لاق ىلصو > وشحلا

 . لبعلا وأ لسآلا ىت نطقلا

 لصف
 ءىش جورخ ىلع نقيقسي ملو هليلحإ رم جرخي ءىشلاكدجي ىذلا ىف ليقو

 .ىناعم ىفف ى كلذ لثم ائيش دجو اذإ ع دجم امرو ى رظن اذإ دجو امبرو كلذ نم

ناكولو ، ءىش هنم جرخ هنأ ملعي ىتخ رهاط وهف ةراهط ىلع ناكاذإ هنأ مكحلا



 الإ كلذ لثمهانع اذإ هتالاحرثك أىف هنم جرخ دق اثيش دجورصب أوكلذب سحأ ذإ

 كح ىلع وهف هيف كثشي ال لاب دوجوب ءىش جورخ ىلع اذه هلاح ىف نقيقيملهنأ

 جرخمام امأو . مكحلا ىنعم ىلع اذهو «هتساجنب ملي ىتح هبوث كالذكو ث ةراهطلا

 ناكو رظنلا هنكم مل نإف اذه لثم دجو اذإ رظني نأ هيلعف طايتحالا ىنعم ىلع

 نم ءىش هيلع دلوتي نأ سمللاو رظنلا نم ىثخ وأ اهريغ وأ ةالص ىف وأ ليللا ىف

 حسمف (ب ون)اقوفنم ركذلا ىلع هديب برضي هنإف هتالص ىف ناكو أ هتراهط ضقن

 كشال للب ىلع نقيقسانإف «تلذ نم نكمأ امم هندب نم هيليام ىلع وأ هذخف ىلع هب

 نم هنأ هيف كش ال ام ىلإ بيرلا نم جرخ دقف ء ةمدقتم ةراهط هنأل ثداح هنأ هيف

 كشال هجورخو ثدحلا نايب دجمنأ الإ اذه ةساجنب هيلع مكحم ال لوقو « ةساحنلا

 . طايتحالا ىنعم ىلع لوألاو ى مكحلا ىنعم ىلع لوقلا اذهو 7 هيف

 { هياع وه ام ىلع ىضمو ء سمي لو رظني ول هنأ ,نيل وقلا ىنعم ىلع جرخمو

 عضوم ىلإ ضفم جراخ للب دوجو نم هيف كش ال امب كل ذ ملع مكح هعم حصي ملو

 سلل هن أ ى كلذ نم ءىش ىلع نةيقسي ىتح هب و وأ هندب نم ءىش ةساممب ةراهطلا

 هرظني ل نإو ، ةالص ىف ناك نإ ى ةالص الو ء بوث الو ، ءوضو ىف داسف هيلع

 ىتم فرعي مل اجراخ ائيث دجوف ڵ كلد دمب رظن من ، ىضمو هدجو ام تقو ىف

 هنم جرخ هنأ نةيقي ىقح سمللا الو رظنلا هيلع سيل « لوقي نم لوق ىلعف « جرخ
 ناك نإ هتالص مامت دعب ناك« اجراخ هدجو ىذلا كلذ جورخ نكمأ اذإف ءىش
 , هرصبأو هنياع ام ىلع 4_تقو ىف اجراخ ليحتسم ىناعملا نم ىنع وأ ڵ ةالص ىف

نيح ىف جرخ هنأ نقيقسي ىتح ةمات هتالصو « ءىش ىضم ام مكح نم هيلع سيلف



 .ىف سي وأ رظني مل اذإف سملاو رظنلا هيلع نإ لوةي نم لوق ىلعو هدجو ام

 كجراخ وه اذإف كلذ دعب رصب أ ىتح هليلحإ نم لزعي وأ جرخ هدج ناكام تقو

 ى هتالص مامت دعب جرخ هنأ ملعي ىتح ةالص ىف ناك نإ هتالص داسف هيلع نإف

 اهلف ص كلذ دجو نكمي مل ولو { هيلع كلذ لوخد نم مدقت دق ال كلذ نكمأ ولو
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 لئاقلا قرفو ، هتالص ىف جرخ كلذ نأ ملعي ىتح ى هتالص ةداعإ هيلع نيلوقلا ىف

 جرخي كلذو ث دجي ل ,اذإ نيبو ىنعملا اذه ىف كلذك هدوجو نيب طايتحالاب هيف

 نم ةضراعملا ىف جرخم كلذ نأل « ءاوسف مكسلا ىنعمىف امأو ، طايتحالا ىنعم ىف

 « اهتساجت ملعي ىتح ةراهطلا مكح توبث عم ناسنإلا لانشإ هب ديري امم ناطيشلا رمأ

 ملعي ىتح هتالص مامت و |

 . هدوجو ىمع لعل نم هحووح لمتحا ول و { هتالص داسف ىنعم ق طارتحالا

 مكح ىنعم ىف لوقلا اذه تبث اذإو ى هيف كشال امب اهداسف

 .ىنعم قحليو ، لايتحالا دنع دجوي م وأ دجو اذإ هنأ نيب كلذ ىف قرفلاو

 « كلذ دجو ام نيح ىف هتسامم رم هل جرخ ال ناك اذإ ى بوثلا ىف فالتخالا

 لابلا هيلإ راص اذإ ىذلا ةساجنلا جرخم عضول اسامم جورخلا نيح دجوي مل ولو

 هتسامم نم بوثلا نم عضوم كلذل جرخ ال هن أ جرخي كلذكو ى ةالصلا هب تدسف

 اذإ ص لوقلا ضعب ىفو ى كلذ ىف قرف ال هنأل « ةالصلا هب تدسف ام ىنعمل ةساجنلا

 ةساجنلا نم. ءىش هسم هنأ ملعي ىتح بوثلا هب دسفي الف اذه لش ةالصلا تدنن

 بوثلا ىف مزاي اك ةالصلا ىف مزل اذ » ىف قرفلا تيث اذإو ء كلذ لمتحا اذإ

مكلا ىف اذهو ى ةدهاشملا دنع كلذ نيب قرغلا ىف :رظن كلانه جرخ نأالإ



 ۔۔ ٩٥

 + نيقيلا ةعفادم ىنعم ىلإ كلذب ىلتجللا ريصيو ، نيقيلا هبشي ام كل انه عقي ل ام

 نم جرخم ح رلاكو أ ، هفنأ ىف هفرع وأ هيف ىف مدلا معط هبش دجو اذإ كل ذكو

 عيمج ىف مكلا ىنعق ، راهن وأ ناك ليل ىف ، كلذ ىلع انيقي نةيقسي ملو هربد

 سيلو ع هين كشي ال امب كلذ ملعي ىنح هريخ وأ ءوضو نم هتراهط ىلع هنأ كلذ

 « هنقيقي لو كلذ نم ائيش سحأ اذإ ث هللا هنعل ، ناطيشلا ةطراعم نم ءىش هيلع

 هنأ وجري امب كلذ نم جورلا هسفنل بلطب رأ هيلعف طايتحالا ىنعم ىف امأو

 { اهنم ةءاربلا نةيقسيو ةضراعملا كلت نم جرخم ىتح ، هريغوأ رظن وأ سم هكردي

 فخ ملام ىلوأ طايتحالاو ،هللا هنعل ، ناطيشلا ةضراعم دنع ىلوأ مكلا ذخألاو

 . ساوسولاو كشلا لوخد كلذ ىف

 .مدقت دقو ، نطاوملا هذه لثم ىف هنقيقسيو لابلاو ةبوطرلا دجم ىذلا امأو

 .للبلا وكي نأ لتحاف ةراهطلا للب نم هريغ وأ لسغ وأ ءوضو نم للب هيف

 كلذ نم نوكي لرأ لمتحاو ع ربد وأ لبق نم تاساجنلا نم ءىش نم اثداح

 .ةراهط ريغ نم هل ثدح دق هنأ لعي ىتحءةراهطلا ىلع هنأ مكلا ىنعم ىفف « مدقتملا

 اذإف ڵ تقولا كلذ ىلإ ا توبث نكمي ال لاح ىلإ ةرهاظ ةب وطرلا كلت ريصتو

 كشيالامب ةبوطرلا دجوو هوجولا نم هجوم ةرهاظلا ةبوطرلا كلت توبث نكمي مل

 جرخت نأ لمتح ملام ڵ سجن اهكف تاساجنلا جراخ عضاوم نم ةجراخ هيف

 .ةراهطلاف كلذ لمتحا اذإف ص ةبوطرلا نم هو_جولا نم هجود ةراهط كلانه نم

 .ىنعم نع هجرخ ام:كلذ ىف لاغشألا نم هيلع لخدي مل ام مكحلا ىنعم ىف هب ىلوأ
. تاراهظلا ةبوطر نم كلذ نأ ىلإ :نانئمطالا



 ضيح نم اهلسغ وأ اهثوضو دعب ءاملا اهجرف نم جرخم بيثلا ةأرملا ىف ليقو

 جرخيف رهطتلا دنعاهجرف ىف لخدي رهاطلا ءاملا نأ فرعت دقو 2 سافن وأ ةنانج وآ

 رهاطلا ءاملانم كلانه قاب هن أ ملعي ىتح سج هنإ لوقف ث هفرعت الف اهنم ءاملا كلذ

 اريفتم جرخي ىتح رهاط وهف رهاطلا ءاملا نم ايقاب نوكي نأ لمتحاام هنأ لوقو

 نم جرفلا ىف ىقابلا رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ نكسي الو « رهاطلا ءالا لاح نع

 . ةداعلا رثك آ ىف ةساجنلا ىراجم عضو ٠ نم هجرفل سجن وهف ةراهطلا غلبت ثيح

 لصف

 ذؤت م ام هلسغ ىف غلابت نأ اهيلع لوقف ، بيذلا جرف لخاد لسغ ىف فلتخاو

 عاجلا نم جرفلا ىقنت ن أ اهملع لوقو ى ةبانج وأ ضيح نم تلسغ « دلولا عضوم.

 ىنعم ىف جرخو ضيحلا نم كلذ اهيلع سيلو ء اهجرف ىف ءاملا لجرلا لزنأ اذإ

 نم قفادلا ءاملل تلزنأ اذإ اهنإ لوقي نم لوق ىلع دشأ ضيحلا نأ « لوقلا ضعب

 لسنلاو هنم لسغال ناكاذإف ء هزيغ وأ مالتحالا لثم اهيلع لسغال هنأ عامج زيغ

 ضيحلا نم جرفلا ىف اهدي لاخدإب اهيلع ءاجنةشا الو ى هغابشأو ضيحلا نم تباث

 ةتسيال لوقلا ذه بحاصو ى تالذ اهيلع نوكي نأ ىرحأ لسنلا هيذ اهمزايال امف.

 :عضوملاو ضيحلا نم كلذ ىف اهمزلي الو ، اهيف لازنإلا عم عالا ىف كلذ اهمزلي نأ

 ىنعمب ناكاذإ هلسغ تبث دقو ء ةساجنلا ىنع ناكن إ هتساجت تتبث دقو « دحاو

 ىفو ى ءاوس .وهف ةساجنلا ىنعم نم ناكنإف ء اعيمج نيهجولا نم سجم هنأل ى لسذلا

 بحاص لمل و « ةبانج نم الو ، ضيح نم جرفلا ىف اهيلع لسغال هنأ« لوقلا ضعب
عزىدلا ةلزنم هلسغب ةدبعتم ريغ يهلا ندبلا لخاود نم هنأ ىلإ بهذي لوقلا اذه



 { اذإ ، ةضاحتسا الو ضيح ىف اهيلع لسغال هنأ 2 قافتالا ىناعل كلذ دعبي الو

 اهبلع لسغال كلذكو . محرلا انكم ناك امإ و ك جرفلا جراخ ىلع مدلا ضفي

 ارهاظ قفادلا ءاملا لزغت ملام ةوهشلا تدجو ولو 4 جرفلاىف ةفشحلا بغت لام عاجلاب

 عضوملا ناك ولو ءاهياع لسغ الف ضفي مل ايف عالا عضوم نم جرخ ولو جرفلا ىلع

 « هنم اهيناعم فلتخم مل ولو ، اهلك ءايشألا هذه ىف هكح مزلل ندبلا نم اجراخ

 ڵ هلسغ مزلي ربدلا ناكل اهنم كردأام اهلسغ مزلي ندبلا نم لخاودلا تناك ولو

 . ةرضم ريغب هيف ديلا لاخدإ كردي دق هنأل

 ةساح لك نم هلسغ اهاع نوكي نأ امإ ، نيينعم دحأ هلك اذه ىف جرخنو

 نوكي نأ امإو ك اهندب نم رهاظلا مكح ىنعم هانعم نوكبو ث مزال لسغ لكنمو

 توبث ىنعمو اهمزلي لسفل وأ اهب سجنمقت ةساجنلا ىنعمنم ءىشىف هيف اهيلع لسغال

 ىنعم ىفو ،لسنلا اهلع نأ ىناعملا هابشأىف طايتحالا ىنعم ىلع جرخمو كبحأ هلسغ

 كشال هنألهيف اهدي لاخدإ اهنكسمأ ولو ربدلا ةلزنمب هيف اهيلع لسغال هنأ مكلا

 ىنعملاو مسالا ىف نايوتسم ى ربدلاو لبقلا 2 ناجرفلا امهو ،ندبلا لخاود نم هنأ هيف

 امهيف عالا نم لسلا امهب بجي اهالكو ء جرخلاو لخدملاو ء نطابلاو رهاظلاف

 لك ناكاهندب لخاود نم هنأ تبث اذإ و « امهنم جرخ امي ءوضولا ضقنيو ك دحلاو

 ةردك وأ ةرفص وأ ءام وأ مد نم اجراخ عامجلا عضوم نم ضفي ملو هيذ نك أام

 { اجراخ مدلا روهظب الإ ةضاحتسا الو اضيح نوكيال هنأل ، ةراهطلا ضقني سيلخ

 حيق وأ٬ةردك وأ ةرفصوأ ءام وأ مد نم ة راهطلل ضقان وهف رهظوهقم جرخام لكو

 جرف جلاو نم جرخام امأو ى ةراهطلا غلبت جرخ ثيح نم هن أ حص ولو ، سيي وآ

) ١٧ نيبلاطلا جهنم / ٣ (
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 . رهاطلا ءاملا نم هيف لخد امم هنأ حص ولو ، هريغ وأ ءام نم سج وهف ركبلا

 عضوم ىدعت ىتح ركذلا ىف وأ « هريغ وأ رداط ءام نم ريدلا ىف لخدام كلذكو

 5 حيف :رم ريدلا لخاد نم ج رخ ايد ليق كلذكو ي اسن ناك جرخ ش . :رايطلا

 ضأوم نم فوجلا نم الو طئانلا ىنمم ن نميل هنأ نقيقسا ولو « :ام وأ ني

 هلقني الو ،ءاوس ناكل هعضوم رهظو ديلاب كلذ كردأ ولو ع بارشلا الو ماعطلا

 . هملع تيثام مك

 لضف

 نم اهيلي:امو ةساجنلا جراخم عضاوم ىلع هثوضوندمب ءاملا حضن دمت نمامأو .

 .هكللذبىوقتيل ه رمأيو تالذ لعفي ناك ن إهنأءمللالهأ ضعب نغ ليقف «هدبو هبوث

 < ةبوطرلاك دجم ؤ ء .ةساجنلا هنم جزخ هن أ ء همهوي ام هتضراعم:دنع ناطيشلا ىلع

 ىتح ةبوطرلا دجو ولو « كشلا هنع عفدي امم اهمدق دق ىتلا ةبوطرلا هذه نؤكتنف

 نوكي نأ افوخ كلذب رمأي ال ضعبو ء هيلع دسفي امث هب وطر تجرخ هن أ ملعي

 جرخي اذهو « اهيلإ دصق ىتلا ةبوطرلا الت لجأل اهعديف ء ةحيحص ةساجن كال انه

 .ناكن ل كلذ بحت و « لايتحالاو مكلا ىنعم ىلع لوألاو ء طايتحالا ىنعم ىلع

 لوصألا ىتاعم :ىلع حصامو ء هتضراعمو ناطيشلا ساوسوو كشلاب هسغن فرعي

 دنع طايتحالا لغتسيو « مزاللا ىنعم ىف ىلوأ هيلإ ليملاو ء ىوقأ وهف اههبشي امو

. رايتخالا ىناعم



 لصف

 لو ىجنت-ا مث س لوبي نأ دمو ىغقحا ول هنإ هيف ليق دقف ى ءاشقحالا امأو

 ىثتحا اذإ هنأل ك يجنقسي ىتح كلذ هل ٣ لوقو ء كلذ هل نأ ءاشق>الا جرخ

 ءىش أ .اشقحالا ناك نإ : لوقو © ةراهطال اعنام ءاشتحالا ناك ىحنقسي نأ لبق

 نإو » كلذ ل ذ زحي مل ةراهطلا نيبو هنيب لوحتن ة راهطلا هلانت ام مضوم ىلإ | غلب هنم

 ناك نإو و ا » ءاح ةسالا دب : و ءاجن ةالالبق كلذ هل ناك ة راهطلاهلانت ال ثيح ناك

 نيبو كلذ نيب لاحف ك بجتو ةراهطلا غلبت ثيح نم ةراهطلا منم : عضوم ىف ف

 دار أ اذإ هجرخ نأ الإ احن ةسالا لبق هعنمب لوقي نم ىلع هانمم جرخو ك ة راطلا

 : كحلا ىنعم ىف هجارخإ هياع سيلف ةراهطلا نم عنميال ناك اذإو ى ءاجنقسالا

 { هعنم :بج وي عنامال هن أ ك هجارخإ :ىلع ردقي ناكؤ ء سجنت دق هنأ ملعي ناكو

 ىرجم ةلزن نأك كالذك ناك اذإ وء ةرارطلاب دبءتلا هيفبحمام عضومىف وه سيلو

 . ةراهطلا هابت الو ك ةساجنلا منمتال ذإ ك مكحلا ىنعم ىف لوبلا

 هتساجنب ملعو هجارخإىلع ردتي عضوم ىف.اشقحالا ناك اذإ لوقلا ضعب ىفو

 لمحم نأ الب اهلك ةساجنلا نم هتلازإ ىلع ردقام عيمج ةلازإ هيلع نأل هجارخإ هيلعف

 لوبلاب الإ هجارخإ ىلع ردقيال نامك نإو ، كلذ نم هيلع ررض لوخد كللذ ىف
 اذإ هجارخإ هيلعو ى ءاشت->الا جرخم ىتح لوبي نأ هيلع نإ ليق هنأ " لذ

 هيلع ردق اذإ هجارخإ هيلع تيم اذإ و ڵ كلذ ىلع ردق اذإ رهاظ نم ةجلاعملاب س

ءلوبلا ريغل هجارخإ هتلع تسد +. لوبلا هتلع هجارخإ توبث 7 سحن عنت أذإ
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 نكب ملاذإ ةجلاعل هندب لخاود نم هىش جارخإ هيلع سيلو { كلذ ىف قرف الو
 .هتراهط كردن عضوم ىف

 لوقي نم لوق ىلعف ء كلذ دعب ءاشقحالا سحنت مش ى ةراهط ىلع ىشقحا نإو

 ؛هجرخ لف هتراهط ضقني ىذلا لوبلا ريغ ىنعمب هجرخأ ول ناكو هجارخإ هيلع نإ

 ءاوسف لوقلا اذه تبث اذإو ص ةراهطلا ضقنت ةساجن هيفو ىلص نك ناك- ىلصو

 اهتساجنيملع ولو هيلع سيل لوقو « جراخو لخاد نم وأ لخاد نم ةنطقلا تسجنت

 سيلو ڵ نطب ام رتس اهنم رهظ ام نأ ، اهجراخ ىلع ةب وطرلا رهظن ملو ء لخاد نم

 ةراهطلا نأل ص ةراهطلا عضاوم ريغ ىف تناك اذإ هلع دسفت الو اهجارخإ هيلع

 . رك ذلا ةمس ىلع رهظ امي ضقتنق

 سجنيف ث هدب الو ءاجنتسالا لبق ءاشق>الا جارخإ بحي ال هنأ ڵ ىعمو

 ردق ولو اهم ءىش و أ ةراهطلا نيب و اهنيب لو=يف ةراهطلا عضوم ىلإ علبي نكي ام

 تن اك نإ اهضقنيف ةراهطلا ضقنت ام عضوم ىلإ ةساجنلا رمصت 1 ام هجارخإ ىلع

 عضوم ىف تراص دق اهنأل ى لاح ىلع اهجارخإ بجو ةسياي تناك نإو ث ةبطر
 . هندب رهاظ نم

 ةسباي الو ةبطر ةساجن هندب رحاوظ نم ءىش ىفو ىلصي نأ ىلصملا زوجب الو

 هلني مل اذإ ةجلاعمب ءاشت>الا جارخإ نم ىشقحملا هيلع ردقي ام سيلو ع رذع نم الإ
 ثالذ ىلع ردقت بيئاا نأل ى اهجرف جلاو لسنل اهدي لاخدإو بيثلا ةلزنمب ةراهطب

ءاشتحالا خلب ولو ڵ هعضوم ىف ءاملاد كلذ ةراهط ىلع ردقي ال اذهو « ءاملاب و اهديب



 س إ ٠١

 نم ةبوطرلا تناك ى ةراهطلا كلذ ضقن ةبطر ةساجب اسجنتم ةراهطلا عضوم ىلإ

 لسغو ةراهطلاعضوم نم سم ام لسني نأ هيلعو ، ىدو وأ ىذم وأ ىنم وأ لوب

 ناكولو ص قافتالاب هجارخإ هيلع سيلو ةراهطلا هتلانو ءاشقحالا نم رهظ ام

 ىتب ام
 هلسغ ىلإ غلب ام الو هلسغ هنكمأ اذإ هلسغ هيلع امإو ث هلسغ هنكمأ ام الو « هلسغ

 هنكمي ام جارخإ هيلعسلل و هيلإ لصي الو « هلسغ هنكمم ال هنأل اسح هنم

 هيلمف ڵ هريغ هيف هلعج امم وأ جرخ امم وأ ، وه هلمج امم هيف لخاد وأ هنم جراخ نم

 هتراهط نكمأ اذإ كلذ جارخإ هيلع سيلو ء تاساجنلا نم هلسغ هنكمأ ام لسغ

 لسغ بوجو سيلو ، هضعب وأ هلك ناك« هيف هيلع لسغ الف هلسغ ىلع ردقي مل امو

 ءاشق>الا ناك نإو ، هلسغ ىلع ردقي مل ام جارخإ وأ : هلك هلسغ بجو هضعب

 تاساجنلانم هيف جرخ دق امب سجنتنأ دعب سباي وهو ك ةراهطلا مضوم ىلإ غلب دق

 بطري الام ردقب فجو سيي ام دعب ءاشتحالا عضوم ىلإ ليلحإلا نم جرخو

 ء سجنلا سبايلا ءاشتحالا جرخأ ءاش نإف ، ةراهطلا بجب ام ثيح نم ركذلا ةمس

 نم رهظ ام لسغ ءاش نإو ث هتراهط ضقتنت الو ، ليلحإلا ىف هيلع لسغ الو

 هركذ سمي نأ ريغ نم هلسغي نرأ هنكمأ نإ رهظي ملام نود سجنلا ءاشتحالا

 بيثلا تشق>ا اذإ كلذكو ى رهطي ىتح سجنقي ال امم ههبشي ام وأ 2 راج ءام ىف

 اهئوضو نم اهيلع هداسن فاخ ام اهنع كسيل جرفلا رهاظ ىلإ رهظي ال ءاشقحا

 هلسغ اهيلع بجي ىذلا جرفلا رهاظ ىلإ كاذ رهظي ملام ك اهندب رهاظ وأ اهباي: وأ

 بجي ل اذإو ، لجرلا نم ركذلا ىف ءاشقحالا ةلزنمب كلذ ىف وهف ، قافتالا ىنعم

اهيلع بجي الف « ةساجنلا اهيف ام لسغ اهيلع بهي ال ذإ « هعضوم ىف هلسغ اهيلع
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 جراخ نم ةراهطلا عصوم ىلإ غلبد ام ك هضوعب وأ هلك س جنت ول و . هجارخإ

 ۔اشتحالا جرخم جرخ 4 سباي وأ ابطر ناك ء سجت ءىش هقم اب نإو ، جرفلا

 ل نيبد الف ركبلا امأو . بطرلاو سبايلا كالذ نم ىدم ام وحن ىلع ركذلا ف

 ٠. ملعأ هللاو ٠ هرك ذ ف لجرلا ءايشت> ا لثم كالذ ق اهنأ ك اهرمأ نم

 لصف

 دجو مش ك هللا مهمحر شاه نب دحم فلخ ىلص نمحرلا دبع نأ _ رثألا ىنو

 ، أضوتو هتالص عطقف ركذلا نم جرخ دق وأ جرخ ائيش نأك ةالصلا ىف وهو

 كهيزاكمحر ء تدجو :لاق ؟نمحرلا دبع اب تعنص ام : لاق شاه ن دمحم لقتنا اد

 ء بابلا اذ_ه كنع ددسا : لاقف ڵ ءىش ل ود» اذإف ترظن ادلو { جرخ تش نأك

 2 اجراخ هتيأر ولو : لاق ى اجراخ هتيأر نإف : هل تلق ، لاق ڵ تارم ثالث

 ءارأ نأ ىسقن بيطت ال : لاقن 2 كنع عطقني هعدن { ناطيشلا رمأ نم كالذ نإف

 {هتيأر ولو عطقني هنإف ء هعدو بوثلا نم هعضومو كذفن بطر : هل لاقف ، هعدأو

 ،نامثع نب ناميلس تلأسف :لاق 2 هتبيهش ىف كلذ نم ءىش هانع هنأ ىتربخأ ىبأ نإف

 تاهف : لاق ى ناطيشلا رمأ نم هنإف هتتد أ ر ول و ، كنع عطقني هنإف ڵ هعد : لاقت

 ١ . ىنع عطقناف ى مايأ ىل لاق امك

 تق ولاكالذىف هعد الو { هدسفأ دن ءوضولا دسفي ام ىأر اذإ { بح نحم و

 . ًأض وتي و < هلسغي و

ةزم . رظن اذإ ناكو هتالص ىف اذه لثم ىلصل :ضرع اذإ _ لوقلا ضعب ىو



١.٣ 

 رهاظ ةسام دجو نإو ى هيلع ءىش الف اثيش دجن جل اذإف 2 دحم ال ةرمو اثيش دح ةرهاظ ةساح دحو ن > الف [

 بح و هروم ا نهم بلغالا ناكنإو هنالصل ًأضوتو اهلسغ هلسغ ىذلا عض ا ىلع

 - : س ى هياع سيلف دجي ال هنأ بلغألا ناك نإو ، رظنلا عدي ال نأ اجراخ هدجي كلذ ىف اع هران . ؟ . ١.

 . 4۔.هن لاوح ١ ءرملا دقفتيو ك ن هيقسي ىتح رظنلا

 ىس جرح رصم ك راهنلا < ق وهو «{ الد نم اثيش سح ١ اذإ ٩ أ اتيحوب و ٠ , : ظن لأ ` ه ك ا“

 :و٬ بوتلا قوذ نم ليلحإلا ىلع كسمأ ليللا ةالص ىف نكن و ، جرخي مأ هحسمي و( ب هلا , ة و . ك ؟ ١
 ملعا هتناو ك هن ال__ه ىلع ىنب الإ و ائيش دجو نإف ء هذغن سدي مش ، ذخفلا ىت  عأ ا , : 7

٠ ف ح , وت ( ١ هب .م
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 عياسل ا لوقلا

 كللذ ىلاعمو ءاحنتسالاو ءاربتسالا ف

 . اثالث هركذ رتفيلف كذحأ لاب اذإ ء لاق هنأ ويام ىنلا "_رع ىور

 عطقني هنإف هلفسأ نم كركذ حسماف تلب اذإ « هللا همحر ديز نب رباج نعو

 قرعلاىرجم ىلإ ىرسيلا هديب برض هلوب نم غرفو ، لجرلا لاب اذإ كلذو ى كنع

 رتنيو ، تارم ثالث نيملا ةبوبنأ لصأ ىلإ ةربد نم هتلسيف ء هب وثنأ تح ىذلا

 هب زجم الف لوبلا عطقني نأ لبق رتن نإف ليقو ، حنحنتي ليقو ، ةلس لك دغع هركذ
 . تارم ثالث رتني مث ، لوبلا عطقني ىتح

 عمو ) ةوةجح ه. بذج رتنلاو ك 4 ام جرختسي ك ءىشلا للع ضبقلا تاسلاو

 . باقلا نوكس نوكب كلذ

 نيتضفن وأةضفن ضفنن مساوملا ض؛بىف لوبي ءاثعشلا ابأىأ ر هنألجر ركذو

 ص موقي مش اثالث رتن لاب اذإ رباج ناك ليقو ك أضوتف مزمز ىلإ ىشم م انلم و أ

 ءاربتسالا ةناغ کالذو ك اث الم هرتني نأ هيلع ام إو ك هرك ذ رمعي نأ هيلع سيلو

 . ةداملا تعطقنا اذإ

 امإو 2 هسقن نم لك فرعي ام ىلع ءاربتسالاف ع مهتالاح ىف نوفلتخم سانلاو

 هيلع ناكءاربتسالاب الإ ةساجنلا عاطقن ا عقي اذإف ڵ ةساجنلا نم ءوضولا هيلع ليق

 . اهلاصتا ةلازإ

 م ۔ دادزي نع هجام نباو هليسارم ىف دواد وبأو دحأ هجرخأ )١(



_ ١٠6 

 هنأ ةلجلا ىلع هطناخ الو ةمسلا ىلع هلوب ضقي نميف ك بوبحم ن ١ نعو

 . ءاربتسالا نم اذه ناف ، هياع ءاحنتسا ال

 . ءاملا عطقي ءاملا نإ لاقو « ءالل بصب لوبلا عبتي مهضعب ناك ليقو

 عم هيلع ءاملا ىرجي ، تارم ثالث هرك ذ رتن مث لاب نم نإ : نازع لاقو

 . ةرتن

 اهن ءوضولا هملع مالسلا هيلع ليربج نأ ولع ىنلا نع ©_) ةماسأ ىورو

 > لاقو ك بوللا تح نه هو شرف ء ءالاا نه ةنفح مالتلا هيملع ليربج ذخأ غرف

 نع للظ ىمن و ى كلذ لعفي ةليع ىبلا ناكف ء اثالث حضناف تآضوت اذإ دمحما

 . رذع نم الإ طاخ وأ لوب نم نيملاب ءاربتسالا

 ىجنتساو‘ ءىش هغم مطقنيال هنإ ،لاق نإف هسفن نيمأ وهف ربتسي ملو لاب نمو

 ملعيال امب هيلع كح لو ، كلذ نع لأسي مل هلوق فرعي مل نإو ى هلوق لبق هنيح نم

 .هدواعو ك ىلصو ىحنةساو ك ربتسي لو لاب نمو . و __ 7 ك هرا الإ ٨ سمن نم

 ءاربتسالا هياعف .اا ق لاب نمو { فاظنتي هنأل ء هتالص لدبي نإف > ءاربتسالا

 ٢ ناك اذإ أضوت ش ح ارح وأ ارهش ءا ناك ءالا نم احراخ "ىربتسإ ام ردقب

 هنكمبال لاح هثيحم وأ ء كالذ الإ نكمي ال ايف رطضي نأ الإ كلذ هعسي و ، راج رهن

 ٠ كللذب هنم جورخلا

 هرهظي امم ءىش ىلع ىذفيال لوبلا ىرجن نأل ىراجلا نم دشأ دكا رلاو

 . هلت دبعتي ام

 م . هثراح نب ديز نع هحام نياو دحأ هحرخأ )١)



_ ١٠٦ _ 

 لاح نم جرخ اذإ ماكحألا ىف جرخ الف ءاملا ىف لوبلا قارأ اذإ عضوم ىفو

 . هلسر دج.تي امث رهظي امم ءىش ىلع ىضغي ال لوبلا جرخ نأل ءاربتسالا

 ءاربتسا ال لوقو ، هنم اجراخ ؟ىربتسيو ءاملا نم جرخ هنأ لوقلا ضعب ىو

 لعنلاب ءاربتسالاو ، ةراهطلاب هل مكحمو « ءالا طسو ىف لاب اذإ ءاجنتسا الو هيلع

 . ترمط دقف اهم ىشم اذإو ڵ زئاج

 هيلع علطي لوبلا دعب ؟ىربتسي دعق نإ فاخو ليللاب بنجأ اذإ مثاصلاو

 مث ‘ هموص زرحمو لسني هنإف هدسفي نأ فاخ هبوث سبلو ل-قغا نإو ث رجفلا
 . ًآاضوتيو ؟ئربتسي

 رضيو 0 اثيش هنم لحم الف هن "ىربتسي هريغ ضر . نم ابارت ذخ ا نمو

 ف : در ائيش مهبارت نم لمح } نإو ى بارتلا نم ءىش هقلعي ال ىتح بيضقلا

 : لاقو ث ءاربتسالل بارتلاو ةلافطلاو رجحلا ذخأ ىف صخر ضعبو ث هلثم مهضرأ

 الوب بارخضرأ ف ثدحأ نم ىلع سأب ال ليقو «هلثمعب سفنلا جرحالو هل كال

 سأب الو « اهنم طقاسلل د وهلابو { اهتراجح ففجتيو اهبارتب مميقي نأ اطئاغ وأ

 لوق ع فالتخا اهيف سانلا لاومأو ع هجرخ مل ام زئاجلا قيرطلا نم ءاربتسالاب

 لمحم الو 0 اهيف ؛ىربتسي لوقو سفنألا هب جرحم الو ي هل ةميقال هن أل هب سأب ال

 . نامضلا هيف مزلأو ، كلذ ىف ددش ضيبو « اهنم

 ،ةراه هكم رابغ هبش اهم هنك ىف ىقبف « اهب ىمر 7 ، ةلافطي أربتسا نمو

 هيمر د دعب بارت : رابغ هغك نم تتا ولو رابغ هل ىمتبي ال لوبلا هبطر ام نألا

..لوبلا ه 4 اصأ أ ام ريغ نم نوكي ن ن ] أ لمتحا اذإ ةراهطلا ىلع وهف ةلافطلا.



-- ٧٣. ١ 

٠ ١ 

 لجرلا ناكف ی ضرألا نم عفترا ام وهو ص وحنلا نم ذوخأم ءاجنتسالاو

 طونتي بهذ اولاق 5 وجني بهذ اولاقو( وحنب رتتساهتجاح ىذضقي نأ دارأ أ ذإإ

 حسم اذإ ىجفقسا دق اولاقو ، ضرألا نم نثمطللا عضولا وهو طئانلا ىنأ اذإ

 . رمحتسمو حسام ةراجحلاب حسمتملل اول اق 4 هلسغو وحنلا عضوم

 لس صق
 . - ۔ ےک رك ح 2- .؟ - د 2 ي إ٢ ,س . 9 ١

 مهنإ ليق ، ةيالا « او"رهطتي نأ نوبحي لاجر هيف » : ىلاعت هنلا لاق
 .وم ءابق لهأ مهو ص ءاملاب ءوضولا لوزن لبق راجحأ ةئالثب نورمجتسي اوناك

 هللا نإ : لاقو ى للط ىبلا مهاتأ ةيآلا هذه تلزن الو « فوع ىنب نم « راصن لا

 لوبلا رثأ ىلع ءاملا رمن : اولاق ؟ وهطلا اذه اهف ع روهطلا رمأ ىف مكمملع ىنثأ دق
 دقو « نوملسملاو :ل ىنلا هب لمعن ع ةيآلا :ن ىبنلا مهملع أرقف ڵ طئانلاو - . تااك 1 )١( ٦7١ -٠ ٠ هتااك , ء .. 2.0

 دنع ءالا نع لودعلا روح الو ك كالذ ريمي ةالصال ءوضو روح الف 4 ب وج ولاب قحل

 . هريغ ىلإ هد وجو

 نأ ، نهجاوزأل نلقي نأو 2 ءاسنلا هملعي نأو ، كلذ لعفب وتح ىبنلا رمأو

 . طئاغلاو لوبلا رثأ اولسمي

 تغرف اذإف ى مهنورت ال نيذلا ند مكيايثب اوطن معجنقسا اذإ : للط لاقو :

 . نيرهطتملا نم اهلعجاو > نيبا وتلا نم انلعجا مهللا ك اول وغ

 ..ةريره ىنأ نع هجام نياو ىذمزتلاو دواد وبآ هجرخأ )١(



٠٨ ١ 

 ريبكب نابذعي امو ، نابذعي امهنإ لاقن 2 نيريقب ) للط ىنلا زرم ليقو

 ٠ لوبلا نم هزعت ال رخآلاو 4 ةمينلاب ىشم :7 اهدحأ امأ ٠ كدنع

 دن نإو ك ردلا ش ك لبقل اد أدبي نأو ىرسلا لول \ ءاجنتسالا بحتسملاو

 لبقلا ىلع صر ش ك رب 3 ك لبقلاب ا أدبد ن ] انيجي دو ى زر©” او اه لبقلا لبق رب دلا

 ٠ ةةمم> ةحسم

 ك أضوتي ىتح ءالخلا نم جرخ اذإ هلهأ لجرلا عماجي نأ للظ ىبنلا ىعنو

 بهذي هنإف ريدلا لسعب مكيلع : لاق هنا أ تللظ ى :لا نع رح نبا ىورو

 ةراهطلا نوكتل ءاجنتسالا دنع ىخرتسي ن أ ىجنقسي نمل بحتسيو - "روسابل اب

 رك ذلا وك ىف هدي لخدي نأ طئاغ وأ لوم نم ىجنقسا نم ىلع سيلو . غلبأ

 نطب ام نود رهظ ام لسنب دبعتم ناسنالا نأل 4 ريدلاو

 لسغ هيلع سيل و « هيلع ءاجنتسا الف رك ذلا ةمس ىلع هلوب ضفي ملو لاب نمو

 ءاجنقسا الو . نطب ام نود ةساجنلا نم رهظ ام ريهطتب دبعتم هنأل ، عضوملا كلذ

 دنع سحم نأ الإ حير هنم تجرخ نم ىلع الو ء ثدح هنم جرخي ملو مان نم ىلع

 بجو ءاجنةسالاب كردي عضوم ىلإ طئالا وأ لوبلا رهظ نإو ، ةبوطرب اهجورخ

 ه هلس

 ملعيل نإف ،هتلازإ هيلعف ءىش هندبب قصل هز أ ملع اذإف ءالا جلاو ىف طوفت نمو

 م ۔ سابع نيا نع ملسم هجرخأ )١(
 م . رمع نيا نع ميعن وبأو ىنسلا نبا هجرخأ )٢(

 



_ ١.٩ 

 « هيلع سأب الو ، ةرا,طلا لصأ نم هيلع ناكام ىلع وهف ضفيجمل وأ ءىش ضاف هنأ
 . بيرب ةنانثمطالا هتضراع رلو مكحلاب ذخألا هلو ،هيلإ كلذن ةنانثمطالا ىف امأ

 طئافلا نم ءاجنتسالا ڵ لاق هنأ هللا ايهحر ىلع نب ىسوم نع ةقثلا ظفحو

 نمو ثالث لوبلا نه هريغ لاقو ى تاكرع سمخ لوبلا نمو « تاكرع رشع

 . ملاوحأ فلتخت سانلا نأل سفنلا بيطت نأ ىلإ طئانلا

 ثالث طئانلا عضوم كرعو ،رهن ىف دعق نم : هللا اهحر بوبحم نب دمحم لاقو

 . كالذ هازجأ دقف ءىش ىذألا نم قب هنأ ملعب ملو « رارم

 لك عم تاكرع ثالث ءاجنتسالا ىف ىزجم لوق 0 هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 لوقو سخ طئانلا نمو ، ثالث لوب نم لوقو . طئاغ وأ لوب نم ةبص ةكرع

 لوبلا نمو ص نورشع طثافلا نم لوقو ‘ سمح لوبلا نمو ڵ رشع طثئانلا نم

 ةساجنلا سح لوزيو س ةنوشلا دجم ىتحلوقو ،نوعب رأ طثافلا نم لوقو « سمخ

 ء بلتلا هيلإ نكسو ، سفنلا هيلإ تنآءمطا ام الإ دح كلذل سيل لوقو « ديلاب
 ءاملا نأل ةساجنلا عضوم ىلع ءاملا ىنأ اذإ ةكرعب لوقو ،نيتكرعب لوبلا رهطي لوقو
 بايثلا ىف وأ ندبلا ىف ةساجنلا تناك ‘ اهعضاوم ىلع ىتأ اذإ ةساجنلا كلهتسي

 لاز اذإ ةساجنلا نأل ء تاوذلا ريغ وأ تاوذلا نم ةساجنلا تناك س كلذ ريغ وأ

 اهكر ع ولو قاب ةساجنلا مك ةساجنلانيع تيقب نإ و ، تلاز دةف هجو ىأب اهمكح

 . رثك أ وأ ةكرع نيعبرأ

 هز كل ذو ثالثلا وأ ةدحاولاب ةساجنلا تلاز اذإ ءاجنقسالا ىف نسحم ىذلاو

نسحيف ڵجرخلا لوح ءىش ةقلحلا ىلع تمي ال امم جرخلا عضوم نم طئانلا ثم اذإ



_ ١١٠ 

 هيلع سيلو ى هبلق هيلإ نكسو هسفن هب راك فرعي ام ىلع كلذو ى كلذب رهطي نأ

 ىتح ىخرتسف « , اهكر .يف ةزاك ةقلحلا نوكت نأ الإ ةقلملا رهاظ ريغ لسغي نأ

 « حتفي نأ هيلع سيلف بيضقلا امأو ك جراخ نم اهلوح امو « اهتراهط كزدي

 ©.نوهلاو ةدشلا ىف اطسوتم نوكيف كرعلا امأو 2 هلوح امو بقثلا لسغي نكلو

 مث ، ىجفقسي ناك نم ليقو سفن بعت الو ةحراج الو جرف ىلع هيف برض ال

 ناك هن 1 ح ال مأ ٠ ىش اهيف ىقب هن أ ملعي ملو « هب وث اهب ىجنقسب تل هدي تعدس

 معد {! ىتح ة ةراهطلا ك ا مكغ ى سجني : ال رحبقسم ءام و أ 2 راج رمن نم ىحنقسي

 ىحفتسإ ناك نإو . ا ريثك ا و أ اليلق كر ع دق ناك ةساجتلا .نم ءىش اهب قصل هز أ

 « رهاط ك اثلاو فالتخا هيف ىناثلاو (ذأسفم . لو للا ءاملاف لوب نم ناك نإ ءانإ نم

 لوقو ةكرع نا نوعبرأ لوقو ك ٤ تاكرع رشع لوقن طئاغلا نم ىجنقسي ناك نإو

 ةرثكل كالذو ، ددع ديذعحت إ ريغ نم هبلق نئمطي ىتح لوقو « ةن ولا دح . ىتح

 « شم ام دسف هدنع س وه ام دح ىف ماد اف ث اهتقرو اهظلغو ى اهتلقو ةساجنلا

 .ىدعت دق ناك نإف ء تاكرملا رشعلاب هللا مهحربوبحم نب دمحم نع اندجو ام لقأو

 .بحن الو « هبوث سم دق ذإ لوقلا اذهب هل انذخأ ةساجنلا نم ائيش دجي ملو « رشعلا

 نه برقأ ةبانإلاو ، هسفن بيطت و هبلق ءىربتسي نأ دعب الإ ءاجنتسالا كرتي نأ هل

 « طئاملا ةلزنم نوكت نأ بحتو 2 ادودحم اثيش اهف انظفح انأ ملعن لو 2 طئانلا

. ملعأ هللاو ء تاوذلا نم اهنأل



٠١١١ _ 

 لصف

 .ريش هاملا مك « كرعلاب هعبتأو ليانلا عضوم يلع بص اذإ .املا ىف ليقو

 .زف كاهتسم ريغ ناكامو « هيلع تبلغ دق ةساجنلا نأ ملعي ل ام ةساجنال كلهتسم

 .كلهتسااو ڵ ةراهطلا مكح هب تبثي مل اكلهتسم ناكولو ، ةساجنلل رهطم رهاط

 عضاوملا نم اكلهتسم نوكي ال ام لاحف سم امو ؛.هب ربط ىذلا عضوملا لياز ام
 .كلذكو « ةساجنلا هيلع بلغت مل ام هسم .ام دسفي مل ةراهطلا نم ةساجنلا برق.ىتلا

 :« ةلنانلاو ةضبرفلا ةالص ءوضولا "لاح .ىف ابلسغغ لاح ىف ةحراجلا ىلع ددرتملا ءال
 ,مقوو ڵ ءاجنتسالا دنع ءاملا نم راط امو 2 هنم طقس ام الإ اكلهتسم نوكي ال

 . هب سأب الف ندبلا.ىف وأ بوثلا

 :هطئاغلانم ءاجنتسالا نمءاملا هب راط اذإ بوثلا لسفي :نامثع نب ناملس لاقو

 ريطت نأ الإ دسةي ال لوقف « هنم راط اف ڵفلتخف . احنةسالا امأو { عضوم فو

 ف الف ثلاثلاو ىناثلاو لوألا هنم دسفي أم وأ 2 لوقو ث اهنم ءام وأ اهنيعب ةساجنلا

 . كرع دق ناك اذإ

 .ىقاهلاب سأبالو سجن وهف ثالثلا نم ءاجنةسالا نم راط ام : نسلا وبأ لاق

 ::كالذ دعو لاس امو ء دسفي طئانلا لسغ نم لئاسلا ءاملا ناسل ليقو « كالذ دعب

 . هب سأب الف

 :نأ دسي ةساجنلا نم ءاملا نادل لصقنا اذإ اذهو { هللا همحر دمحم وبأ لاقو

 .ءاجنتسالا ةساجن نم ءىش هيف:ىذلا ءاملا ناسل امأو ك ليلق ءاملاو اهب تجزتما

ناكولو « هيلع رهاطلا ءامل ةبلغب .عفتري ةساجنلا ك رثك ىتح هدعب .الل غباتتو



_ ١١٦٦ 

 اسجن نوكي نأ بجول رهاطلا ءالا رثكت لاح ىف هئادتبا ىف اسج ءاملا ناسل
 ملعلا لهأ نم ؟دحأ نأ نظ

 و

 الو 2 ةيرق ىلإ ةيرق نم لب وأ ء ليلا هفلخ عفد ولو ١

 . اذهب لوقي

 لصف
 ىرجي سيجنتلا نأل ء هسجني مل ءاملا ىرج ثيح ءىطو مث ى هجرف لسغ نمو

 نمثالذ ناك نإف ء ءام حدملاو ءاجنةسالا نم عمتجا نإو ث هرهطيف رهاط ءام هيلع

 هب راطف ءانإلا نم ذخأ نإو ء سج وهف اليلق ناكو هريغ عم عمتجاف طئانلاو لوبلا

 نم وأ هثوضول هذخأ ىذلا ءاملا نم وأ 4 سجنلا عمتجملا نم وهأ معي و ك ءام

 هنمراطو ءام سجنلا ءاملا كلذ ىف عقو نإف ے سجنلا نم هب راط هنأ ملعي ىتح هيدي

 عضوملا ةبوطرلا ىتبتو حسملاو ءاجنقسالا دنع عمتجي ال ءاملا ناكنإف « سج وهخ

 عضوملا رهط رهاط ءام هيلع لاس اثالث ءاجنتسالا عم ءاملا نم لاس اذإ هزأل رهاطلا

 ءاجنةسالا نم ءاملا ناسل هنم سجنلا نأل عسجنلا دمب رهاطلا ءاملا ىرجم ةبوطرلاو

 . هرهط كااذ دهب ىرج ام و تاكرع تالم نم.

 هدي ىف ىقبو ةساجنلا عضومرهط ىتح ىجنقسا نميف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . اذه ريغ لوق هيفو ء فرعلل كح الو ةرهاط ىهف فرعلا

 نأ ىسنف رهنلا ىف عقو مث ء لوبلا لجرلا قارأ اذإ : حبسملا نب دمحم لاقو

 ءالا نم جرخ ناك نإو ، كلذ هأزجأ رهنلا ىف سمفناو ص لوبلا عضوم كرعي

 ، ءاملا ىف سمغنا اذإ أضوتي دوعي نأ هيلع سيلو « هيلع رسأب الف هبوث سيلو

لوبلا نم ىجنقسي رهنلا ىف دعق نإ و ء هأزجأ جوملا هبرضف رحبلا ىف ناك نإو



_ ١١٣ 

 نإنهندب وأ هبون ىلع ءاملا لاسف ی ىحنتسي نأ لق { ماقف رمأ ةل ضرع م طئانلاو

 هرصبيم نإو هيلع بلغام الإ هسحنيال ىراجلا ءاملا ك الصتم ءامل ىرجناك

 ملعي ىتح رهاط وهف ايراج ناك اذإف ع ال مأ هيلع بلاغ فرعي ملو « هب رج نيح

 . هيلع تباغ دق ةساجنلا نأ

 ىجنقسا نمع هللا مهمحر بوبحم نب دمحمو دايز ابأ تلآس : رثؤللا وبأ لاقو

 :دلمز ىأل هللا دبع وبأ لاق ى هيلع ليسي ءاملا نأل ء هرهاظ كرعي ملو هفك نطابب

 . رثؤملا وبآ ىل اهركذ ىتح نطفأ نك أ مل لاق ؟ تنأ منصت فيك

 كاهلسغهيلع سيلف اهرهاظ ىقن دقو «فكلا نطاب ىقن اذإ هللادبع وبأ لاقف

 كردتو رظنلا اهملع عقي ال ثيح ةساجنلا تناك اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 : سلاب اهتراهط تبثت نأ نسح هريغو طئانلاك سلاب

 مث س فيو لوبلا عطقني ىتح ءىربتسي هنإف ، ءام دجم ملو لوبلا قارأ نمو

 هأزجأ كلذ هنكمي مل نإو ى مميتيو 2 هففجي مث س كالذ ىلع ردق نإ هقبرب هلسذي

 . مميتلا

 هكرخ ص لوب هيفو ، ىراجلا ءالا ىف هرك ذ لخدأ نم : ديعس وبأ لاقو

 لوبلا ناك نإ كلذكو { هب رجن كالذ نأ ك رهب هسم ملو 2 ءالا ىف تارم تالث

 وهو : لاق ، هيزجي كلذ نأ 2 ءاملا همع ىتح هسمت ملو « ءاملا هب سفرف ع هلجر ىف
 ،قوقش لجرلا ىف ناك اذإ كرعلا نم رثك أ جلي كلذ نأل كرعلا نم ىلإ بحأ

 . قيفوتلا هىو ى ملعأ هللاو
( ٣ / نيبلاطلا جهنم _ ) ٨



_ ١١٤ 

 نم ا ُ ١ ل وقلا : : ١

 ةساجنلا ن ه ندبلا ا ة راط ىف ف

 دعب هب نذهلا ق اهفرع ث و ةساحلا نيع - تلاز 9 ةساح ,. نه هندب رهط نم ليقو

 ءاهرهظو ةساحلا لاوز دمب ضرعالكح الو ضرعفرعلا نأل «هب سأب الف لسنلا

 .تاساجنلا نأل ‘ ضار ح أ ناولألاو ك ضرع هزع وا أ نديلا و ٥ ] بوثلا ى ه كنوزلاو

 ١ .اج :راه ط بج ىتلا نوا غ ماذجأ 5 7 . .. |

 ةساحنلا نيع ع تلاز نأىلإ كلذ 7 3 ‘ ةلاحت ء ئطو نم ليقو

 7 : , " ۔:' .٠ .:. ::, ءاملاب اهلسغي ىتح رهطت الف
| 1 : . . 

 > "اذيج السخ هندب لغ ك هر اث ع اهنه مق عو » 7 ةرونب رونت نمو `

 :: ٭“ . ضيبأ وأ ربغأ ةزونلا عضوم ىب هندب سيب افلف ةرونلا نم اثيش هبري ملو .:..

 .ناكنإ هضايب لسغ ه ةراغم ريغ اهناذ نم ةنضن ةرونلا تناك اذإف

 « ةالص الو لغ ةداعإ هيلع الو ٤ هيف ةساخت الو كوزأ كلذف جرخ مل نإف ى جرخ

 ذ ضايبل نم قب اف ةرونلا ىف ةثداح ةساجنلا تناك نإ و ى ىلص دق ناكنإ

 اهطلاخ ناك نإ و ث ةيلصأ ال ةثداح ةرونلا .ةساجن نأ ث انعمو ى رهاط وهف لسنلا

 كلذف اهبف طلتخاو “ كالذ هجثشو ث مدلا وأ ةرذهلاكب ةيتاذلا تاساجنلا نم ءىش

 . رهاط وهف بوثلاو ندبلا ىف هنم ىقب:اف ضرحلااو لسنلا كلذكو ى سجن

 اهيلع عقو تاساجنلا عيمج نم قبت نيع وأ قبت تاذ هل نكي ملام لك ليقو
 . . ٠ . .ع .. ِ 1 . .
. 4 هرونب روندي ال ں ١ ىعبفي و ‘ . راهط مح مص لمو لح او لسغ
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 الإ هلك هب وث لمسعي نأ ه۔أع سالف هرون وأ صعم وأ ىسوع هناعلا لازأ نم و

 . اهنم باصأ ام هندب نم لسغيف ‘ ةس ةرونلا نوكت نأ

 وأ ةسباي ةيتاذ ريغ وأ ةيتاد ةساجت هيف ناك نميف هللا همحر ديعس وأ لاق و

 تناك نإ كل ذكو ٠ كلذ هارجأ : تبهذ ىح ىراجلا ءالا ف اهكرحف ئ ةبطر

 ٠ بوثلا وأ ءانالا ف

 رهاطلا ءاملا هيلع بصف 7٣ وأ لوب لثم هيفتك نيب ةسام هر تناك نمو.

 هلجر نامك نإو ِ هللا ءاش نإكل : هأرجأ كرعلا ماقم موقت ةكرح هل نوكت ابص

 كرع ريغ نه مدلا بهد . ىح رهنلا ٢ ماةف ك ملال :سان وهو ({1 رمنلا ىلإ ءاجف ك مد

 تبهذ ىح تاضوخ ثالث ردق ضاخ نإو « هتالص مت مل ىلص مث ، ةكرح الو

 . رهط مدلا نيع

 عضر : ىصلا م لخت لو 3اهسدث تسلانف ، همأ عضر ش ء ىصلا سلق نإو

 . اهيدث سجني ةيناث

 ءانإ نم هديب .املا ذخبأ مث هيتفش ىلع قازبلا وأ مدلا لاسف هوف سجنت نمو

 حسمو كلذب هاف ضمضف « هيف ىلإ لصي نأ لبق ةساجنلا هتيقلف ، هيف ىلإ هادهأف

 هيف ىلإ لصي ىتح رهطي الف اثالث كلذ ليفن 2 ائيش هنم ةساجنلا عضوم ىلع

 ىلإ هلوصو لبق سجنت دق سجم ءامب رهطي الو ي رهطي مث ، هيف ةساجت ال رهاط ءام

 لسني دوعي الو ڵ هيف ىلإ هب ىدهو ، هفك ىف ءافإب بصي نامك نإف 2 ةساجنلا ١

 لسغ لبقتسي نأ بحأو ص ىغم امل هيزجم نأ بحأو 2 فالتخا اذه ىفف ح هدي

١ .. دارأ الكهفك
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 ةدحاو هرم هاف ضصم۔صم 7 اسح ام برش نمع 6 لضفلا تل س : ريشي لاقو

 . رجلا لذ برشب همشو ك هي زح نرأ وجرأ ك لاق ش ك فقوف

 ملام رهاط ةره لوأ ضمصعع ىذلا ء اذاف هريغ و ] مد ةساح نم هاف لسغ نمو

 ه۔جني ال ءاملا نإ لوقي نرم لوق ىلع اذهمفلا ىف ناكولو ث ةساجنلا هيلع بلغت
 هنإو ك ء وأ مد نم هاد وأ 4 فاعر نم ه رخنم لسغ نم و . هيلع بلغ ام الإ

 نم جرخ ام هيلع دسغي ال ش { ءوضولا لصي ثيح هلسغ هنكمأو رهظ ام لسفي

 قاشنتسالا هافك هفنأ قدأ نمو > غاخنلا نم هردص نه جرخام الو . هي رخذم

 همحر رت وملا وب أ ناكذن ك 4 ةن ا ق هدي لاخدإ هلع سيلو > ايفاص ءاملا جرخم ح

 ناكو هوعدو ث هيلإ اورظنت ال لاق ڵ مدلا نم هدسج نم ائيش لسغ اذإ « هلل

 نأ هيلع سلل هنأ 2 ةيناث جرخ نأ فاخ و ث ةساجنلا عضوم لش اذإ هن ] هيهذم

 . هرظني عجري

 2 ح رهط د_ق هكف راح ءام ق االو هلسف امد لدسي هح رح ناك نمو

 4اسغ لور حرجلا ق ةرجلا م اع رو > رحأ حرجلا عضوم ناك ولو ك عطقني هن أ

 { هف رهط دقف ةساجنلا نيع تيهذ نأ ىلإ قزم 7 ه سحجحنت نمو { مدلا ريغ ىهو

 . رذنملا 1 لوق ىف

 كااذ ءام مل 77 هاف ضمضيف ك ءاز ١ ق ءام نم برشف مد 4۔. ق ناك نمو

 هقازب نم هسهغ ڵ رفصأ هقازب راص ىتح قزمف { مد همفنم جرخن للخم نمو « ءانإلا

نةيتسي ىتح هيلع سل 1 ااو مدلا معط دحوف للخ نإو ء هيلع دسفي ال هن أ ءىش



 ۔ىش هسارضأ ىف قف ادمعتموأ ايسان اماط لكأف هوف سجنت نإ و ى مدلا جورخ

 ىرجي ال هنم ءىش هسارضأ ىف قبيف سجنت دق مامطلا ناك اذإ لاق « ضمضمت مث
 مفلا لسغ دغع ليسملا ىق ءاملا هيلع ىرجي ناك اذإو ء سجم وهف لدفلا ىف ءاملا هيلع

 ، كوست نمو ص رهاط وهف ضمضمت مث ، هوذ سجنت مث ، لك أ نإف ، رهاط وهف

 اثيش دجو مث 2 هاف لسغو ، ةيتاذ ةساجن ريغ نم سجت همفو ، هسارضأ لاخ مث

 « ةالتلاك ائتان ثالذ ناك نإف ڵسورغلاو رزجلا نيب اقصال لالخلا وأ كاوسملا نم

 غلب اذإف ع هيلإ لخدي ءاملا ناك نإو ى رهط دقف هنم رهاظلا ىلع ةراهطلا تتأ اذإف

 « اماعط لك أن ء ةبخ سرضلا عضوم ىف تناك نإف ، رهط دقن رهاطلا ءاملا هيلإ

 دقن هيف ءاملا ضخذختو هاف لسغ اذإف ء ءىش هنم قبو هجرخأف 2 ةساجت هتضراع دق

 . ةساجنلا مضوم ءالا لخد اذإ رهط

 ىح قزمف هريغ وأ مدلا نه ءىش هود سجحتنت نيف ك هللا هجح ر لذمءس وأ

 ه۔اع جرحالو هم٫ ر طرصي نأ هل نإو ك ارطقم و أ ا اص ناكو ايذاص . رلا جرح

 . موص ضقن الو مثالا قيرط نم كالذ ىف

 نمه سم امو ص لسلاب الإ رهطي ال لوقف 2 ثالذب مفلا ةراهط ىف اوفلتخاو

 كاإلذ ناك ءاملا مدع نإ لوقو 2 هدجو وأ ءاملا مدع هدسفأ ندب وأ بوث نم هقير

 رداق وهو هكرتو ءاملل ادجاو ناك امف هلسغ همزلو هلسغ ءاملا دجواذإف ڵ هتراهط

 جرخم ىتح قز اذإ لوقو ؛ هلسفي ىتح سم امل اسجنم اسجن همكح ناك هلسغ ىلع
نكي ملام هنأ تبثي ام ىنم « هدجو وأ ءاملا مدع « مفلا ةراهط كلتف ايفاص قيرلا
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 البزمناكم دلا لاز اذإ كلذكو ، هسجني الو هيلعابلاغ وأ قيرلانم رثك أ مدلل

 م هنع ةساجنلا نيع تلازو « ايناص قيرلا جرخ اذإ لوقو ص هسفنب ارهاط همكل

 ءاملاب ههبشو « ءاملا ةلزعمب هاف قيرلاب ضضم ، تارم ثالث قزمي ىتح الإ رهطي

 قيرلاب هاف ضءضمي مه ايفاص قي رلا جرخ نإ لوقو . ةساجنلا ةلازإو ناليسلا ىف

 . مدلا لب واقألا هذه دحأ ىلع رهطي امنإ لوقو . ءاملل ةلزنمب ربط ةدحاو ةرم

 وأ مدلا ىف ءال ةلزن اهيف مدلا ىنعم نأل « اهرهطي الف تاساجنلا رئاس امأو

 نيع هل تناك ي هقيرو هممما اهسغم ناك اريثك وأ اليلق أيقتت نرإ و « ءاملا ىف مدلا

 لوب نم مدلا ريغ نم مفلا ضراعت امم تاساجنلا راس كلذكو ، نكت وأ ةمم اق

 اذه تهث اذإف ع هريثكو هليلق ، مفلاىف ىذلا قيرلاو مفلل دسفم ثالذ نإف 2 هريغ وأ

 رعتي ةساحنلا توبث ىف کالذ فالخ تبث اذإو 2 مفلا ىف هماكحأ ىف مدلل افالخ

 ىوس امف ڵ مفلانم تاساجنلا رثاسل قيرلا نم رهطتلا بوجوىف كلذ فالخ ن

 نم دعبي مل هل ههبشل مدلا كح ىف قيرلا ىف مفلا ىف اذه تبث اذإ و ء امههباشتل ء مدلا

 تبث ةساجنلا ىف ىواسملا ىف تبث اذإف 2 ةراهطلاو ةبلغلا ىف طاخلاو فنألا ىف هتوبث

 ادحأ نأ ملعأ الو ، فالتخالا ف امم واسقل قي رلاىف ليقام ىلع ةساجنلل ريهطتلا ىف

 : ليقو ڵ نايواسق. اه لب ع فنألا ىف طاخلا نم هجرخأو ء قيرلا ىف كلذب لاق

 ناليسلا ىف ءا_!اب ههبش ىنعمل ڵ سجنت اذإ تاساجنلا رئاس نم مغلا رهطي قي رلا نإ

 نأ طاخلا نم دعبي مل قي رلا ىف تالذ تيث اذإ و ء لعفلا ىف ةساجنلا نيع ةلازإ ىف

 هريغؤ مفلا نم تناك ام ثيح نم ةساجنلل رهطم قيرلا نإ لوقو 2 هانعمب نوكي

كالذكو ي ءاملاب لوزت اك ص ةساجنلانيع هب تلاز اذإ اهرمغو بايثلاو نادبألا نم
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 كناهدألاو ى رهاطلا ذيبنلاو 2 لخلا نم اهلازأام عيمجب رهطت ةساجنلا نإ ليقوءطاخلا

 ليف كلذكو ص قيرلا ىف ليقام لثمي هلك اذه ىف ليق دقو ، رجشلا ءامو ، نبللاو

 ىزجم نأ ال اهع ومدب نملا تكرعو > عومدلا تسدحتنت !اذإ ك عومدلا ق

 عسي الو ،كلذ عيمج لسغ ديعأ ءاملا دجو اذإو ءاملا مدعو ةرورضلا دغع كالخ
 . ءاملا دوجو نم ناكس .الا عم هلسغ )رت

 لصف

 رهطي هنإف هنيع ىف داوس قب و 2 هلسفف ةساجن هتضراع لحك لحتنك ا نمو

 رثأ قو لدفب هن ۔اب نم اثيش لسغ نإ كالذكو ‘ دا ودلا نم قتبام هرصب ال و۔

 . رهاط وهف هنم ءىش وأ لسنلا

 لصف

 الؤ { ارهاط نوكي نأ هقازب ربفي و هيف ىلإ هئاشح نم ضاف نم ليقو

 ىلع بلني مل ولو دسفي هنإ لوقو 2 قازبلا ىلع ةساجفلا بلغت ىتح هب راطام دسفي

 . ةصخرلاب ذخألا رئاج اذه لثع ىلتبا نمو ث قازملا

 لسغ ال هنأ ك مدلا سقن بهذ ىتح قزبف « مد هيف ىف لجر ىف ريشب صخرو

 مد نم ابوث لسغ نم كلذكو : ريشب لاق ء لفلاب الإ رهطي ال لوقو « هيلع

 هبشو ث هيزجم هنأ ے ء١عا_لماب هلسغ ولام لثم ضرألا ,ف قازملا ليزي ىتح قازمب

ث نبالابو ؟ لخلابو نهدلاب هلسغ نإ كالذكو 2 ىنعملا اذه ىف مدلاب تاساجنلا
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 ابمم مفلا نم رهظ امو ناتفثلا امأو ى ءاملاب الإ رهطيال ليقو ، هيزجي هن أ ذيبنلاو

 بصب لدنلا هيف بجيو ڵ ندبلا رم رهظ ام ةلزنم وهف ةضمضلا هيلع ىرجم ال

 جرخ نمو ث هف فظن دنف ةدحاو ةرم مضر مث ي ءاق اذإ ىصلاو « كرعلاو ءاملا

 . ءام هرصح اذإ هعير قرغب نأ هل لحم هن أ مدلا بهذ ىتح قزىف مد همف نه

 .ءاملاو هاف ضمصع نأ لبق قازملا نر“ص ءىش هر راط نإو ح رةس وأ ةد رق ق ناك

٠ 3 

 . هذسف |

 قازيلا جرخ اذإ ديعس وب أ لاقو « دسفيال ريشب هدلوو بوبحم نب دحم لاقو

 ضقتني الو ى هيلع مثإ الو ، ارطقموأ امتاص ناك هقير طرمصي نأ هل نأ « ايفاص

 سمام سجني هقيرو . لسفلاب الإ رهطيال لوقف كلذب مفلا ةراهط ىف امأو ، هموص

 مدع دنع هتراهط كلذ نأ لوقو ، هايإ هدوجو وأ ءامال همدع ىف ء تا راهطلا نم

 « هلسغي ملو 2 ءاملا دحم ةلاح ىف ناك اذإف ي هلسغ هيلع بجو ءاملا دجو اذإ و « ءامل

 جرخ ىتح هبقزب اذإ لوقو ى كلت هتلاح ىف هلسفي ىتح سم ال سجنم سجن وهف
 ةساجنلا نيع هنم تلاز اذإ لوقو ع هدجو وأءاملا مدع ى مفلا رهط دمتف ايفاص قيرلا

 قازمل ابهافضمضع { تارم ثالث كلذ دعب قزبي ىتح رهطي مل ايفاص قيرلا جرخو

 طاخلا نوكي نأ دعبي الو ڵ ةدحاو ةرب ىتح رهطي لوقو ص ءاملاب ةراهطلا ىنعمب

 نأ معن ملو ، عومدلا ثلذكو لصألا ىف ا.هيواستل قيرلاب اهبشم ىناعملا هذه ىف

 اهريخنمءاملاب هبشأ امهنأ الو ك ءام امهنأعومدل او ى طاخلاو ء قيرلا نإ لاق ادحأ

 « ذيبنلاو للعاك“« ءامال تاهباشملا ىنعي ء ساج ألا تاليزاا تالئاسلا تاراهطلا نم

ع هلكاذ_» ىف ليق دقو ص درولا ءامو 4 راجشألا ءامو { ناهدألاو { نبالاو
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 فالتخالا ىياعم ىن ءاوس هينامم جرخيو { قيرلا ىف ليق دق ام ىنعمب « ههبشأ امو

 . همدعو .اا دوجو لاح ش

 ةلزن وهف قيرلا مكح هياع بلغو ماعطلا نم ناسنإلا مف لخد ام لك لاق

 منغلا ةراهط امإو ‘ مدلا لاوز لمعل هعد ر ىرغي نأ هلو ك مدل ١ بقع ىلع قي رلا

 . اهف فلتخيف

 « هيف ىف مدلا معط معط مث « ةالصال أضوت نميف هللا همحر ىراومحلا فأ نعو

 ؛مدلا ةرمح ىلع بلاغ قازملا نأ الإ مدلا نم ءىش قازيلا ىف اذإف 2 رظنف ى قزب م

 سم ام دسفي الو ، هءوضو مالا كلذ دسقي مل مدلا نم رثك أ قازبلا ناكاذإف

 . ةرفصلا كل ذكو ك هريغ وأ بوث نمه لذ

 لصف

 هنأل رهاط هنأ 2 سعانلا مف نم جرخم ىذلا وه ، “‘>لاورلا ليقو « لوزلا

 مفلا داوم نم بلجني وه امتإو 4 ماعطلا عضومو فوجلا نم هجورخ نيقي ال

 ظفح اذكه هنم قوتلا سانلا ىلع كلذ قشل هتساحتنب ح ولو ، قيرلا ىراجو

 . هللا امهحر بوبحم نبا نع ةقثلا

 ابنج وأ ءاسفن وأ ءاضئاح وأ 2 ارهاط تناك« فالخ الب رهاط ةأرللا نبلو

 . ملعأ هللاو نتتخم ولو تسم ام ةأرال سجنت الو

 )١( هلاور ليسي نالف لاقي باللا منلاب لاورلا . ١ راتخم ه .
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 لصف

 ارح ء ىتنأ وأ ڵ ناك اركذ ى ةل__جا ىلع رهاط مالسإلاب رقملا ناسنإلاو

 . غلابلا فلقألا الإ ى مهل عبت راغصلا مهدالوأو دبع وأ ناك

 ، ذيبن فرع هيفو ، هريغ حفاصي قسافلا ىف هللا هحر ئراوحلا وبأ لاقو

 هز أ ملعي نأ الإ سجنب كلذ سيلف قاصب هيف نم راطو « ةثدح وأ ةقرع هديو

 اذإ ديلا امأو ث ءام هرثأ ىلع برشي ملو « هاف لسفي ملو 2 امار_> اذيبن برش-

 . كل لد سأب الف ذيبنلا تسم اه ا ملعي لو تقرع

 لصف

 تاراهطلا نم هتسمام و ء ةرهاط ىهف ناسنإ ندب نم ةتيم ةدلج تطقس اذإو

 ‘ محللا كلذكو > ةس ىهف ةمحلا ةلزلا امأو > هسحذت الف ةسبايلا وأ ةبطرلا

 ، سجت وهف اهنم محللاب لصتا امو ى رهاط وهف تيملا رعشلاو تيملا رفظلا امأو

 نرم دسجلا لياز امو « ةراهطلا هكحف حورقلاو حورجلا رشق نم تيملا راجلاو .

 ناك امو « ةراهطلا ضقني الف هجارخإ ملؤيال حرق رشق وأ تيم رلج نم مدآ نبا

 حيقلاو ى سح وهف ةسجنلا تابوطرلانم ءىش هعبقيو ڵ هجا رخإ هلؤي ىح نم ايح

 دسغم سجن وهف سييلاو حيقلا نع ادح وتم مدلا ناكنإ و ص نارهاط ساهنللا مدلاو

 رعشو ،اسجت وهف طئافلاو لوبلا ىرجم نم سبي وأ حيق جرخ نإو ، سم ام.

قلتحا نمو ث هدسفي مل تارهاطلا نم هريغ وأ ءام ىف عقو اذإ هرفظ وأ ناسنإلا



_ ١٢٣ _ 

 هيف نأ ملعي ىتح سجني سيلف رعنلا عم ءاملا مقيو هبوثو هندب ىلع معي رعشلاو

 هر ون ىلع طةسو رعشلا باص ] ام >

 ءةرهاط ةلبقلا لهأ نم مدآ ىنب روعش نأ قافتالا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نأ الإ ‘ هوركم اهعيب و ‘ مل وأ ىجح دلج اهقحلي ملو ‘ مع ةن اب وأ م. تناك

 فنألاو طبإلا رعش فتن اذإ دحأ نب نسحلا لاقو س ةعفنم هيف ءىشلا نوكي

 ضقني الو ص هتراهطب ذخآ انأو { فالتخا هيفف مدلا ريغ ةبوطر هنم تج رخو

 ءوضولا عضاوم نم هريغو سأرلا قلح كلذكو « هبيطرتب رمؤيو ى ءوضولا

 . هبيطرتب رمؤي رافظأآلا صقو

 نم ج رخ امج تابوطر نم ناسن الا نم ءاح ام لك هلا همحر لذلمعس ون ] لاقو

 ك هريد وأ هلبق وأ هدوج نم تأر . ام هردص وأ هسأر وأ هةلح 5 ‘ هارخنم وأ ه

 ك مهريبك و مه ريعص ك را رقالا لهأ عيمج نم هلك تالذف > ههشأ امو ئ مدلا رهش نح

 ةلع وأ ، مكحب ةساجنلا نم ءيش مكح هصخ مل ام رهاط هنأ بنجلاو ضئاحلاو

 طسو ق مد ةعطق تناك اذإو ك تاساحتنلا نم ءىش ىم بايترا وأ ةش وا

 . دسفت اهنأ هب ةجزتمم قازملا

 ىو { ةقلعااهذه نم رك ا قازملاو زاخلا ناكاذإ : هللا همحر ديعس وب ١ لاق

 كلذنإف تاراهطلا نم ءىش ىلإ ىه ىضفتال اهلع ال.تشم طاخلازو قازملا طسو ىف

 لاخلا نم هيف ىه امم رثك أ مدلا نم ةقلعلا هذه نوكتت نرأ الإ « رهاط هلك

وهف هن ول لنت ىح همد تمعام نإ كلذكو . لسعم اهجزام امو ىه 7 ك قازملاو.



 ةقلعلا هيلإ تضفأ اف ةقلعلا نم ادماج ناك نإ امأو ى ريثكو أ اليلق ناك« دساف

 دتعأ اذإ دولوملاو ، رهاط هماكحأف قيرلا نم اهطلاخ امو هتدسفأ تاراهطلا نم

 عطق نإو ث ىح نم تيم هنأل « رهاط وهف تام اذإف ء عقي وأ ، صقي ىتح هرارس

 كلذكو ڵ تسبي اذإ ج۔ضلا ةغدل كلذكو ، سجم وهف ع بطر وهو « هنيح نم

 . سأب الف صق مث سبي اذإ شدخلا

 اصلختم اطيبع امد هقازيىف ىأرف ،قزبو عخنت نم : هللا همحر ديعس وب ] لاقو

 .ناك اليلق & اصلاخ اطيبع نكي و ئ مد قازملا ق ناك اذإف > رثك أ قازملا نع

 قازملا نع اد رةنم نكي و رك ا قازملا ناك اذإ لوقو كلسم هنإف ح اريثك وأ

 . طاخلا كلذكو « قزبلا دسةي مل هتلمج ىف وه امنإ و

 اهنإف ڵمد اهيلع جرخ مل نإف 2 اهجرخأ مث ء ةالس هتنعط نم : نسحلا وبأ لاق

 .ىح ة رهاط ىمهف اهف ر هز أ ره_لغ مد اهعبتأ نإ و ك مد اهف نوكي ىتح 6 رهاط

 ٠ مد اهف نوكي

 لصف

 « لاب اذإ لوبلا هس ىذلا ىبصلا سم نميف : هللا مهجحر بوبحم نب دمحم لاق

 سمل وا ‘ ءىصهوتم ه ًأضوتو ءام سم وأ بطر وهو اثاسن إ سف ‘ رذقلا ىمتي الو

 كلت ىف هنمهسم ىذلا عضوملا نأ ملعي ىتح كلذب سأبال هنأ 2 هندب وأ لجر بوث

 . سجم ءىش ةعاسلا

 .تال قوف همأ عضرو « عسد 5 ‘ ىصلا حلف اذإ : هللا همحر دعس وب أ لاقو

١



- ٢٥ ١ 

 . هلسغ نكمم همأ ىدف نأل همأ ىدف هساحو ٢ ةراهطن ليق لو ءام وأ انبل كتاصم

 & ةساجن اهيف تيأر ةباد وأ ةلبقلا لهأ نم ىص ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نيع اهنم تباغ اذإف ةبادلا امأو 2 ةساجنلا تبهذ ىتح رثكأ وأ اموي اباغ م

 { ةساجنلا هنم لسفت ىخ ىصلا امأو ج ترهط دقف { اهعضوم سويو ةساجنلا

 اذإ ابم سأ ال كلذ ده م ‘ مايأ ةثالث ةساجنلا هنم قنت ى ليقف دبعتلا ام أو

 رهاط وهف اهنم ءىش رثأ هيفأ ري ملو ث اهلسني ام ردقب باغ اذإ لوقو ع كلذ مدع

 . اهتراهط حصت ىتح ادبأ اهلاحم اهنإ لوقو ث ةيقاب اهنأ ملعي ىتح

 اباك هتايوطرف ىمصلا دلو اذإو > سج وهف ماحرألا نم جرخ ام لك : ليقو

 . باودلا ريغ رشالا نأل 4 لشفت ىنح ، سوي ولو ص رهطي الو ص ةدساخ

 لصف

 مد هنم جرخ 4 أ ملعي الو ك قارتحالا هنم ذجحوو « ليللاب حرج هباصأ نمو

 هنأ ملعي ىتح « هيلع سأب الو لصيلف الإو « هيلإ رظني نأ هنكمأ نإ هنإف ع ال مأ

 . ثالذ هل نيبتو مد

 { لوقي 0 هللا همحر رينم ناك : لوقي ىراوجلا وبأ ناك : نسحلا وبأ لاقو

 ، دفي سيل مدلا كلذ نأ ڵ مد اهنم جرخي عجرف ، حرجلا و أ ةماحلا تلسغ اذإ

 2 اطيبع امد ناكاذإ ك دسفي « هن ذح>أن ىذلاو ى كلذب لاق هريغ ادحأ ملعن لو

 . امهب سأب الف لسنلا دعب نم ةرخاو ةرقصلا امأو

ىأر ىلص نآ دعبف ڵ حسمتو هلسنف ‘ هلجر ىف رةع هيف ناك لجر ىف ليقو
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 .جرخم نأ لمتحا اذإف ةمطر هلحرو هجورح نوكم ن ں ] مهساو & هنم اح راخ امد

 كلد ملعي ح هتساحنب هلع مكحم الف آ ركذلا تقولا كالذ ىلإ فعحنو ةالصلا لعب

 علخ نأ لوب هحورخ لمتحن ناك نإو ك زللذ لمتحم دل هنأ ةهحشلا ماكحأ ملعي وأ

 ٤ .هيلعن ىل إع سأب الو ك هب ٫الص لست ‘ ليقف ك ةالصلا لعد هجورخ ل۔ ةح الو هملعن

 . ملع أ هلياو 2 هل عقي امم بلغألا ىلع لمعي نأ تيبحأ ةهبشلا تعقو نإو

 لدف

 رهطت ااو نيعلا تلاز ن ] ىلإ كلذ ملعب ىشم 7 ‘ ةساج ىف ف ء ؤىطو نم ليقو

 . لسفف اهلسني ىتح

 ,سجنلا فينكلا بارت نم رابغ هيلع ىخر نم 3 هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ىرج دق ءاملا نا ] الإ هب وئ : سا ىتح هدي هيلع رجن : مل هندب نه اعضوم ىسنو لسف

 ىف كرملا ماقم موقت ةكرح رح عم هنم رثك أ أ ءاملا هيلع ىرج اذإ هنأ ڵ هغم رثك أ هيلع

 سبي نإف 2 هرهظ ىف هكرع نع كلذ ىزجأ تاكر ع ثالث رمم ردقب هيلع اههرتا وت

 هرضت الف ةراهطلا كح هل تيث اذإف ءربغأ هدي هيلع رجي مل ىذلاهعضوم ىقبو ك هندب

 ىلع هدي ىرجأ نإو « هنيعب ماق ةساجنلا نم ءىش ةربغلا ىف نوكي نأ الإ ةربنلا

 مكح هل تبث اذإف ربغأ هدي هيلع رجي مل ىذلاعضوملا تبو هندب سبي نأ دعب عضولل

 وه وأ © هندب سي نأ دعب عضولا ىلع هدي ىرجأ نإ و ص ةربغلا هرضق ةراهطلا

 ىرج نأ دعب هلثم وأ دامسلانول ىلع نيط عضوملاكل ذ نم هدي نم لوحتف « بطر

ةماقلا تاوذلا ريغ نم ةساجنلا تناكو ةراهطلا مكح هيلع ىرج اذإف 2 ءاملا هيلع
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 امف فيبةي ال بارتلا نم ةربغلا امنإو ث دامسلا نم رثك أ ىه ىتلا ةربغلا كلت ىف

 :هبتشا نإف ، رهاط وهن لسذلا نم ةراهطلا مكح ةيلع ىرج اذإف ، ةساجنلا نم تاذ

 .ةحص ه.ةشا 7 3 ةساحنذلا تحص اذإف . ال م ] لدنلا ماقم ءالا ىرج ماق 1 أ هماع

 . ةراهطلل هل حنصت مل ام مكحلا ىف هب ىلوأ ةساحتلاف ةراهطلا

 > ا مسكنو ‘ نيقفرملا ىلإ امهلسغ مش > طب الا لإ نيتسج هاذى , تناك نمو

 نكلا هلسغ غم .د ثح ء الل ن نم نيفكلا ىلع لاس ام { . 1٢ وه وا أ ىشمي .وهو

 . بطر وهو { سجنلا دال بار ر هلع عقون كرغع هدي ش ؤ ناك ن نمو ك رهاط وم

 ١ اذإف. ئ هيدؤي و 7 , ىمدي ( ْن ] هكرع نإ فاخو ك جرحم ل 6 ءاملاب هزسنم & هب , قلعف

 .ةساجنلا ليزت ىذلا لسنلا هيف تبثو اهلك. بارتلا عضاوم غلبي لسنلا ناك

 . ىلوألا لثم ىهو تاوذلا ريغ نم ةساجنلا هل ةطراعم بارتلاو

 .ىلإ رهاطلا ءالا لصو اذإ هز أ ىعمو ةلأسأل هذه حيرصت دحأ ١ فلؤملا لاق

 . هللا ءاش نإ هرهط ثالذف ةساجنلا ىلع تبلغو ةساجنلا عضاوم

 لهف

 .هدي ضفن 2 املف ‘ سج دامسي ًاعرز رةع نم : هللا همحر ديعس وأ لاقو

 -< ءىش ةساحنلا نيع _ ٠3 رم قبي اذاف 2 هت ربغ تيقبو بارتلا بهذ ىتح هبايث و

 . هيلع لسغ ١ل نأ وجرأف & ء ىش بوثلا ق الو ندبلا يف : 4زم اكثاز نكي ملو

 بارتلا نهم ناك اذإ اسح نوكي ن أ فاخ ذ ء هنم الذ ناكنإ و .¡. لاز دق هنأل

هيلع رهظت عضوم ىلع بارت هنم اخز» ءالخ نم دامس جرخ أ نهف لاقو 0 سحنلا
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 .ةساجنلا نم وخزلا ناك نإف ڵ رثك أ وأ اثالث هيلع ترهظف ى حيرلاو سمشلا ا

 ناكنإ امأو ، سجن وهف هنيعب ًامناق ناك اف \ةساجفلا هيلع تبلغ دق ءىش نم وأ

 حيرلاو سمنلا اهتبرضو ص اهنيع تلاز ىتف ةساجنلا هتضراع ىذلا بارتلا نم
 وخزلا ناك نإو ى اهترابط بجوي امم كلذ ناك اهتراهبط توبث ىف ىفتكي ام

 ناك الإو 2 هيلع بلغ اه مكح هكحو ،سجمن وهف ةساجنلانيع هيلع بلاغ وأ اريغت

 فينكلا بارتو فينكلا وخز نإ لوقو {ةساجنلا هضرامت امم هريغو بارتل اك

 ارهاط ناك اذإ ث ءاوس هريغو فينكسلا نوكي نأ ىنبجعيو س سجن هوخزو

 ملعي ىتح ريغتم ناكولو ء ةساجنلا هتضراع دق هنأ ملعي ىنح رغاط وهف لصألا ىف

 . ةساجنلا نم رييغتلا نأ

 داميسنم ةساجنلا رابغ هباصأف « تاساجنلا نم هريغ وأ فيهك دامس دس نمو

 رابغلا هب قلعو قرع نإو ث هيلع سأب الذ رابغلا ضفن ىتح فرعي ملو ث هريغ وأ

 ، طخمتي نأ ىسن وأ هلنغف ڵ سجت دامس رابغ هيرخنم ىف لخد نإو « هلسغ
 اذإف ى رابغلا نم آريغتم طاخلا جرخف كلذ دهي طخمت مث ، هرخنم ىف هدي لخدتو

 نم هيلع ىتأ نإو ص سجن وهف هلسغ ىلع ردقي امم ةساجنلا كلت عضوم لسني مل
 تاوذلا نم ةساجنلا نكت ملو هلثمب لسفلا ماقم موقي ام ءاملا ةكرح نم قاشبقسالا

 ىذلا هنيعب سجتلا ءىشلا لوزي ىتح سج هنإ لوقو ص لوق ىلع هتراهط جرختف
 لسغ هيلع عقوف « تبت باذ وأ نيع هل نكت مل ام لك لوقو س ةساجنلا هتضراع

 فلتخاو ى هتراهطتحصو هلسغ لصح دقف ةضخضخ وأ ءةض.ضم وأ ،كرعب دحاو

 كلذموة بجوأن {ةدابعلاتقو روضح تقو لبق ةساجنلا نم ندبلا ريهطتىف سانلا

 :. قيفوتلا هبو ى ملعا هللاو . ةالصلا تقو روضح دنع الإ نورخآ هبجوي ملو

« ى »
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 عساتلا لوقل اتلا ل وقلا

 هماسقأو هف ونص نايبو هماكحأو مدلا ف

 حو رلانأل ، حو رلاال لئاسلا مدلا ث ةلئاسلا سفنلاو اسقن مدلا ىست برعلا
 تسنن كلعل ،ةيراففلا ةأرال هلوقل ڵ اسن ضيحلا :ل ىنلا ىنس دقو ، ليست ال

 مد ء ءامد ةعب رأ اهل ةأرااو ك هسفن مد وهو { دحاو مد هل لجرلا و { تضح )٨ىأ

 مدلا ‘ ءايشأ ةعلرأ ضيحلاو { اهسمافن مدو ؤ اهمسقن مدو ؤ اهتضاحتسا مدو 2 اهضيح

 . ةماجتلا ىف ءاوس مالنلاو ةيراجلا مدو ؟ ةردكسلاو ، ةرفصلاو ، ةرجلاو 2 طيبعلا

 مد وهو ى عامجإب مرحم سجن جوفسم مد : برضأ ةئالمث ىلع مدلا ليقو

 :اب نم أدتبم مد لك وه ، هلوقو 2 ىرط حرج لك مد وه لوقو ، جادوألا

 ديدحلاب عطق ايف قرفلا ىلع لدي ىنعم ملعن ملو ،ديدحلاب عطق ام وه لوقو ى حيحص

 رحنلا وأ ةحمذما 7 ةيك ذلا ماعنألا ن حوفسلا مدلا نأ هيلع ع.تجلاو { هريغو

 عيمج نم سجر وهف ء ةيكذ هب تراص ام وهو ث ةحمذملا لسفت ام ، عبت امؤ

 مدو ضيحلا مدق فلتخمو « ةبلتجملا ريغ ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ريطلاو باودلا

 . حوفسم ريغ لوقو ، حوغسم لوقن ء ةضاحتسالا

 مد لثم ىرط ثداح مطق الو حرج ريغ مم ءامدلا نم ىأي يذ اوفلتخاو

 مد كالذكو ص صلاحلا طيبعلا مدلا نم سورضلاو مفلا نم جرخ امو « ىناعرلا

 )١( م . ةشئاع نع ىراخللا هحرخأ |

 ) ٩ - نيبلاطلا جهنم / ٣ (
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 حرج نم جرخ ام لك حوفسم ريغ ىذلا امإو ء حوفسم هلك وهف سافنلاو ضيحلا
 ىلع رفظ رادقم الإ ةالصلا رمأ ىف الو بوثلا ىف دسفي الو ، ةميدق ةقش وأ مدق

 . ملع رهغ

 ولوحفس دتن هناكم نم لقتناام لوقن٬حوفسملا مدلا ةفص ىف انباحصأ فلتخاو

 ناكام امأو ) هريغ ىلإ حفس و ٤ هناكمن ٠,4 لفقن اام وه ءلوقو ،حرجلا م ىلع رهظب

 فذلا حرج ا د ألتما ولو > حوسم سللن 4 7 جرخ ىذلا حرجلا ىدعتي آل هروهظ

 طقلي .وأ رظنلا هيلع عقو اذإ لوقو ن حرجلا ىف دذرت اذإ لوقو ن اكو ذ 7 جوخ

 . : ةنطقل اي

 لاقو ث نامثع نب ناملس لاق ا ذكه دسفي ال ةنأ حوفسملا مدلا ررش ىف ليقو

 . ملعأ هللاو ئ هريثكو هلياق لسقممد هن ] ك خايشألا ثون لوز ( مهصعب

 لصف .

 ١ نامدو ناتةمم مكل لحأ : يتبا 1 ىنلا لاف ىذلا وه لالح رهاط مدو

 «نامدلاءلوقو ‘ محللا مدو كم٬سلا مد : نامدلاو س كمسلاو دارجلا ةتيم : ناتتمملاف

 . لاحطلا مدو ديكلا مد

 ةكمسلاو دارلا ن امه :ا الإ 4 نيتقتيملا ىف افالا لهذ ال : لم.س و ] لاق

 عمتج امم کالذ ق لع ا الو ء فالتخا ثالذ ق نامدلا ام أو - امهىسنج نم ناكامو

 ربلا ىف شيع, ال ىذلا كءدلا امأو ، هتافص ىفو هيف اوفلتخا نإو ، لالح هنأ هيلع

 ح ٠1 رمح نبا نع قهيبلاو 1 الاو هحام نبا هحرخأو سايع نبا نع عيارل ا هجرخأ ) ( ١
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 باود هيشم وهو ربلا ىف شيعي ال ىدلاو 2 ر+اط همدف ربلا باود هبشي ال وهو

 ، ىكذ ي لوقو رحب ديص هنأل ، لالح هتقيم لرقف ديصلاو ماعنألا هبشأ اهف ربلا

 ء هلعبت همدو مارح هنإ لوقف ث ريزنخ ىمسيوهف ريزغحلا هبش امو ، ىكذي امب ههبشل
 هنم ىلامت هللا نئتسي . و رحلا ديص هك هنأل حصأ وهو ث مارب سيلا لوقو

 ىف بلغألا ىلع هك ‘ ربلا ىف شيعي وهو ، رحبلا ديص نم ناك ام اهأو ى ائيش

 رخبلا ديص كح همكحو « رحب ديص وهن « رحبلاىن اهيف بلغألا ناك نإ ، هتشيعم

 ةساجنو هتيكذت ىف ربلا ديص مكح هكف زبلا ىن بلغألا ناك نإو« همدو هلك أ ىف
 امأو ، مرحلا بانتجاو مدلا ةساجنو ث ةاكزاب هنع هزنتلا طايتحالا ناك نإو ى همد

 ءامد نم هنإ جادوألا مد ىن اولاق ىتح رحنملاو ةحبذملا لسغ دعب هطلاخ امف محلا مد

 ءقلعلانممحالا طلاخام وحموحالا مد نإ لوقو ، هريثك الو هليلق دسفي الوموحللا

 ىف ةميهبلا ىف امئاق ناك« مد ثالذو محللا مد نم سيلف قورملا مد نم ناكام امأو

 لوحتي امتإو ءاهتاكذب ةراهطلاىلإ لوحتي الف اهتايح ىف امد ناكام لكو « اهتايح
 ك داؤفلاو ةئرلا مد ىف ثالذكو { قورع ريغ نم محللا ىف الخاد مدلا نم ناكام

 داعي الو ى محالا مدبسأب:ال : عيبرلا لاقو ك هدارفناىلع مد هنأل ، دساف هنإ ء لوق

 . جادوألاو ةحمذلل اهنم تلسغ دق ةباد رم ناكاذإ ء ءوضولا هنم

 ةالصلا ترضح اذإف ك محنلا لوازي ناك ةديبع ابأ نأ اوز دايز وبأ لاقو

 جادوألا مد الإ ثالذ ىغبني دايز وبأ لاقو ، ىلصي ماقو هديب حسمف ع ليدنمب اعد

. صقني هنإف قورملاو ةحمذملاو



 -. ٨ مج

 لصف

 حرج نه جرخ مد لك وهو ث لالحلا رهاطلا نم وهالو حوفسم سال مدو

 © هريثكو هليلق دفي حوفسملا نأ حوفسملا نيبو هنيد قرفلاو ع كلذ هبشأ امو ميدق

 ةالصلاىف الإ كالذ عيمجف هلثم حوفسملا ريغو نايسنلاو دهلا ىلع 2 هريغو ندبلا ىف

 { بايثلا وأ ندبلاىف رفظ رادقم نوكي نأ الإ ةالصلا دسفيال هنإف ء لع ريغ ىلع هي

 ىنو ، بوثلا ىف ضقني الف لقأ ناك نإ و ى رانيدلا رادقم وأ ديلا ماهبإ رفظ وهو

 . فالتخا ندبلا ىف هصقن

 فالتخا بوثااىف هداسف ىفو ى رفظنم لقأ ىف ندبلا ىف ضقنال 4 عضوم ىفو

 . ةالصلا دعب الإ هب ملعي مل اذإ

 . امهنيب قيرفتلا بعصي : دمحم وبأ لاقو

 مد منا هيلع عقوام :لك لوقف « دارقلاو ملحلاو جمضلا مد ىن انباحصأ فلتخاز

 « دلاو ةيل ا .كينع تمرح » : ىلاعت هلوقل ليلد هيلع ماقام الإ سج وهف

 . هسيجنتب اوكح لف لاحطلاو دبكلاو قلعلا ةفص ىف ناك اهو

 ‘ ةب اد وأ احور تاذ ف بلتح مد لك ف فلتخا : ا هجح ر ديعس وب أ لاقو

 ،هريغ لاح ىلإ هلاح نع لوحتملا تيللا مدلا ةلزنمب مهعم هنأل كرهاط لوقن ح راط وأ

 ،دسافمد وهف لوحم اتيحو ك هنيعبمد هنأل دساف هلك ل وقؤ ، آدساف هلصأىن ناكولو

 مدب سأب الو هريغب ةغسلا دنع دسقي و 2 هيلإ ةرورضلا دنع دسفيال هنإ : لوقو

. رهاط هنأ لوقلا رثك آو س رةظلاكر بصي ىتح لوقو ، ضوعبلا



 ليقو ،هب ىلصيال هنإف بوثلا ىلع ضوعبلا مد بلغي نبأ الإ كلام وبأ لاق
 ىلاعت هللا نأل ، كلذب لاق نم ةجحو « رهاط ادوو ثيغاربلاو قبلاو كمسلا مد
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 تعن لخدت . الو . ه>وفسم رت ءام ذلا هذ » و ) ح وفسَم \م د و ا « : لاق

 . م رحتلا

 دلا نع ىهنلا ا:إ : ثلاقن محالا مد نع ع هللا اهمحر ةشئاع تلئسو

 . حوقسللا

 طبارم ريغ ىف نوكب ىذلا جمضلاو ، دوسلا راغصلا ثيغاربلا مد ريشب لاقو

 لاو ، اهريغو باودلا طبارم ىف نوكبو & غدلي ىذلا امأو : هب سأبال باودلا

 . لسعم هعبمحف دارتلاو

 بيصي ثيغاربلا مدنع هلأسف ىرمعبلا نسحلا ىلإ دوسألاب عيكو ءاج ليقو

 وهو بلك هنأك نيلسملا ءامد ىف غلي نمم ابجت اي : نسحلا لاقف ؟ هب ىلصي أ. بوثلا

 . ثيغاربلا مد نع لأسي

 هيأبوثب دايز وبأ ىلصف ،هريغو بوثلا ىف ررشلا راثنب ضوعبلا مد فرعيو
 . ضوومب مد هنأ ىدنع : لافف ، کالذ ىف هل ليقف ، ريثك مد

 لسعم وهف ايلض أ جعءضلاو مللاو نادرقلا مدناك نإ : هللاهمحر رثؤملا و؛ ] لافو

 توبكنعلا امأو ، سي .ث جرخل مد نسحلا وبأ لاقو ، دسفي مل ابلتجم ناك نإو

. ) عأ هللاو
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 . ضقنيال ةنطابلا جمضو ك ضقني لابجلا جمض نإ لوقلا ضعب ىئو
 دق هن أ لهي ىتحسجت هكف مد هنم هسف ، آ الماح ادحأ لجر ىتل نإو '

 نأ هايإ هلح ىف لمتحي هنأل رهاط هكحف هنم هيلع عاب اذإ امأو ى ةحذملا لسغ

 دبمتم هنأل ، ارهاط نوك ىتح هعيب هل زوجي الف هعاب اذإو ، دعب هلسني مل نوكي
 ةالصلا دعب هثودح نكمي ناك نإف امد هيف دجوو 2 بوثب ىلص نإ و ، تلذب

 بوثلا لسغ ةالصلا دعب هثودح نك۔ع مل نإو ، هتالص ىف هيلع ضقن الو ، هلسغ

 . ةالصلا لدب أو

 ح وفسمهنأ لعي الو بوثلا وأ ندبلاىف دجوي مدلا ىف هللاهحر ديعس وبأ لاقو

 مد هن إ لوقو ، بوثلاو ندبلا ةراهطل رهاط مد كالذ نإ لوقف 4 ح وفسم رمغ وآ

 هنإ لوقو ث ماكحألا ىف كالذ نه ىرعتيال هنأل « هريثكو هليلق دسفي 2 حوفسم

 بلغألاىلع همكح لوقو « كلذ ريغ هنأ ملعي ىتح ك رهاط الو حوفسم ريغ سجن مد

 لمعتسي نأ بحنف تقولا ثالذىف بلغأ هل نكي مل نإف ء هدحي ىذلاتقولا تالذ ىف

 . حومسم رمغ ام د نوكي نأ طس ولا

 فرعيال مدلا نم اثيش هبوث ىف ىرب نميف 0 هللا همحر دمح ف أ ىلع دجوي اممو

 ىذلا كل ذب ىلص دق ناك نإن 2 هتالص ضقني نأ هيملع نأ 2 ةالصلا ىف وهو ص وهام

 نإ ج بوقثلا كالذ ىف اهالص ةالص رخآ مهي نأ ه۔اهف رغاخلا لثم مدلا هيف ىأر

 مد هن أ ه. ناك نين ا هرمغ وأ ض وهب مد ؤ ىهام ىرديال ص ةطقن هب وثب ىأر

ريغ ملعي ىتح هريثكو هلياق دسةي حوفسملا ةلزعمب هنإ لوقو ، هلسغ الإ و ضوعب
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 هسيجنت ىف حوفسملا هلزنمب هنإ لوقو 2 سجت هنأ ملعي ىتح رهاط هنإ ى لوقو ، لذ

 . ماشلا مدلاكو هو حوفسم هن أ هب كحم الو

 هن ] انباحصأ دنعو [&1 فاعرلا مد ق سانلا فلتخا : هللا هجح ر درغ وبأ لاقو

 . قيفوتلا هبو 4 عأ هللاو ك سجم ةضاحتسالا مدو ك سج

ى « «
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 رشاعلا لوقلا

 باودلا راغصو مليفلاو عدفضلاو دولجلاو رزغملاو ةتيملا ىف

 ناكام لوقلاو ، سجر هنإف 2 ىلاعتو كرابت هللا لوقل هتيلكب مرحم ريزملاو

 هتإ ىلاعت هلوق ىف لخاد مارح هعيءحف ڵ رلج و رعش و 2 محش وأ محل نم هنم

 ةقارإو ث ريزنجلا لتقو « بيلصلا رسكب تثعب ")ةلط ىلا لوقل و ، سجر

 « همبرحم ىلع ملعلا لهأ عيمجو ى زيزنملا مرح وَط هللا لوسر نأ تيثو ، رملا

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم هم رحن تبثف

 .ىف فالتخالا ىنعم انباحصأ لوق ىناعم ىف ج رخ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 4 ريزنخلا محل ىف ب رحتلا توبثل ةتيال رهش ىف مهفالتخاك 2 ريزغحلا رعشي عافتنالا

 « ةتيملا باهإل هبشم ريزنللا باهإ و ي رلجلا ىلع وه لب محالا نم رعشلا سيلو

 . ا ھ ر .ك ٥ رعش و

 هت رايط ىنهم رابتعالا ىف ج رخيف ةتيملا باهإ امأ : هللا هحر ديعس وب أ لاقو

 ًةتامرا نمه امههحشأ امو { رب زنلاباهإ ههسبشو « هل ةساجذلا ةضراعم لبق هلصأل

 .صن ثالذكو ى هدلج ىلع صنلا تأي لو ى ريزنجلا ميرح هللا باتك ىف تبث هنأل

 .عابسلا دولج امأو « ءاوس ريزنحلا دلجو ةتيملا دلج نوكي نأ دعبي الف ةتيملا يرحت

 ةراهط غابدلا نأ تيث اذإو « ريزنحلاو ةتيملا دلج نم نوهأ اهنإ ليقف « تغبد اذإ

 انيبن عرشب جكحيف مالسل!هيلع ىسيع لزني ثيحكلذو ملسهو ىراخبلا هاور ثيدحلا اذه )١(

 م ٠ ملسو هيلع نيا ىلص دمع
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 .نع ىمنلا تبث ولو ، عابسلا دولج ىف.كلذ رجحب الف ريزنحلاو ةتيملا دلجل

 . ابلك أ

 وه 4هب د نإو ٤ هرغ هل هعرد ةتيملا للح لامعتسا دارأ نه لوقلا ضعب و

 تاذلا سج هنأل ءغابدلاب رهطي هنإ لوقن الفبلكللا دلج امأو سأب الف هلمعتساو

 ٢ جورملا ىسك وأ سباي نأ رلاو دسألا دلح هللا دمع وب أ هركو ّ لصألا ف

 . هجرس ىلع نم رع دلج جرخي نأ الجر رمأو

 وأ رش نم اهنم ناك ام ةتيملا نم عنمي هن ١ لوق : هللا هحر ديعس و؛ أ لاقو .

 لوقو . اهف امب ةتيم اهنأل مظع وأ فلظ وأ « نرق وأ ، نس وأ ى رو وأ فوص

 محلا اهنم بهذ اذإ ماظنلاو ء تيملا فلظلاو ى نرقلاو ، ننسلاب عافتنالاب سأبال

 اذإ لوقو ص فتن اذإ هزح ملو ، زج اذإ فوصلاو رهشلا زيب ضعبو « كدولاو

 ء شيراا ثالذكو ء لسغ اذإ هب سأب الف ةبوطرلا نم الو « دلجلا نم ائيش لمحم ج

 ثيح نم تناك نإف ، ةيك ذ نم وأ ةتيم نم اهنأ لهن الو ماظعلا تدجو اذإ امأو

 « ىك ذم ريغ نم هنأ لعي ىتح ةاكذلا ىلع هكحف رمألا رهاظ ىف ةاك زلاب اهل ىضقي

 كح هصخ ىتح ةتيال كح رمألا | رهاظ ىف هكف ةاك ذلا نكم ال ثيح ناك نإو

 ةلزنمب نوكيو س هلامعتسا زوجب لوقنف ء همظعو ليفلا نس ىف فلتخم و ،ةرهاظ ةاكذ

 .نإ و © اهاهأ اهحرط اذإ ةتيملا ىلع نم دلجلا ذخأ زوجي ليقو ع زوجمال لوقو رهاطلا

 . باه ذلا دح ىف مع راص لق هن ل ؛ هه ف ةح> الو فالذ ذو . وبلط
 هت

- 

ن رهطملا ىكذملا لجلا لايتسا ةزاجإ ىلع سانلا عمجأ « هللا همحر دمحم وبأ لاقو
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 اذإ ةتيملا رلج لامعتسا ىف اوفلتخاو ، هريغو ءاملا نم تارهاطلا نم هيف ام لايعتسا »

 ناسنإلا دلج امأو ڵ نورخآ هزجح لو « غابدلا دمب هلامعتسا مهضعب زوجن « غبد

 . غبد ولو هلابعتسا ز وجن الف

 لصف

 اهنإ لوق 2 فالتخا اهقن ةكرحتم تماد اف ةحراج ةميهبلا نم تعطق اذإ و

 نمو ى ةتيم ىهف دسجلا نم تناب اذإ لوقو ، ةايحلا اهلصأ نأل ، تومت ىتح ةيح

 ك د ويصلا وأ ماعنألا نم ناك ث ةتيلل كح هكحف ةيح هناد نم امحش وأ اج عطق

 نإف ، اهجل لالحلا نه ةباد تعطق نإ و 4 مم رحتلا ىف ءاوس هج لكأ زوج الامو

 تكرح و ح ذلا عضوم نم هتاكذ كردأو فصنلا نمرثك أ سأرلا ىليإامم ناك

 . ةتيم بنذلا ىلي احم ناكو « سأرلا ىلي امم ىكذملا لك أ حميذلا دب

 لصف
 بابذلاو ىدلاو براقعلا لثم شوشحلا نم اهل مد ال ةباد لك أ نأ اوعمجأو

 ضوعبلاو ناط ردصلاو ادضفنلاو لعجلاو صرمصلاو دارجلا و خارصلاو توبكتعلاو

 تايح .رك 0 سا اب وأ بطر ماعط وأ ءام نم 7 عقو ام مسد ال فالذ هدشأ ام و.

 ه۔حني ال ءاملا ىف ةكمسلا توم نأ اوعمجأو ، ءالؤه ىف مد ال هنأل ڵ تاتيم وأ

 > اذه ق ةكمسا اك هكحن ءاملاب شيعي نايك ام لك ثكالذكو ء ءالا باود نم هن ل ١

 حاورألاتاوذ نم ٠ ىش لك نأ ءةنسلل هبشل امو ك لوقلا نم قافتالا ىناهم هبشي و

ةبلتجم نكست مل اذإ ةيلصألا ءامدلإ تاوذ ريغ نم باودلاو رئاطلا نم ةيربلا
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 عيمج نأو ث اهناممو اهتايح لاح ىف ةرهاط اهنأ « ءايشألا عيمج نم هنم ءىشل

 & ةراهطلا ىن اهل حبن وم 2 روسأ وأ م نم وأ ى روب وأ لوب نم اهنم جرح ام

 هيقن امد بلتجاف رأاطلاو باودلا م.يمج نم ىلصأ مد هل سيل ناك ام امأو

 ةيلصألاءامدلا تاوذ نم باودلا رثاس ةلزنمب هماكحأو هتقيم نإ لوقف ء فالتخا

 رن مل اذه لثم « ةتيم داسف تبث اذإو ، اهنم ج رخ امو الوب و اهرعب و اهروس ىف

 ء سجنلا مدلا نم اهتشيعم لجأل 7 اهتتيم دسفت ىتلا باودلاماكحأ رئاس هقحلي نأ

 « ءامدلا تاوذ كح هقحلو ، ءامدلا تاوذ ريغ نم هلأ ، هكح لصأ تبثي مل اذإغ

 ث بابذلاو ، جحلاو « نادرقلاو 2 ثيغاربلا لثم كلذو 2 تابارتسلل ح ىف لخد

 . ءامدلا بلتج هنأ همكح ج رخي امم « كلذ هابشأو ، تكتكلاو « ضوعبلاو

 ناك امح «رهاط همكَحن هيف مدال امم ءامدلا فالتخا ىناعم كح هيفقحليال ام امأو

 . ًاتيه وأ

 لصف

 ماكحأ اهتحليو ث ةيلصألا ءامدلاو حاورألا تاوذ نم ىمن عدافضلا امأو

 اذإف اهرؤس امأف ڵ اهماكحأ ضعب ىف ةيئاملاو 2 اهماكحأ ضعب ىف ةيربلا باودلا

 راذقألا نم وذفمت ال كلذ هرك ضعبف ، فالتخالا ىنعم هيفف ربلا نم تءاج

 وهو ، لصألا ىلع رهاط هنإ : لوقو ع اهتساجن ىف ةبارتسالا لوخدو تاساجنلاو

 ةبارتسالادح ىلإ رمصت ملو ةبرق نم وأ ءاملا نم تءاجاذإف الوب امأو . ىدنع حصأ

ءثالاىلإ ربلانم وأ ربلا ىلإءاملا نم اهثيجم ناك" ةيئاملا ماكحأ اهماكحأن ىعرملا نم
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 باودلا رئاس ةلزنمب فالتخالا اهقحايو ٬ دسفم ريغ لوقو ، دسفم هنإ لوق الوب و

 < عدفنلاو رأفلا لون نيب قرفال ليقو زاوجلا ىلإاهريغ نم برقأىمو « اهلاوب أ ىف

 فاتخم ال رأفلا نأل ى ربلا نم تءاج ولو 2 عدفضلا لوب نم دشأ رأفلا لاوم ليقو

 هنإ لوقو { دسقم هنإ لوق « عدفضلا ربو ك هرؤس ىف فلتخيو ى هتقيم داسف ىف

 تاج اذإ دسفي ى اهلوب ةلزن اهرعب نإ 2 لوقو ى تءاج عضوم ىأ نم ، دقي ال

 تايحلاو عدافضلا نيبو . ءاملا نم تءاج اذإ دسفي الو ى راذفألا عضاومو ربلا نم

 اهنم ءاجام عيمجف ءاملا ىف تمادامو 2 ةيئام عدافضلا نأل ، قرف اهمبشو ىحامألاو

 شيمت لاح ىلإ تلقتنا اذإو ، رهاط كلذ لكف ةتيم وأ مد وأ رعب وأ لوب نم ٠

 «لاج ىلع ءاملادسفت اهنإ لوقو . انركذ ام ىلع فالتخالا كح اهقحل ءاملاو ربلا ىف

 { لاح ىلع هدسفت ال لوقو ء حير وأ ممط وأ نولب هريغت ىتح هدسفت ال لوقو

 ربلا تاوذ كح هل تبث اذإو ث هتريغ ولو « هيف تعقوو ، هريغ ىف تنام ولو

 ماعنألا ةلزنمب ىهو ڵ اهرعب دسفي ال نأ ىنبجأ ىعرملا ةساجن ىف ةبارتسا ريغ نم

 اذإو ، دسفت ال نأ بحأو 2 لاحلاهذه ىف الوب ىففلتخ و « ةرهاط اهنإف اهثاورأو

 انإف ص ءاملا ريغ تاراهطلا عيجب ةدسقم اهتتيف ةيربلا ماكحأ ىلإ عدافضلا تراص

 اراح ناك ص ثاذ ريغ وأ رثب وأ ءانإ ىف ناك ث اريثك وأ اليلق ناك ث هدسفت ال

 بنرأ ربلا ىف اهنشيعم تبثت لو ىعرملا ىف بيرلا اهقحلي ام ىتبحعي و ى ادراب وأ

 ىنبجحصأ ىعرملا ءوس نم بيرلا اهقحل اذإف 2 لاح ىلع هيف تتام اذإ ءاملا دسقي ال

 ىف راذقألا عضاوم نم تءاج اذإ ةصاخو 2 ءاملا ىف اهتتيم دسفي : لوةي نم لوق

.. کالذ نيح
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 كلذ اهلاح ىف ءاملا ىف تتام نإ و ةيرب اهلصأن اههبشو ىحامألاو تايحلا امأو

 اذإ عدافضل اك ىفدالاتخالا اهقحل ربلاو ءاملا ىف شيعت لاح ىف تراص اذإف ، هندسف 1

 كح هي ربلا حاورألا تاوذل هل تبني امو « ةي ربلا ىلإ ةيئاملا لاح نم تلقتنا

 & اهلصأ ىلع ىمن ربلا ىلإ ءاملل نم لاقتنالا كح عدافضلل تيثي امك ءاملا ىف هتشيعم

 . هريغو ءامال اههابشأو ىحامألاو ةيحلا ةتيم داسفإ لاح لك ىلع ىنبجعي و

 نم اهنأل { هدسفت ماعطلاو لحلا ىف تتام اذإ إ عدقذلا نإ حبسملا نبا نعو

 دعبي الو « ىعرملا قيرط نم هبشلا اهقحليف ث راذقألا نم ىجس نأ الإ ع ءاملا ت

 ىف ةيئاملا نم اههبش امو عدفضلا ةتيم ىف فالتخالا ىلعو ى ءاملا نم اهلصأ نأل اذه

 نوكيو 2 ماعطلا هطلاخي ال امم ةمعطألا نم ءىش هب خبطي ءام ىف تعقو ولف « ءاملا

 ءاملا دسقي الف ءايبوللاو صجلاو ءالقابلا ءام لثم فاضملا نم هنأ الإ همساب ادرفنم

 2 هدسةت ال بوثلا وأ ندبلا ف تتام نإ اهنإ ؛ةلمقلا ىف ليق اك هيف ام , 7

 ندبلا ناك ولو ك هت اوذنم ال ‘ ةسراي اب وأ ةبطر ىه تناك. اسان وأ ايطر ناك

 ةمعطأ اهنأل سجن ثالذ عيمج ن أ ولؤ ، هتذسفأل اهريغ ةراهطلا نم ءىش بوثلا وأ

 هلك نوكي نأ الإ ت هيف امو ارهاط ءاملا نوكي نأ نكمي ال لوقو ى ءام ال

 { جخوسلاو ك ذيبنلاو لذاك هريغ ىلإ ءاملا ةلاح نع لقتنا امو ، اسجن هلكو أ ارهاط

 . هتدفأ عدفضلا هيف تنام اذإف ، كلذ هابشأو ك ءاسملاو

 اهنأل ، هتدسفأ رانلا رح لجأل عدفضلا هيفتناهف رانلا هتحت تدقوأ ءام لكو

 ىهؤ «رافلا ىلع ءاملا ىلغأ مث 2 ءاملا ىف تتام ولو ع راغلاو هالا تاوذ نم تنسيلا

ءاملا رحم وأ رانلاب ءاملا ىف تنام ،اهيف قرف ال لوق ءفااتخا كلذف ڵ اهتوم دعب هيخ
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 الإ ك هايملا نهم 42۔ ج نأل ك حلاملاو بذعلا ءالا 2 > ء اوس فکالذ لك ران رهش نرم

 : رحبلا ءام شيعت ال نوكت نأ

 ةحولملا وأ رحلا ناك ةحولم وأ رح ءاملا نم شيعت امل افلاخم ءاملا ناك ن إ لوقو

 .ىهو ص كالذ هابشأو ذيبنلاو لخلاو نبللا نم هريغك هك هيف اثداح ؤأ هلصأ ن

 اهلتقي وه ىذلا امأؤ ء هيفو هب شيعي ىذلا تاذلا ةفلاخل ء ىنبجعي اذهو « هل ةدسغم

 . كلذ ىف رظفاف « هل ةدسقم ىهف هيف تعقو نإ كالهو هنع روفنلا اهعبط نمو

 لصف

 تاوذ نه ىهو 4 ةاكذلاب الإ لحم ال ذإ ربلا تاوذ .4 هةحامف لينلا ام أو

 .ةلزغمع جرخم اهنأ الإ كذت اه تارهاطلا نم تسم ةدسفم اهتتيمو ء ىلصألا مدلا

 نم ىه ذإ ث فالتخالا هقحني هنإف ءاملا ىف ال ءانشألا عيمج ىف اهتتيم ىف عدافضلا

 امك هيف شعت نإو ث بذعلا ءالا ىف اهيناعم فالتخاو ص ربلاو ءاملا باود

 كلذكو هتاوذ نم تسليلاهنأل 2 هيف تتام اذإ هدسفتف ربلاو رحهلا ىف شيعت

 كح قحال وهف ءامدلا تاوذ نم ربلا ىف شيعت ىتلا رحبلا تاوذ نم مينلا هبشأ ام

 ١ للخل ٠

 ا

 .ديص ةلزنمب دسفي ال لوقو ، تايربلا د ةلزن دسفم هن أ ليذلا مد ىف ليقو

 ۔یک وس امو ك اهتاكد 4 نوكت ىذلا اهتحمذم مد لس هز أ نوكي ام لقأو ك رحبلا

 درقلاو رب زنلاو بلكلا هبشأ ولو ربلا ىف شيعي ال ام امآو ء فالتخالا هيف كالذ

اهمساب ىمس ربلا ىف هبش ةباد لكل ليق هنأل ڵ ميرحتلا ىنعم هقحلي الف عابسلاو
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 ىلع الإ همد دسفي الو مرح الو « هيلع ةاكذ ال « دحاو ىنمب كلذ ميمج نإ ليقف

 زهاط ثالذ عيمج نأ لوقلا رثكأو ڵ هنم حوفسملا كمسلا مد ىف ليق ام ىناعم

 هنم ءىش ىف نثتسي ملو « (رْضَبلا ُدَص مكل لحأ ) :ىلاعت هللا لوقي هب سأب ال

 ىف هبشلاب ميرحتلا هقحاي ربلا تامرحم هيشأ امو هريزانخو رحبلا ةدرق نإ لوةو

 بذعلا ءاملاو ربلا ىف شيعي ىذلا ءاملا ريط امأو « ةتيملا ىناعمو مدلا داسفو ةاكذلا

 ةيومألا .ةتيم داسفو « هلتق ىف ءازجلا ىفو « مرحملا ىلع هميرحم و « ربلا ريط ةلزنمب هنإف

 شيعي ال نوكي نأ الإ ىربلا ريطلا هدك همدو / عدافضلاك هيف فلتخم هنإف ءاملا ىف

 .كلذك ث كاذ هلاؤحأ عيمجو همد ىق ءاملا ديص ةلزنم وهف 2 ءاملا ىف الإ لاحم ربلا ىف

 لكو ث رحبلل ديص ةلزنمب وهف بذع ءام وأ رحم ىف ءاملا ىف الإ شيهي ال ام عيمج
 _ ةي ردلا باودلا نم اهوركم وأ امرحم هبشأف بذعلا ءاملا وأ رحبلاو ربلا ىف شيمي ام

 ٤. ةيهارك وأ ميرحت وأ ليلح نم كلا توبثو « هبشلا قوحل نم هل جرحم الف

 .عدفشلاك فالتخالا هيقن ى ةصاخ ءاملا ىف تام اذإ الإ « سج مارح هتتنمو همدو

 | عا هللاو ، ايهمبشو لينلاو

 لصف

 .لاحن.جرخامو تايحلاو ىجامألاو للاو عدفضلا ىف هللا هجر ديعس وب أ لاق

 .لاق : رأفلا لثم نوكي هلوبو هرعب نأ ك ريطلا نم رشاونلاو عابسلا نم شهاوفلا

 .ى هرعبف ةتيملا لك أ الو شهملاب فرعي مل ام ع تالذ هبشأ امو رآ_فلاو ملدلا امأ

تايحلا امأو ، ادسنم نوكي نأ ى ىنبحعةف هل وب امأو { كلذك نوكي نأ ىنتبحعي
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 اهرب دسني الف ءاملا ىف تناكاذإف عدفضلا امأو ك اهلوب و اهرعب دسفيف ىحامألاو

 { دسةم اهوبف ربلا نم تءاج نإو ، فالتخالا نم الوب مدعي الو « الوب الو

 ىنبجعيو ، ءاملا ىف وأ ربلا ىف نوكي ام لاح ىف ، عدفضلا نم دشأ لوبلا ىف رأفلاو

 لوبو ڵاهرعب ر»اط ىهو مانألا لوب اودسنفأ مهنأل باودلا ميمج نم لوبلا داسح

 . ره اط همف م د ل ام عمس

 ل اذإ اقفتا اذإ زانلا ضيب نم جرخ امب سأب ال : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 ملسلا ضيب و ، هرهب لثم هضيبو ى دسفي ال هرعب نإ لوةي نم لوة ىلع مد هيف نكي

 كاهرعبب قحال اهضيبف «ىحامألاو تايحلا امأو ةلاسعلا كلذكو زانحلا ضيب لثم

 ك هيذ نتم امو ء نهثبخو « نهرؤس دسفم ىحامألاو تايحلاو ى ضيب اهل ناك نإ

 نإو ى هيف تعقو ام سجنت عبس اهنإف ةيحلا امأو سجني الو ارذق نوكي لوقو

 0 ايخ جرخأو تاعئاملا ىف عقو اذإ فالتخا اهف غللأو ىجامألاو ، ةيح تجرخ

 كهسجني ال ضعبو هسجني ضعب ة فالتخا هيف تايحلاو ىحامألا لوب نأ دجويو

 دسف هْئضوتم وه ةيح هتغدل نمو ى اهترضم فوخ ةيحلا رؤس اوهرك امإ و

 ىتح لسغي مل نإف ع سج هضرق نأل « لونلا ةغدل عضوم لسني لوقو ء هؤوضو

 لدجألا ضرقو « سجن يحاملا ضرقو هلوح ءاملا ىرج ًآدستو حرجلا رجفني
 . فالتخا هيهو سج رأفلا ضرقو ى سجم

 لصف

تارهاطلا نم هيف عقو ام دسقي الو « اتيم وأ ايح رهاط هك بابذلا امأ
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 | ربخ ىفو « هنف هولغمأن كدحأ ءانإ ىف بابذلا عقو اذإ ك ةلتك ١٩>ونلا لوقل

 رءأي ملو ث هلقنب رمأن ء سمنلا وه لقملاو ، تارم ثالث ، هوجرخأ م 2 هولقماخ
 هتومب ءاملا دسني ال هيف مد ال ام لك ن أ ىف الصأ كالذ راصف 2 هيف عقو ام سيجنتب

 ن6 دحأ ركسني لو ، ههشو بابذلا نم عانتمالا سانلا ىلع قشل تالذ الولو « هين

 . هتراهط ةحص ءاهلملا!

 ىلع عقي مث ى ةسجن ةاود فوص ىلع عقي بابذلا ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ؛ اثيش اهنم ذخأي ال نأ نكمب هن أل } اهسجني ال هنأ ، ةبطر ىهو ، ةرهاط ةاو>

 ءىش وأ بايثلا رأ نادبألا نم ءىش ىلع عقو ح « لوبلا وأ ةبطرلا ةساجنلا نم

 تاراهلطلاب قصليامم هنيب اثيشري مل ام اهلثم اهنإف ، ةسباع وأ ةبطر ، تارابطلا نم

 هيلع نكي ل ةساجنلا نرم ائيش بابذلا ىلع ري مل اه امأو ، ةساجنلا نم

 . ثالذ ىف رظف

 لصف

 قرذ نم هنم جرخ اهو ناسنإلا مكحك اهنم جرخم ام كح اهم ةلمقلا امأو

 دنع ةس ىهو ، ىلصأ وه لب ، باتجم ريغ اهمد نألو « هب شيعت اهنأل { مدو"

 . ف كح ال ةليلق اهتساجت نإ اولاق انيفلاخ نأ الإ ك مهريغو انباحصأ

 وهو ةيح ةلث سم نمو { هتدسفأ ءام وأ بطر ماعط ىف ةلمقلا تنام نإو (

 الف قرذت ديلاب دخؤت نيح اهنإ « لوق.و ي هيلع ءىش الف للب اهنم جرخ و رهطتم.

 م ٠ هل ظنالاو السرم راج نع عبرلا هاورو ةريره فأ نعهحام نباو ىراخبلاهح رخأ ( ١)

 ( ٣ / نيبلاطلا جهنم - ) ١٠



 ق وهو هدسج ىلع وأ هبوث ىف اهنآر نمو ، )هءوضو الو اهكسمأ نم ةالص دسفت

 اهماع ضيق نإ و ، هديب اهذخأي لام هيلع دسذي الاف ةالصلا ىف هلوخد لبق وأ ةالصلا

 ىلي امم اهذخأ نإؤ 2 هؤوضو ضقننا هديب اهلتتنإو 2هؤوضو ضقن ءاماهنم جرخو

 تتامامسجنتو ةسجن ةلبقلا ةتيمو {ءىضوتم ريغوأ اتضوتم ناك هسجنت مل اهسأر

 هببوثلا .و أ ندبلا ق تنام نإو ص هيف تعقو ام كالذ.كو « ءاملاو تابوطرلا نم هيف

 .تعقو نإو ڵ ةتيم هندب و ] هب ه ف اهس أ ملعي وهو 4 7 ىلصي نأ ىلصالل زوج >

 نو ر ] اهنم حب اهيف تنام اذا إ و ‘ اہم وم حصي ىتح ىتح ةراه املا ا كف رتب ف ةلملا

 امف تلا بايثلا ىف ةالصل اب سأب الو 2 هيف تتام نإ ريثكلا املا دسفي الو 2 ولد

 > اهنم جرخأ بايلا ق تام نإ و. ك لسغ ه همد و هقرذ نم امف دجو نإو و ك ك لقلا

` > 

 زنيراتم وهو سابل لستسا لا بايثلا نم . هعانتما ىلع ردقي ال لشلا نأل

 : .ىح لتلاو 0 ءالا ىف ىف سحغ بوثلا ىف و ذ ل ة ناك نإ و { هبي : و مد آ نب ال
 ٣ بوثلا ىف تام نإف ، هتراهطب رهط دقف بوثلا رهط اذإ و ، بوثلا سجني

 نيسباي اناك نإو ، اهدحأ وأ ابطر لتقلا وأ ابطر بوثلا ناكاذإ هنم هاقال ام

 . امهس س أو لف

 نإو ‘ دحسلملا ىف ذ ةلمقلا حرط ازهركو » لسغي و رةظلا ىلع ةل ةلقلا لتق زوجو

 جرخ 1 اهودج ناذ ك رايغ اهل سبل اول 3 مأل اهنسحنت ل ر انلا ف ١ ةلمقلا تعقو

 قرح الو ، اهم ىرب الو ڵ تجرخ أ تدجو نإو { رونتلا سجني الو 4 : دامرلا

 . . ةعاط أيلتقو « ةيصعم امرو { راخلاب
__[ 

. َ : 

 ةرم سيمخ "نب دعاج حيشلا ق انرلا ق :فأ دقو رهاس لوقو نج اهسسأ ار نم جرخ ام لوق .)١(

 م -٠ الوأ ١ قف ٦ اهاب ا رك ذأ دا الو ةس اجل اي ة هرمو رايا ا
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 ىوريو ث مهلا ىفكي ال هيمارو : نايسنلا ثروي لمقلا ذبن نإ ثيدلا ىنو

 تنأو كب وٹ نم ةلقلا رخ نأ تدزأ اذإ : لاق هن أ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع

 ص ءوضولا دسفي ام اهعنذ نم جرخ امبر هنإف ،ااهسسأر ةيحان نم اهذفن ةراهط ىلع

 ٠, اهم لصي الو اهجرخياف هندب وأ هبوث ىف ةتيم ةلف ىأر نهو « هيلع كسمأ اذإ

 لاقو . هندب .وأ هبوث ىف تناك ث هياع ةداعإ لذ انهن ىلص نإ حخ۔مشلا لاقو

 . لدبلا هيلع:نإ هللا هحار ىراوحلا وبأ
 .ل /ا 7 .؟ , ث .| {. ' .: . . . ٠ . ٠ ١ 0 ٠

 ناك ةتيم هيف تعقو نإو غ رهاط ءاملاف ، ةيح ىهو 0 ءام ىف ةلق تعثو نإو

 رهاط ءاملاو تاساجنلا نم ةل.ةلا رادم لءحم ءاملا ناك نإف «تاساجقلا ليبس اهليبس

 نبطلا علق الإو تجرخ نإف « اهجارخإ ىف غلوب هتلقل اهلح نع فعضي ناك نإو
 تجرخ اهنأب سفنلا تباطو ص ءىش نيطلا نم علقو ءاملا جرخ اذإف ، ربلا نم

 ىف ىتلا نويعلا مم اودس اودارأ نإف ، ءاملا ىفق تجرخ نكست مل نإو « نيطلا عم

 بوئثلاوأ ندبلاىف ةلمةلا تنام نإ لوقو ، كسمتست اهنإف « نيطلاب اهودس ىوطلا

 ح هتاوذ نم اهنأل ، ةسام وأ ةبطر م تناك . سد اي وأ ابطر ناك ى هدسفت الف

 نأ لمتحا نإف ڵ هدي لسنب رمعمي الو هراهن رثك أ ىف لمقلا ذخأي ناك نمو
 ةساجن هدي ىف رصبأ نإو © اهتساجن ملعي ىتح ةرهاط هديف ةساجن كلذ نم هسمت ال

 هتراهط ىف سأب الف تارهاطلانم ائيش سم مث « اهلسغ هنأ لمتحم ام ردقب باغ مث

 نألو ، هدي لسغ دق نوكي نأ لمتحم هنأ الإ اهتراهط نكمأ ام ةرهاط اهلصأ نأل

 بوثلا ىف ءاملا اهنم قفتي امو نابيصلا امأو ڵ كلذ ىلع مهرومأ بلغأ ىف سانلا

. . ....ةلمقلا نم .هنأ ملي نأ الإ هنم بابجأ .ام دسفي ال ندبلا:ىف وأ



- ١٤٨ 

 هلب وا ءام وا م) ن نه جرح ءىس ش ں ب و ان أ ءام أ ) ,٠,ه ةلفلا ٠,ه > ء ئ لك نأ انمهس : دلاخ ن دمع لاق

 . هب سأب ااو ءىش اهنم جرحم و اهسم امأو ك ذلسةم هن اف

 ،رهاط وهو ،ناسنإلا ماوه نم وهف ١٩_بوصلا امأو :هرا هحر ديعسو أ لاقو

 .ةيومدلا حاورألا تاوذنم الو ڵمدلا تاوذ نم سيل هنأل اتيمو ايح ى هب سأبال

 هب ىنح رهاط لخلاف هدي لسغي نأ لبق لخلا هديب سم مث ث ةلق هديب ذخأ نمو

 لمقلاناسنإلا لمجم نأ هركي : هللا همحر دمحمو أ لاقو ، ةبوطر ةلمقلا نم سم هنأ

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هب نوعفتني سانلاو ؛ سجني هنأل ، هلتقيو ىصحلا ىلع

 2 « «٭

 م . اممجتم اذك دحوي بوثلا ىف ل۔ةلا نم دلوتي ىذلا ضيبلا وه نابيصلاو بوصلا )١(



_ ١٤٩ 

 رشع ىد احلا 9 وقل ١

 لذلاو رويالاو رافلاو ترهلاو عابسلاو بلكلا ىف

 س أ ن كالامو ةديبع 81 أ دنع اهجلو عابسلا رؤس هللا هجحر درح و أ لاق

 نم اوثطخ لو > اهم ول لكأ اوهرك دقن نامع لهأ نم اني احصأ امأو ئ لالح

 . رونسلا الإ سج اهرؤسو { مارح عابسلا عيمج مخ نأ ىدنعو ى هلكأ

 اذإ : لاقف ك عابسلا هينأتو ةالفلاب ءاملا نع لئس “)وللط ىبنلا نأ ىورو

 . ثبخلا لح لو نيتلق ىلع داز

 اهاك عابسلا رؤس نإ لوقو . ءاملا نم اثيش سجني م عابساا رؤس مولعمو

 2 اسباي الو ابطر هسم الو ، هرؤس دسقي ال هنإف ",بلكلا بلكلا الإ 2 دسفم

 بالكلا رئاس لثم هماكحأ عيمج ىف و هريغو باكملا بلكلا نإ لوقو

 كدح أ ءانإ ق بلكلا غل و اذإ ك لاق 4( أ تب ةلط ىبنلا نع ")ة ري ره 3 ىور \إ

 :نلك زع لو ‘ بارتلاب نهارخ أو زهالوأ > تارم عبس لسغي نأ هر وهف

 نم از الا نم ءاملا ةقارإ :تل رمأ ١ ٨ : 17 ك بالكلا ن ٠رم هريغ نمه باكلا

 رمأ :تل هللا لوسر نأ تسثو ك لاملا ةعاضا ١ نع ىفني وهو ك باكلا غولو

 ليفو ص تارم ىنام هياور ىفو س تارم عبس هيف بلكلا غول وو ن٥“ ءانالا ريهطتب

 . هريغ لسغي اك لسني ليقو تارم ثالث : ليقو ع تارم سمخ

 ( ١ ) مدقت ٠ م .

 )٢( ديصلل بردلاو ملدلل ىأ .

 )٣( م . ىذمرتاولاسنلاو دواد وبأو لموىراخبااهاورو ةريره ىبأ نع عيبرلا هجرخا



 ۔- ٥.٠

 نم ءاح ام حص اذإ و ك سج بلكلا رؤس نإ : هرا 47 ر لإعس وا لامو

 كتاساحتنلا ريهطت نم وهو كهريغك وهف الإو رمألا صوصخ نم هلعاف هلخ دي دحن

 « ماعطلانود ءانإلا رسجني ماعطلانم هيف امو ءاملا سمي ملو ءانإلا بلكلا سم نإ و

 ٠. 4۔د ىلإ هنم 4٨ ر و هناسلب ماعطلا وأ ءالا هلوانت وه بلكلا غولوو

 جرخم مث ى فيظنلا ءاملا ىف سمغني باكللاب سأب ال : بوبحم نبا لاقو

 . دسغم هنإ : لوقلا رثك أ وهو هريغ لاقو ‘ ضفتنيف

 سمه نإو ى بوثلا ثالذ دسف سباي باكلاو ءًابطر ابوث باكلا سم اذإو

 ةبطر بلكلا رأ ناك اذإو 2 هسجن ڵ بطر وهو ع همطخمب ابطر وأ سباي ابو

 ءىطوو ةسباي بلكلا ةرثأ تناك نإو . هءوضو ضقن اهيلع ءىضوتملا ءىطوف

 نيطلا ىف بلكلا ءىطو نإ و « هؤوضو ضقني مل بطر هلجر رثأو اهيلع ءىضوتملا

 بلكلا رعشو « اهسجت تابوطرلا نم ائيش سم اذإ بلكلا نأل ى هسجن بطرلا

 ناي اذإ رزنلا رعش ىف فلتخاو « لع أ هراف لسغ نإو 4 اتيم وأ ناك اتح سي

 بحأو ، هلثم باكلا رعشو « هب عفتني ال لوقو 2 هب عفتني لوقف ‘ لسغو « هنع

 . هغع لثاز وهو لسغ اذإ رهطي نأ بلكلا رعش ىف

 لصف

 . هرب أضوتي الو مبس وه لوقو ڵ ديص وه لوقن مبضلا ىف فلتخمو

 نم هجل لكؤي الام امأو ، لإ بحأ اهكرتو ٤ عابسلا نايل ] نسحلا وبأ لاقو

 { رهاظ لوقن جاعلا امأو ث اهنابلأ ىف فاتخيف اهوحنو نتألاك ةرداطلا ناويلا

. سح ل وو



 س _ ١ ١٥

 بذلاالإ ايها وأ تاجح ام املو كلسي « عابلا رؤس :حبسملا ن ٢2 لاقو :

 ٠ بلكل ك لسغم هرؤس:ناه

 لصف

 هللا باتكب م رح اهنمف رسنلا ىوس ام فانصأ ةثالث ىلع باودلا نإ :ليقو

 رك ذلا ضعب ىف هعم نورة. درقلاو ريزغلا لثم كالذو ء عامجإلاب وأ هلوسر ةتس وأ

 موكحم بلكلا داجو ، ةنسلاب مرحم وه : ليقو ، ماكحألا ضعب ىف هل واسمو

 عيمجو هقرعو هرؤس دسفم هجل مارخ باودلا نم فنصلا اذهف عامجإلاب هتساجتب

 تالذكو ١ هثابخأ و هلاود أ و هن ذ وأ هذفانم عيمج نم 4 هن وطر نم هنم جرخ ام

 ص بلاخلا تاوذ ريطلا نم رشاونلاو ے بانلا تاوذ عابسلا نم شهاونلا ميمج

 © هللا باتك ىف ركذ هيف تأي مل امم ساملا نيب فالتخالا هيف ىرج اهنم فنصو

 . ءاملعلل نم عامجإ الو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم فيقوت الو

 ىلاعتوكرابت هللا نإ :لوقي ضعبف :ن ىنلا نع تاياورلا هيف تفلتخاو

 { ةذوقوملاو ث ةتفخنملاو « هللا ريغل هب لهأ امو 2 ريزنملا ملو مدلاو ةتيملا مرح

 ع بصنلا ىلع حبذ ام 4 تيكد ام الإ ء عبدلا لك أ امو ، ةحيطنلاو { ةيدرتملاو

 لإ ئحوأ اميف دجأ ال ق » : لاقو . رطضملا اذه لحأن رارطضالا دنع الإ

 ريزتخ محأ وأ احوفنم امو وأ ًةَعْيَم نوكم نآ الإ هنل معط مترحت

 .هتساجنو هميرحتىف فالتخا ال امم اذهف « هب هللا رملإ رها تف وأ سجر هنا

 نأضلاو لبإلاو رقبلاك ةيكذتلاب ىلاعت هللا اهلحأ ىتلا ماعنألا اهنم فنصو

هج لالح فنصلا اذهف ريطلاو باودلا فونص نم تاللحملا نم اههبشأ امو غلاو



_ ٢ ٥ ١ 

 4 هثاورأو هحرط عيمجو ك ههاوفأو هرخانم نم جرخ امو > ها رع او هرؤس رهاط

 ءىتلاك مفلا ىلإ فوجلا نم جرح امو > 4هدو هل وت الا أ ذ_ه عم نه دلسعد الو

 .ماملاو جاجدلاو باودلا نم ةلاللاك هسنج دح نع 4 جرخم كح هصح امو ههشو

 7 6 هماكحأ نه ءىش ق فنصلا نع جرخف تاساحنل اي ىدغ اذإ ريطلا نم

 . هللا ءاش نإ

 « عابسلاو 2 رياو ح لاغبلاو ليخلاك فالتخالا اهيف ىرج اهنم فنصو

 ةاشلاو ، سرفلاو 2 راخلاو ڵ ل__جا رؤس نأ ىلع نب ىسومو عيب رلا نهف

 سرقلا رؤسب أضوتي ال نامثع نب ناياس لاقو ث ةلالجلا الإ هب أضوتيو هنم برشت
 .لبإلاو ليحلا نم دسفي ال لوقو ى اه لكؤي ال هنأل اهلثم لذبلا نظأو « راخلاو

 « اهتارعأو اهئاورأو اهرؤسب سأب الو ، اهؤيقو اهلود الإ منلاو ربحلاو رقبلاو

 طبارملا .رع سيو نصي مل ام قرع دسقيو ، اهنم نيص ام قرع دسفي ال ليقو

 نهنادبأ نم ءىش ىلع نوكي نأ الإ ةرهاط اهتارعأ نأ لوقلا رثك أو « ةسجنلا

 سجني ال عومدو باعل و طاخم نم نهنم ءاج ام نأل ، ةرهاظلا تاساجنلا نم ءىش

 .قرف الو ، فالتخالا مقو اهيفو } اهدحو ريجلا ةنايصلاو سبلا ىلإ جاتحم ىذلاو

 . نهيرج دعبو نهيرج نيح ىف نهملاو نهروكذ باودلا هذه قرع ىف
 ريجلا امأو ث هبنذب برض ثيح الإ دسفي ال لجلا قرع : حبسملا نب دمحم لاقو

 ۔لزإ ليقو « اهقرع دسفي مل كلذ نم تنيص اذإف ء اهلاومأ ىف اهغرمقب دسفت اهنإف

 رؤسو « هقرعك راجلا باعلو ء اذه ىف ريجلاك 4 مضلاو ص رقبلاو 2 لاغبلاو ي ليخلا

. لالح هجلو رهاط هثورو ليفلا



 ۔۔ ١٥٣

 تاك ولا نم اهريخو ماعنألا نه باولا رؤس امأ { هرا هجر ديعس وأ لاقو

 ،اهرودصو ء اهرخانمو « اههاوفأ نم اهنم جرخ امو اهبامل و ةيش> ولاو ةيلهألا نم

 لاغبلاو ليحلا نم ءىقلا هجو ىلع جرخ ام امأو ، هاكرداط هنأ اهتابوطر عيمجو

 نأ س ثورفلاو شوركلا تاوذ ريخو 2 ةرجلا تاوذ ريغ نم اهممشأ امو ريجلاو

 . رداط اضيأ كلذ

 ع هب سأب ال رتجي ال امو ريخلاو ليخلا عيجر نإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 هبشأ همل لكؤي امو ،اسجت نوكب نأ ىلوأ هجل لكؤي ال ام عيجر نأ سايقلا ناكو

 نم ثورفلاو شوركلاو ةرجلا تاوذ نم ناكام نإ اولاق مهن أ الإ ةراهطلا كح

 لثم اهؤيقف اهثرف ةساجن تهث اذإو ى فالتخالا ىناعم اهيقف اههبشأ امو ماعنألا

 هعيمج دسفي نلرأ هل ىنبنيف کالذ نم ائيش دسفأ نف ك اهترج كلذكو « اهثرف

 «كالذكف ههركب ىذلاو ، هلك ه دسفي الف ثالذ نم اثيش دسفي ال ىذلاو 2 ههابتشال

 نم هنإ 2 هجل ىف مهضعب لاقو ك رهاط هرؤسو هثورف ليفلا امأو « دسفم ةاشلا عسدو

 ريغو هطبرم ىف هثورو هعسدو هلورو هفنأ نم رامجلا طفنو ، ههرك ضعب و . ماعنألا

 ىفو ث اهنم راطو اهبانذأ ىقال اذإ لبإلا حلس ىف فلتخاو ع هلك هب سأب ال هطبرم

 هز أ عي لو اهنم ءىش هب راط نمو ، ضعب هيف ددشو ‘ ضمب هيف صخرف « اهئيق

 ثور نأ ، لوقلا ضعب ىفو ، تالذب ملعي ىتح هيلع داسف الف اهبافذأب تبرذ ام

 اغضوتم ناك اهنم ءىش هباصأ نم سجني الو اهقارعأ ثالذكو ،ةرهاط اهاكب اودلا

 . ءىضوتم ريغ وأ

.. أضوتي و ىلصو ، دجسملا لخد م ، ثور ىلع ءىطو ةديبع ابأ نإ ليقو



 س ١٥٤

 لوبلا سمي نأ الإ سجني سيل . جئاهلا لجلا نم دبزلا نم جرخم امو
 ' ناك" اعمتجم . 2 ادماج وأ ناكاعثام ڵ رهاط باودلا ثور : ليقو . ةساجنلا وأ

 ءاهتف ضعب لاقو ، اضيأ رهاطف اهبانذأب هتبرض امو ك اريثك وأ اليلق 2 اقرفتم وأ

 ءامنلا رثكأو « اهايح ىلع رم هنأل دسفم باودلا نم ثانإلا خلس نإ ناسارخ

 اوكش نجلانأ ىور امل . ثالذىف روك ذلاو ثانإلا نيب اوقرفي ملو 4 ًاسأب هب رب ملا

 ، كيباودل فلع وهف ثورب متررم امكلاقن ، مهباودل ماعطلا ةلق وللَط ىنلا ىلإ

 نع م ىنلا ىهن كاذ دنعن ، انيلع هن وسجني مدآ ىنب نإل هللا لوسر اي اولاتف
 . هسيجخت نع ةلظ ىبلا هني مل اسحت ثورلا ناك ولن 3 مظعلاو ثورلاب ءاجنتسالا

 ىلصن ، اريثك اقيقر احياسهب ون ىلع تحلسف « اناتأ رمه نب نيسح بكر ليقو
 كيلع سأب ال :هل لاقف ، هللا هجر ناليغ ن شاه لأسف ، حبصأ ىتح هب لعي ملو هبا

 . دسقم هنأ اقيقر ناكاذإ : نولوقي نويناسارلاو « تالذب

 نإو ، اهب سأب ال مدلا ريغ ةب وطر اهيف تن اكاذإ لجاو راجلاةربد نإ ليقو

 . ملع أ هللاو ، ةساح هتسم هنأ ملعي مل ام رهاط هك5غ هسأرو هدي ىف لبح راجلا طبر

 لصق

 نم اهريغ اهعم' طاخت ال تاساجنلا فلعت ىتلا ىهو ي باودلا نم ةلالجلا امأو ` ا

 اهعيب ىف 0 اهماكحأ عيمج ىف تاللحلا .رم اهسنج نع ةجراخ ىهف تارهاطلا

 عبجؤ ك اهئاوزأو اهقرعو اهراوسأو ع هب عافتنالاو اهنبلو اهل لك أو اهئارشو

ماعنألا :نم تناك ث نيزنحلاو درقلاك باودلا نم تافرلا ىنعم ىلإ اهنم جرخم امس



_ ٥٥ ١ 

 ىنعمب ىهف ةلالج اهنأ اهمكح تيث اذإف ءاههابشأو لاغبلاو ليحلا نم وأ 2 اههابشأو

 اهلع جحم نأو اهبوكرو اهنابلأ و اه لك أ نع “_)وتللتع ىنلاىهن دقو . دحاو

 . ةلاح اهن أ فرعن ن أ الإ { بهو 7 ىرتشت وأ عابت وأ

 ٤ مانألا نم تناك اذإ ي ليقف ةساجنلا عم ةراهطلا تطلخ اذإ اهيف فلتخاو

 «اهنمكلذ ىضقنيام ردقب سيحم ىتحاهجل دسف اريثك وأ اليلق ةساجنلا نم تلك أو

 مايأ ةمجس لبإلاو رقبلاو « مايأ ةئالثةاشلا سبح لوقن ء اضيأ اهسيح ىف فلتخاو

 ىف مايأ ةرشع لوقو ء مايأ ةعبس ةاشلا سبحت لوقو ث ةليلو ادحاو اموي ةجاجدلاو

 سبحو ء اموي نيعبرأىلإ لوقو ع رهش ىلإاموي نيرشع نم لوق 2 هلعلو 2 ةرقبلا

 لك ؤت و « اهنطب ىف ام ىقليو سبح ريغ ن ره حميذت ا اهنإ لوقو ص امود نيعبر أ لجلا

 حرطت لوقو ى اهفوج ىف ام م.يمج حرطي لوقو 4 تاللحلا نم اهلصأ ناكاذإ

 لوقو ث اه كحم همكح قحلي هنإ لوقف ، اهدر ىف فلتخاو ، اهدحو شركلا

 . هب س ا ال

 > هر , عافتن الاو ه_جل لكأ ا ,د ىن اهمكحك هكح ن إ : ليقف هن ةنادلا جاتن ام ] و

 ىلإ سيحيف ك هتحتن ش ك ةذللا نه اثىش تسي> ذل5 7 أ تن 1 نإ ك 4سد> ىو

 هابشأ نم اهريغ وأ « اقانع جتنأ اريزنخ نأ ول ليقو ء همأ ةدم نم ىب ام مامت

 اريزنخ ةاش تدلوولو ى ةلالجلا سبحت اك سحو « هخ لك أ لالحهنأ ، تالاجملا

 . عأ هلراو ‘ امارح ناكل كلاذ هابشأو درقناو بلكل اك تامرحملا نم هريغ وأ

 م . زم نيا نع ك اخاو:هجام نياو ىذمزتلاو دواد وبأ هاور )١((



 _ ٥٦ ١ ه

 لصف

 لحميامو سج هقزخ ريطلا نم هجح لكؤيال ام لك نإ هللا همحر عيب رلا لاقو

 ريطلا عابس الإ ريطلا نم سجنيالو ايرح وأ ايرب ناك ث هقرذب سأب ال هل لك أ

 قدذب بوبحم نبا ري ملو « اهمهابثأو مخرلاو ى بارفلاو « رسنلاكبلاخلا تاوذ

 ال سج هنأ ىلع ل.علاو ، هقرذو بارغلا رؤس ىف فلتخمو اسأب نابرذلاو مخرلا

 امأو > بل خلا تاوذ نم هلثمو بارذلا رهب نع یہهہ هن أ :نل ىبنلا نع ىور

 . رذق هراقنم ىر نأ الإ > هب سأب ال هنأ لوقلا رثك ف هر ؤس

 :ىذلا ريطلاو 2 هج هوركمو هقر دسفي روغسلاو بارذغلاو مخرلا نإ : ليقو

 لاقو ء لسغيف مدلا نم ءىش ضيبلا ىف نوكي نأ الإ « هضيب دسفي ال هقرذ دسفي
 ىلع تعجأ ةمألا نأل امهب سأب ال هرؤسو ىشحولا ريطلا قرذ هللا همحر دمحم :و أ

 هقرذ نم نوقوتيال هريغو فودغدلاكاهف نكسيو . دجاسملاوتويبلا درب ام نأ

 « جاجدلاك هقرذو ىلهألا ريطلا رؤس امأو ، تاساجنلا رئاسك اهنم هن ولسني الو

 . هقرذ كلذكو سجن وهف تويبلا ىف لهأتملا مقحلاو

 . () رهاط هضيو ىلهألا ريطلا قرذ هرا هجح ر ىراوملا وأ لاقو

 ماح الإ دسفي ال ىشحولا ماجلا قرذو سجن هقرذ هللا همحر' نسحلا وبأ لاق

 . هقزخ سأب ال لوقو ، فنكلا ىعرب هنأل 2 دسفي هنإف ىشحولا ةكم

 .نم لوق ىلعف جاجد ةضيب هبايث ىفو ىلص نم هتنا همحر ديعس ىبأ نه ةالصلا باتك نم )١(
 . ضقني ال هنأ تلا هحر ىراوحلا ىأ نع دجويو هتالص ضقني لسغي قح سج ضي.لا نل لوقي
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 ثبخب سأبالو « عابسلا ثبخ نم نودأ ىلهألا ماعنلا قزخ : رثؤللا وبأ لاقو
 ىف امو ، ثرف اهيف نكيم ام ريفاصعلا نوطب ىف امب سأب الو ماعنلا نم ىشحواا

 © دسفم بلعثلا ثبخو ، بضلا رعهب سأب ال ليقو { دسفم وهف بنارألا نوطب

 هقرخ دقي ناكام نإ ريطلا لوب ىف ليقو ث هلوب الو هرعب دسفي ال براقعلاو

 . دسفي لوقو ع هلوب دسفي الف هقزخ دسفي مل امو « هل وب دسفي

 نود ام ىلصألا مدلا تاوذ نم ىربلا ريطلا نإ هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 هتابوطرو هرؤسو هتراهط ىف ماعنألاب هبشم وهف ريطلا نم شهاونلاو رشاونلا

 لوب نإ لوقو 4 ماعنألا لوبك هلوب و . ماعنألا ثورك هقزخو ك هندب رئاسو

 ى رهاط هنأ لوقلا رثك أو هضيب ىف فلتخاو ، هل_:م رهاط هقزخ دسفي ال ام
 ؛فلمتةسوبحم تناكنإو {ةسجن ىهن رذقلالك أتو ىعرت تناك اذإ جاجدلا امأو

 . رهاط اهضيب و اهقرذو اهرؤسو > ةرهاط ىم

 ءاهضيبالو اهجللكؤيال ثبانالك ] ةلسرمةحاحدلا تناك اذإ :عيب رلا لاقو

 تاك أ اذإ ةاشلا لثم ىهف سجنلاو رهاطلا طلخت تناك اذإ : ديمس وبأ لاقو

 . كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ى ةساجنلا

 الإ © هب سأب ال ريطلا نم هجل لكؤي امو ڵ جاجدلا رؤس : دمحم وبأ لافو
 ضعب هركو ث اهننسلأب ال اهريقاممي ذخأت ريطلا لرأل « رذق هراقنم ىلع ىرب نأ

 0 اهراقنم ىلع ةساجنلا نوك نمؤي الو ، سا۔جمألا طلخم اهنأل ةجاجدلا رؤس

عطق نإو ء سجم ومف هلصأ نم فتن اذإ ريطلا نم هريغو جاجدلا نم شيرلاو
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 ى جاجدلا ةلزنمب وهف رذقلا لك أو السرم ناك اذإ طبلاو ، رهاط وهف العأ نم
 . ءىشب هرذق سلف فلع اس وبح ناك ن إ و

 نماجنألانم بي رلا هيلع لخدي امم جاجدلاىعرم ىنغري ىذلا ىلهألاماجلا امأو

 رهاط هلصأؤ ن ساجنألا نم هيعر ىف ةنارتسالل هقزخ دنفي ضعبف ث هتيعر ىف

 هتاي وطر م عيمج و 430 رخو هز ؤس ح ث كاذريغ ة ةس اجنلاعم طاخ ال الاآ> هانعم تبثي ام

 ماعنألاك وهف ةساحذلا نم ءىش لك أ ا هل حص اذإ اماف ئ ةساجنلا ن نم هضيب و هو

 .كلا ف

 & اهرؤسو امهقرخ ىف فلتخمف امهجرخم جرخ اهو 2 فافعلاو 2 لدجلا امأو . :

 ضعبو ..، بلاخلا تاوذ.نم الو ، :رشاوبلا نم سيل هنأل رهاط هنإ : لاق ضعبف

 هربو رانلا رؤسو ريقانملا تاوذ ن. اهسنلو .هب امههابشأل رأفلا ةلزنمب امهنإ .: لاق

 ىعار ريخ امهعارم نأل ،برقأ.ةراهطلا ىلإ اهو سجن هنإ لوقو ،رهاط هنإ لوق

 نم هكح ءىش ذ لكو ء & ىترءال ك كح ال : لوقي ضعبو ث ةراهطلا ن .اه اذغو رال

 .:ك .ىلع : ا ناك نإ 7 4 ع 7 تاراطا
 ا

 .7 ساج ا "ل ا نع سيح 77 ةسحتلا عابسلا نم . ايش ن أ ولو

 \ 9 ح رحت ىف ف ابكح لع ةيقاب تناكل اهريغ اهعم طاخم ال تارهاطلا صلاخ نم

 > | ميرحتلا نَح فلمل اي أهكح ل وحتةي \م: ؤ ملعأ هل هللاو اهرؤسو ُاهثيخ ةسانو

 .نكي لو ريطلا زر ٠ لدلا و فافقملا نأ تبث اذإ و ك ةراهطلاو ليلحتلا ىلإ ةساحذلاو

 .شنوخولا نم ديصلاو باودلانم ماعنألاكى لوآ ةراهطلاف رشا ونلا الو شهاونلانُ

تاراطلانن. ا.مهبشأ امو ءاسفغلاو لعجلا كلذكو ،اههبشأ امو لاعؤألاوتابظلاك
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 ساجنألا لك أت ةفورعم تناك نإو ث اهتراهط ىلع قاغ.الاف ضرألا ىف تايادلا

 ةرهاظ ةساهن اهيف ىرت نأ الإ ث اهلصأ مكح:نع اهمكح لوحي ال ث هلعل ،!ئغرلاف

 العأ هلاو ك ةساحنلا ك , اهف ت .هاد \. سحنتف .

\ 

 رهاطهنإ لاق ضعبت 2 هيففلتخم جاجدلا قزخ نإ : هللا همحر ديعسىبأ نعو

 .هدسذغم ريغ هقزغن ريطلانرف .هج لكؤي ام لكو هجخل'لكؤي ىذلا ريطلا نماهنأ,هتوبثل

 . هرؤس امأو مامنألانم ةلااخلاب هشو ) ساجألانه هيع رل سجم هف ١ لوتي صعب و

 .هلكأب سأب ال خارصلاو 2 تاساهينلا نم تيش هراتنم ىف نأ ملعي ىتح رجاف
 . ! !, :> .: ,... : ¡ . م هل وب لسمر الو
 5 55 .27 ٠7 ١ . ..٠ . ٠١: و :

 ع ٠

 , :, . .. .. 7 ..: . : 2 ... 4 :"! ث
 .. ى لصف . .

 :. ! ٠ -. ..ه !. " :

. 

 امن - هر ا شركلا ق نا ١ إ اشلا .فوج ىف ٢ ذ ا. د لسر ل : ليقو

 7 :؟ .

 .هزوضوضنتن شركلا ام : نم م نإ :هل 7 لعن نب ىسوم لاقو ُثرقا

 رذ دسفيال شركلا ىف اما نإ :لقو ،هؤوضو ضقتنب الف ءاعمألا ىن ا ه سم نإو

 ىذلاو & دسفت حلملا تنب ىعست ىتلا ةيباخلا ىف ىذلاو « طوح ] 7 ذخألاو

 .مب سأب لئبكلد رئاسو نيراصللوءاممألا رهلا
 7 ىلاعت هللا لوقب جعتخ ثرفلا ةساح زا بهذ ن : هللا هر ليس وب أ لاقو

 7 . ..- ه ۔

 :مدلاو ك مدلا ثرفلا نرقف ٦ نيب راش ال اغ اسن ا لا ل مد د ثرو نيب نه ١

 ١ ؟لدلاو ث زفلا لعج ثرفلا ةر ;امطب لاق ٠, نو 4 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا مرح

.نجالا و { اهشرك ىف ا اثرذو ؛ اهقورع ىف مد ةاشح نميالا تاذ نأل ‘ نيقاتخ نيئيش
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 ندبلا ررهثرفلا رثك الكف ،هارجأو اذهقلخ نم ناحبسف ء كلذ نيب نم جرخم

 ڵ مسطلاو نوالا ىن امهل افلاخم « نيفلتخم نيئيش نيب نم نبالا باتحاو ء مدلا رثكو

 هللا الإ هل ! الو 0 هلا دجلاو ‘ هللا ناحبس أ هدابع اهس ركذي « ةمدنو هرا نم الضو.

 . رجلا هللو ك ربك أ هللاو

 نمجرخم ايف فلتخيو « اهمدو ادلوم الإ رهاط ةيحلا ماعنألا نم جرخ ام عي.خ

 ٠ اهناوجأ نمو اههاوذنأ

 ةجفنألاب سأب الو ث ءاملا برشتو رجشلا لك أت مل ولو دسةم لخسلا لوبو

 مث غطق اذإ سيتلا لابم امأو ك اهيف ريخ الف اشرك تباصأ اذإف اشرك بصت م ام

 ىمف لوبلا اهبف عمتجي ىتلا ةلابملا امأو ے رهاطف بيضقلا امأف ك محللا ىف ءىش هنم قب

 باودلا نم أثيثتمعطأ نإ رثؤلا وبأ لاقو ، اهب ىمر لوقو ، لسذت ىتح ةسحت

 ك لسغ محالا ف تقرخا نإف اهتناثم اهنم جرخم لو ةاش تيوش تفزإو سأب اا_

 . ملع أ هللاو ث محللا رمضت مل قرخنت مل نإو 2 هلكأب سأب الو

 لصف

 لوقو ، باكلا رؤك سجن هنأ لوقن رافلاو رهلا رؤس ىف سانلا فلتخا
 تسال اهنإ : لوقي و برشيل ءانالا ىغصي ناك هن أ نل ىبنلا نع ىور آ رهاط

 ح عابسلا هزح نم اذهم هصح « )كيلع نينا وطلاو تافا وطلا نم اهن أو ك سجني

 . تبلا لايع ةلمج ف هلخدأ و

 / . . ٠ - ٤. - ٤ . : ٠

 م . هجام نباو ىامفلاوىذمزتلاو دواد وب !هجرخاو ةشئاعو ةشيبك نعميبرلا هجرخأ )١(
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 ، برشقل « هلامأ ىأ ، ءانإلا امل ىغصأن أطوتي وهو ةرد تءاج اهنأ ىورو

 هنم دسفي الو ، هدسج رئاسو هيفو ، همطخم نيب قرف الو 2 هتجاح وتالتك ىضق م

 ريغ هنم لسفي الو 2 ءىضوتم ريغ الو اٹضوتم ، هعومد الو « هطقن الو ، هرؤ۔

 ۔ هلوب و هحرط

 0 هب أضوتي مث ، رهلا برشي ىتح هكرتيف ءاملاب ىن ؤي حون وب أ ناك : ليقو

 نوهركي نيملسملا ضعبو صفح وبأ ناكو ، رونسلا رؤسب سأب ال دمحم وبأ لاقو

 لاقو ںنبللا نم هرؤس برش دايز ابأ نأ ىورو ى سأب هب دمح أ ر لو 2 هطخ

 نإ ليق 0 هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو « تببلا عات رم وه ب كلا نب ناملس

 نوكي نأ الإ ع تيبلا عاتم نم هنأل رونسلا رؤسب سأب ال لاق للط هللا لوسر

 ةساجنلا نم اثيش هموطرخب ري مل اذإ سم ابمي سأب ال اضيأ لاقو 2 رذق هيف ىلع
 نوكي نأ الإ هرؤس هرك ضعب و « رهط دقف ةساجنلا نيع تلازو ةساجن لكأ نإ و

 لاملا عايض فوخ زئاج ةصخرلاب هيف ذخألاف ةجاح هيل إ و ص هتميق هل اثىش دنأ

 ءال قارهيو « هب غبصي هنأ روغس هنم برش غبص ف هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو

 توبثل رونسلا رؤس ةراهطب مهلوق تبثأ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو 2 هرؤس نم

 ةساحنلا كح ىلإ لحتس ءىش ةراهط تبثأ اذإ و « هريغو ءاملا نم ءىشلا ةراهط

 . اهنم هل جرخ ال امب الإ

 هنبا لراكو هنبا ىلإ لخد هنأ ، ىراصنألا ةداتق انل ركذ : رثوملا وبأ لاق

 برشف ء رونسلا ءا ، ءانإ نم أضوتي دعتف « كلام نب بعك تنب ةشيكب اجوزتم

 ' ؟ ىخأ ةنبا اي ني.حعت م :لاقف ڵ بجعتت هشيك تلم « ة:اتقوبأ اضوتو « ءاملانح

) ٣ / نم ( اط) ١ ح م ( ١١
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 ےس . . . ه رهةرااك ل , ا .

 كيلع نييفاوطلا.نم نه تاساجنلا نم نسل نهنإ : لاق والع هللا لوسر نإ

 ىن :جيف ه وطر هنم تج ر ) رونسلاسطع اذإ ها ر ! و! أ لاقو 4 تافا وطلاو

 نمو اهنم عانتمالا عاطتسي ال اهنأ ةرهلا رؤس :رابا ةبج وملاةلعلا ليقو دسفت اهنأ

 ةساجنب د_حأ لاق نإف ء تويبلا ىنك اس نم اهنإ ةلط ىتلا لوقل ، اهرؤس

 هيف غلو اذإ ك > ءانإ روهط :لاق هأ ر ىنلا نع ىور امي جتحاو ى اه رؤس

 مزال اذه تمد ؛ ول هل لق 4 7 ٥ ولسغاف باكلا هف غلو نإ و ؤ ؛ نب ره و أ ره رهلا

 ، ربحلا اذهل ةضراعم رهلا رؤس ةزاهطىف ةحيحص رابخأ تيور دق هنأ الإ ڵ تاق ام

 : هل لءف ؟ رهلا رؤس رمخ تبث ملو بلك ا رؤس رنح تفث لاق نإف

 .ةسحتب : تسال ه ملا تنر أ ىلع لدب و ( ه ثتمبئف 4 ضراعم هل درب ل ب بلكلا

 ة ةرطلا رؤس . لضنب أضوتي ناك تالتع ىبنلا ن أ اهنع هللا ىضر ةشاع نع ىور ام

 ٠ رهاط ها هق 4٥ رعو ه رخنم و 4.9 نه جرح 7 “ ا وطرو رونسلا رؤس نإ ليقو

 . ملعأ ه هللاو ، هتقيم كلذكو عامجإلاب سجن وهف هثبخو هل وبو هؤيق امأو

 لصف

 : مهععب لاقو ك روغسل اب مععب هتلأف ه رعب و رأفلا رؤس ف انباحصأ فلتخاو

 : لوقي بوبحم نبا ناكو ى فالتخا هرهب ىفو ، هرؤسو هلوب ىف رونسلل هبشم هنإ

 نمنلا ىلع رعبلا بلغ نإف ء نمسلا لثم رعبلا نوكيو ، همعط ريغتي مل ام نمسلا

بناذ ن;د وأ نع ف رأفلا رعب عفو ١ دا : للا ذل .ع و؛ أ لاقو ك إ بح ١ هكرتف
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 داس ناك نإ لوقو هدسفي مث رثك أ ام ىلإ ارشع نوكي ىتح لوقو ث هدسفي هنأ
 نإ لوقو ، نهدلا ىف قيضي ال لوقو ، هيف عقو ام دسفأ رسكت نإو ، هدةي 1

 ص بنتجا سوقنلا هب وخست ايف عقو نإو ، بنتجي مل سوفنلا هب حمست ال ايذ عقو

 ابطر ناك اذإ هنإ لوقو 4 ةنكسملا دنع سج و « ةرورضلا دنع رهاط هن إ لوقو

 هنمن ناكو ءىشلا ىف عقو اذإ لوقو ك رعاط وهن اباي ناك نإو 0 سجن وه
 كلذو ، رثك ألاوه نوكيىتح لوقو ، هدسفي مل كلذ نم لقأ ناك نإ و ، هدسفأ

 : ءىش لكف

 ۔ ضعب ههرك و 2 هلكأ زاجأ ضعبه زرأ ىف اخوبطم رأفلا رهب دجو نإ و

 ىراولا وب أ لاقو ث هريغ وأ زرألا ت خبط اذإ سبايلا رعبلاب سأب ال رثألا ىفو

 . اسباي وأ ابطر ناك ث دسفي ال رأفلا رعب نأ ،مهوتأ مف ع هللا همحر

 ،نهد وأ نس وأ ءام وأ لخىف تعتو ةرأغىف هللا همحر بوبحم نب دمع لاقو

 & كلذ ميرحت ىلع مدقتأ الو ى ةرذقل اهنإ ، ةيح تجرخأو ، تامئالا نم ءىش وأ

 هجح ر دمحن وبأ لاقو ، هبرشت الف نيل ىف رأفلا رب تدجو اذإ لاق هنأ هنع ىورو

 . رأفلا رؤسب سأب ال : هللا

 & ةراهطلا ضقني اهسهو ث ةسجن اهم لوقف ث رونسلا ةمطخ ىف فلتخاو

 ةطخلا نرم ةساجنلا نيع لاوزو ص ءاوس هندب راسو هتمطخم نإ لوقو

 فلتخمو ، كلد ىف قرف الو ، سبايلا نم اهلاوزك اهىتراهط وه ةبطر تناك ولو

 هنأ لوقلا رثك أو ، دسفي ال هنإ لوقو دسفي هنإ لوقف ث هلوب ةساجت ىف اضيأ

ربلاىف تناك اذإ عدافضلا لوب ناك رأفلا لوب ىف فالتخالا تبث اذإف ء دفي ال
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 تارهاطلا تاعثاملا نم ىش ىف تام نإ و عامجإلاب ةسجت ىهف رأفلا ةتيم امأو ى هلثم

 نمس وأ لح وأ « لخ وأ ءام ىف ناك ، هدسفأ تام نأ لمر ه. عقو وأ

 هيف تام وأ ، دماج ىف عقو نإو { تاعنالا نم كالذ ريغ و أ ك ماعط وأ ءاسح وأ

 عقوام رمأ لكشأ أ نإ و ه هتراهط ىلع ىمابلا ىقبو ىقل أو هعم جرخأو هسم ام دسفأ

 و> ىذلا زصألا ىلع هيكحف دماج وأ عئام هنأ هيف تام وأ هيف عقو نيح هن أ هيف

 ناكولو ع د وجلاىلإ ليحت۔ي ىتحهلصأىلع وهف تاعئاملا نم هلصأ ناك نإف ، هيلع

 ىنعم وأركح ىنعم ، دوجا لاحىلإ جرخ ملام همكحلصأ ىف هب هبشأ ةساجنلاو 2 ءام

 ۔ مئام هنأ حصي ىتح هلصأ ىلع وهف تادماخلا ن نه هلص أ ناك نإ نإو 0 هنانثمطا

 رثك أو ث هرؤس ىف مهفالتخا ردق ىلع هيف فلتخيف بوثلل رأفلا ضرق امأو

 بوث ىف ليقو « ملعأ هللاو هريغو بوثال هضرق كلذكو هرؤسب سأب ال هنأ مهلوق

 هرؤس نإ ، لوةي نم لوق ىلع ثالذو ، لسغب ىتح هب ىلصيال هنأ رافلا هضرق

 هب زوج هنأ هريذ نه الو رافلانم اهنأ ردي ملو ضورق هيف بوث دجو نإ و ،دسفم

 سأب الف رأف ضرق هين بوثب ىلص نإ : لوقو 4 رافلا نم اهنأ لهت ىتح ةالصلا

 . لسني مل ولو ةمات هتالصو ك هيلع

 لسغب رمأف ڵ بح ىف ةتيم تدجو ةراف نع هلبا همحر ىراوحلا وبأ لثسو

 ص هلسغ مزلي الف ةبوطر اهنم بحلا سة مل اذإ : هري لاقو ى بحلا نم اهسسم ام

 هن أ ىلايسلا دجأ نب دمحم نعو ص ةبوطرلا هتسم ام لسغ ةبوطر اهنم هتسم نإ و

 ،هرعب :بنرألا روسب سأب الو ،لورلاو بضلا باهإ ىف لعج اذإ نمسلاب سأبال

. قيفوتلا هبو 2 ملعأ هللاو



_ ١٦٥ 

 رشع قاثلا لوقلا

 مهناساج ماكحأو بانكللا له أو نيدترالو نيك رشلل ف

 كاساجنأ نيكرشملا لجو زع هللا ةيمست ف انباحصأ فلتخا : هلا دبع و أ لاق

 ىلع ريزانخو ةدرق مه اوسيلو ث ريزاغ و ةدرق مهامس اك ك مه مذلا هانعم : لوقف

 :انباحصأ لات و « اهلمهيقوت ةلقو ساجتألا مهتسمالمل اساجتآ مهامس : لوقو ك ةقيقحلا

 مالسإلا ىن لخد نم نألو ى مالسإلا مهرهطي ل مهنأل ، مهسفنأ ىف ساجنألا م

 كرشملاو نمؤا نيب اقرف نوكيل " كرشلا نم ةراهطلا هيلع تبجو نيك رشلانم

 . مهخع هب زع.تي

 جتحاو 2 اهتساجنب ڵضب لاقن ع باتكلالهأ ةبوطر ىف نوماسملا فلتخاو

 نأب جتحاو « اهنراهطب « ضعب لاقو « رصت نوكرشملا امثإ » : ىلاعت هللا لوقب

 دعب مارلا دجساا نوبرقب اوكرتي ال نأ « برلا كرشم ىف تلزن ةيآلا هذه

 :اولاقو ، سبايو بطر نم مهماعط ليمحتب مهصخ دق ىلاعت هللا نأو ، ثالذ مهماع

 هححصي ملو ڵ ثالذ ضب ركنأو ك ةينارصن ةرج نم أضوت هنع هللا ىضر رمع نإ

 . مهحتابذ هنأ 2 مهماعط ىف ةيآلا لوأتو ، رمع نع

 بجيف { اهادع امو ، حتابذلا ىف ةبآلا نأ « هللا امهمحر بوبحم نب دم نعو

 :لوقو قرمت مل ام ةرداط اهمإ لوقف ،مهيديأ اولسغ اذإ مهيف اوفلتخاو ڵ هبانتجا

 .فشنت ملام اهنإ

؛هعملك أي ىسوجو حاضولا نب دايز ىلع لخد ىراوحلا زب لذفلانإ :ليقو



_ ٦×٦ ١ - 

 ابطر ، هنكسأ زب 1" بات :كلال هأ م ا مامط نإ ث لوقو ، دحاو ء اذإ نم نافبطسو اهو

 . ةآلا رهاظب ، اباي وأ ناك

 كلاسلا ط۔ةب ناكام الإ مهبايث نم ىرتشي ايد ىلصي نأ زوجي ال هنإ :ليقو

 نم اوعاب امع سأب الو ، ىسوجم هلمع ، ىجوس بو " ىف ةاا_دلا بوبح زاج و

 بوث ىمذلا رشن اذإ ، لوقو 2 هيذ ىلصي الف اروشنم ناك امو ى ةطومقملا بايثلا

 زاجأ نمو ، هللا دبع ىبأ لوق ىف هخع ابثاغ ناك اذإ ، هيف ىلصي الف هاوطو ملسم

 ،تالذ زح مل اهزحم مل نمو ، مهدنع نم ءاودلا ءارش زاجأ باتكلا لهأ تايوطر

 هيلإ لصت ملام لك أب سأب الو تاسخ اذإ جاجزلاو رصلا نم مهتينآب سأب الو

 . بوحش ن ١ لوق ف مهمامط نه مهيدي |

 ملسب مل اذإ نوكرشملا اهعير ىتلا ناهدألاب سأب الو : هللا هحر دحم وأ لاقو

 ال ه مهيديأب هنولوتي ام امأو مالسإلا داب نم لمح اهنل ث مهس دي اب اهوسم مهنأ

 م أ لهي ٨ ولو ث عر ولا باب ىف ط وج أ هلايعتساو هثارش نع هزنتلاو ةيقتلاب ذخألاف

 ملس ل اذإ ك د وملا ن ه وقلا نه ةزونكللا برجلا ءارشب . سأب 5 ليقو > ه وسم

 . هددفأ ملسمل ابارج ىد وهس زغ ك نإ و ، مهسدي أب اهيف ام اوسم مه أ

 تافوجلا ىارصنلا وأ ىدوهيلا وأ كرشملا هغوضي ىذلا غ وصلا ىف فلتخاو

 نإ س لوةي نملوق ىلعف ء ةبوطرب اهوس و ص اهوشحم الوأ راقلاب اهوشحب ىتلا

 عييمج تفشن و « رانلا غوصلا اذه لخدآ اذإ و « اهترهط ةساجنلا تربهذآ اذإ رانلا

نم ه لوق ىلعو : ..اهريغو ة ةالصلل هلامعتساب سأب الو © رهط دقو ةب وطرلا ن ٠,م هيف ام



_ ١٦٧ 

 © هنطاب فظني ال غوملا رهاظ لاسو 2 ءالا الإ اهرهطي ال ةساجنلا نإ ، لوقي

 رثك أ وأ اثالثرطخض > اذإف ء هجلاوىلإ ءاملا هنم لخدي للخ غوصلا ىت ناك نإو

 ةساجنلا تناك اذإ لوقو ث ةيتاذلا تاساجنلا نم ٠ىش هيف قبي مل اذإ « رهط دقخ

 لسغ اذإ ضيبلا ىلع اسايق ء ثالذب سأب الذ ندهلا الو بايثلا سمت الو ةيطعتم

 . ه سأب `١ل هن أ خارفأ 7 وهو { نان ١ هلمحو هر٭اظ

 « هتيرب طيحلا لبي ملام ىنارصنلاو ىدوهلا ةطايخ هللا دبع وبأ زاجأ ليقو

 لثم اذه ىف ىسوجلاو : لاقو هللا هحر بوبحم نب دمحم هدركو « لاسنلا 7

 نإ لوقو ع مهنهد لثم مهءام نإ : لاقو ث مهتويب ىف وهو ىتارصنلاو ىدوهلا

 ملسلل نجتو هدي ىس.وجلا لغ اذإ ليقو ، باتكلا لهأكا وسيل ثالذ ىف سوجملا

 نأ هل بحتسيو ، كلذب سأب الف هنع بذي ملو هترضح اماعط هل لمه وأ انيج

 ىراوت م . ل ًاحلىموجلا لح نإ و { رهاطلا ررش هقازب ى ن ريطد الثل هاف لي

 :هك اقل ن" مدن:عناك وأ أ ، هوملحامب سأب ال : ليقو ، هلكأي الف رادج فلخ هنع

 هوسمامو اموتخم ناك اذإ نهدلا نم ةمذلا لهأ هعاب امم سأب ال ليقو 2 ةسبايلا

 :لوقف ، هريهطت ىف اوفلتخاو ، ىد وهلا غبص اوزاجأ و ى هعيب زوجي الف ك مهسديأب

 لاقو ء سجن وم بوثلا نه جرخ ب غبصلا ماد ام لوقو ث رهط ةساجنلا رهط رهط اذإ

 الف بوثلا نم :جرخي داوسلا ماد ام ىدوهلا غبص نأ : رثؤلا ىبأ نب هللا دبع

 ءام ىف يمذلاو ملسملا غبصين أ زاجأ ادحأ نأ ل أ ام : بوبحم نبا لاقو ى هن ىلصي

و: ١ < مل ٥



 ۔وضونأ > ةبطر اهدح أ دي و ث هديب ملسمل حفاص اذإ ىمذلا نأ رثألا ء اح دقو

 « هولدب وأ هديب اهءام سم وأ رث__ب نم هولدب ىمذ ىتتسا نإو ء ضقتني ملسملا

 .نوكت نأ الإ { حزعت ىتح اهدسفي كللذ نإ 2 اهيف اهثام نم هسم ام عجر 7

 . ءىش اهسحني ال كاتف ص ءالدنا اهحزمت ال ارح

 هلىتسي و 2 اهؤام الو اهولد سم الف رثب نم ىتتسي نأ مهنم دارأ نم ليقو

 «.رفس ىف نوكي نأ الإ ىمذلا هسم الو ث ءاملا هل بصيو ةالصلا لهأ نم دحأ

 « عنمي ال هنإف ، هل ىتتسي ةالصلا لهأ نم دحأ ىلع ردقي الو ڵ ةرورض دحوأ

 .سجنينأ هلصخري الف ةالصلالهأن. دحأ ىلع ردقنإ و « ءاملا نيب و هنيب لاحم الو

 . مهدراوم نياملا ىلع

 .ليقو ص هدي لدفيو 7 هزوذو دسف ةبطر هديو ڵ ىمذ بوث ملسم سم نإو

 كلذكو هب ىلصي نأ هل زاج هلسغ اذإ هنأ هسباي ىذلا همتاخ ىدوهم هاطعأ سه

 ماللاو بوثلا لسفي اذإ امأو ى هب ىلصي نأ هلسغ اذإ زاج هبوث هاطعأ نإ

 ةالصلا امهب زوجي ال ليق دقف هسابل نم اناك نإف ڵ ةساجن امهب ملعي ملو

 هنإ لسنلا دعب ا۔مسيلي ملو امهلسغ دق هنأ ىدوهلا لاق نإ و ص امهتراهط ملعي ىتح

 .نم نوهأ ةلبقلا لهأ نم رجافلاو { ةراهطلا ىلع نومأم ريغ هنأل امهب ىلصي ال

 . ةراهطلا ىف هزاوج ىف باتكلا لهأ نم هنيد ىف ةقثلا

 ءاملا هيف لخدي ابقث هيف لعجو ىدوهيلا هغاص اذإ هعابشأو “>نيربلا ىف ليقو

 . رهاط هنإ ىك هنم جرخمو

 )١( راتخلا ىف اذك فزخ نم ءانإ ةينربلا .
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 لصف

 .هريغ وأ ىقاتك نم كرشمنم سأ نم عيمج ىلع نأ ،هللا همحر ديعس بأ نع

 كلذكو «« رت نوكر شال امإ » : ىلاعت هللا لوقل « لسنلا نيكرشملا عيمج نم

 نمو ،نيع ةفرط ولو ك هتدر دعب ملسأ ادإ لسنلا هيلع ، لع وأ لوقب دترملا ىف ليق

 ، لسغ الو ءوضولا هيلع ، لوقو ث ءوضولاو لسفلا هيلع ڵ لوقنف هسفن ىف دترا

 دترا نم امأو ، دادترالاب كرشم هنأ تبث اذإ لسفلا هيلع نوكي نأ ، ىنبجعب و

 قرفالو « لفلا هيلع ى ليقو ڵ ءوضولا هيلعو هيلع لسغال « ليقن ةين وأ داقتعاب

 ل وأ لوقب ءىضوتم وأ ميتم وهو دترا نإو « ةين وأ لح وأ لوقب هتدر ىف

 . همميتو هءوضو لدبأ مالسإلا ىلإ عجر مش ؤ ةين وأ

 :مهضعب لاقن ء ملسأ اذإ كرمثملا ف سانلا فلتخا ، هللا همحر دمحم ىبأ عماج ىفو

 ةساجن هب نوكي نأ الإ هياع لسغ ال : مهضعب لاقو ى ابابحتسا لاسقغالاب رمؤي

 نوكر شل 5 ىلاعت هللا لوقل ص هيملع لسفلا توهمث ىتبحعي ان أو ى اهلسميف اهملعي

 هرمأف :نل هللا لوسر دهع ىلع لس الج ر نأ ةر ره وب أ ىور املو ى « ر

 « أضوت اذإ ملسملا نأ ، مهدنعو 2 انباحصأ بهذ لوقلا اذه ىلإو ث “اطلسنلاب

 نأل { مميتلا ىف كلذكو « هءوضو ضقني ثدح هرفك نأ رفكلا ىلإ دترا مث

 .نأ ةلسم ةأرما حاكن هسفن ىلع دقع اذإ دترملاو ، ةحلاصلا لامعألا طبحم رفكلا

 .لطبي اهب هحاكن نأ كترا 7 ك ملسم وهو اهجوزت نإ كلذكو ك لطاب اهس هحلو ت

 م . ةزيره ىبآ نع نيخيشلا ثيدح ىف اذك ()
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 نه ٥هرب_غو رجا هزنع نوكي ىذلا قف هرا دبع ىل أ نع ةر وأهم وب أ انح و

 تثنرإ ك هل روجم الو هذ ق هن۔هد امأ اق ثكالذ ناكنإ : لاق ح ملسي ش ك تامرحلا

 . زئاج هل وهف ، تاللحلا نه عونلا كاذ ريغ ىلإ هلوح دق ناك

 ص ةجو ز هلو ، كرش هيف هقحلي امالك ملكت نميف هللا همحر نسحلا ىبأ نعو

 ةبوتلا لذ ىف هأطخ فرع اذإ هلاح نمو ث هدري ملو دادترالا دقني مل ناك نإف

 ضعب لوق ىف لسغ همزلي الو ، هتجوز ىف هيلع سأب الف قحلا ىلإ عوجرلاو

 ةمرحو كرشلا _۔رم لهج ام باك۔ةرا لهج عسي ال لوقي مهضعبو « نيهملا

 ،الذ دعب ركذ وأ كرمشلانم هنم ناكام اركاذ ناكاذإ ء كرشلا لاحف هتجوز

 باتو ى كالذ ىسن مث أطخلا ىلع هنم كلذ ناك اذإ امأو ، كرشلا نم هنم ناكام"

 دعب نرايسنلا مم ةلا ىف بات ا:إف « هب نيدي الو هداقتعا كلذ نكي ملو ةلجلا ىف

 ىلع تو نأ ىلإ ع كالذل نايسنلا عم ةلجلا ىف قحلاو « ديحوتلا داقتعاب ةب وتلا

 اذإ عفري ىذلا أطخلا امنإو ، قحلا ىناعم لك ىف عوفرم أطخلا سيلو ، كلذ
 هد عقيال اذهف ، كرشلا نم ائيش لاقن ء أطخاف لدهلاو قحلا نم ائيش لوقي نأ دارأ

 نوكي نأ الإ هلهج هعسي الف تالذ لهجو كرشلا ىنعم ىلإ دصق اذإ امأو « كرش

 . العأ هلزاو & هب أطخأ هربع دارأ
& ( 

 لدرصف

 نأ ىنبجعيف مايصلا كح ىلع حبصأ نأ دعب راهنلا ىف دتراف امثاص ناك نمو

نأ دعب راطفإلا ىون نم ةلزنمب هنأل ؛ هموي موص الو هموص نم ىذم ام د۔ةي الا



 .۔ -- ١٧١

 لحنا ف هدادت را ناك نإو ك اهدحو ةينلا الإ مودلا زشتند ام هنم نكي لو حبص ١

 ذو ىم مو 21 د ٨ و. موص لسقي نأ فاخأ عجر ش { كلذ ىلع حصأ ح

 . هلك تش

 > ملعي نأ ريغ ن ؤ لغغالاب و ١ داتعا اي كرشأ نهف لضفلا نا ةدح نعو

 لعي نأ ريخ نم لتمالاب امأو ك عأ هراف داقمتالاب كرشملا امأ لاف ك هتحوز عماجي و
١ 

 . ىلاعلا دحأ نب دمع لاق كالذكو « هيلع هتحوز مرح اا

 ; نم وأ مالكلا نم اك رشم :ب نوكي امم ائيش لوةي نميف نامثع .زب دمحم نعو
 طانل اب هيملع مر ااو ك كرش أ ٢ 4 ] ملعي نأ لبف هتحوز ءىطو 7 > هلا تافص

 نرايسنلاو وهسلاو أطخلاو طانلا ناكول و {- لمعلا اهمرح امم إ و ‘ أطخلاو وهسلاو

 هللا نركل و .& ريصب ملاع ريغ دح وم ةحوز ملس اهجوز ىلع ةحوزلا مرح \٫ج

 ٠ هدابعب فيطل

 ‘ اهأطر وأ اهثطو ث ةلسملا هتجوز هيلع تمرح اد۔عتم ك)رمثأ نم امأو

 . جوزت ل ام لوألا حاكنلا ىلع هيلإ تعجر أطي نأ لبق مالسإلا ىلإ م.حر نإف

 لسغي نأ بحأو ص فالتخا هيفف طلغلاب كرشأ هنأ لع اذإ لسنلا ىف امأو

 ،السغ هيلع بجوي ال نم مهنمو ، آروهط ءاملا ىمسو ، اسجت هللا هامس كرشملا نأل

 رثاسو ةبانجلاو ضيحلا نم ةراهط لسفلاو ، كرشلا ةساجن نم ةراهط مالسإلا نأل

 اؤناك نيذلا نيكرشملا لسغ بوجو ىلع ةلالد رابخألا ىف ءىجت ملو ڵ تاساجنلا

. هربغالو ةنم ىنلا دهع ىلع
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 > مالسإلا ق دنهلا لخدي ناك : هلا 42 ر بوبحم ن درح نأ دح و. و

 4 كرمأ ا. هتالص ف لان نمه نسلا و٫؛ ] لاقو  لسفلاب مهرمأ هن أ ملعي ملو

 ے هرمد م
 عفرب ص « عاماعلا ه دابع نم هللا ىشخت ٣ً إ « : ىلاوت هلوقك 5 ن

 - ءرضولاو ةالصلا لهل هياعو لسغ هماع سيل هز أ ك اهاثمو > ١) حسا

 ء . . - . (٢)رحص . ٠.
 كرش ا نإ 6 ك هسح هتاب وطر عيمجو هعر رو ) )عربتم همالك ىف كرشا نمو

 > هحاوزأ مرخ لو هتاب وطرب سأب الو كرشلا درب 7 . لي مأتلاب همالك ىف

 . قيفوتلا هبو ك ملعأ هللاو

 « ه «

 آ

 كرلا هب غلبي الف زاجلا ىلع امأ يكملا ركذلا ةضقانم ءىراقلا دصق اذإ اذه حيحص )١(

 : رعاشلا لوقب عىراقاا دهشتساو ءاملا بصنو ةلالجلا مسا مفرب ؟رق دقو

 م . اهبيبح نيع هلم نكلو ىلع ةردق كب امو الالجإ كباهأ

 . ادمعتم هلعلو لصألاب اذك )٢(
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 رشع فلاثلا لوقلا

 اهريغو ةالصلا ىف وهو ةساجت هب ىأر وأ هريغ سجن نيف

 وه لوق « هيف فلتخم هنأ ةساجت لجر ىف ىأر نميف هللا هحر ديعس وبأ لاق

 زوجالوءةنانثمطا وأ أ كحم اهلسغ هنأملهي ىتح اهب لع دق رخآلا نأ ملع ولو هلاح ىلع

 هنع باغ اذإ : لوقو ى هفلخ ىلصي مش « مايأ ةثا٨ هبذتجي : لوقو هقلخ ىلصي نأ هل

 2 اهرثأ بهذ اذإ ةساحنلا كح هنع لاز دقف هيف اهري ملو ةساجنلا لدي ام ردقب

 .ةراهطلا مهمكحنأل ع برقأ ةلبقلالهأ ىفثالذ ناك باودلاىف ثلذ تبث اذإ هنأل

 { ةساجنلا لاح ىلع وهف اهب ملسي ال ىذلا امأو « هتساجني ملاعلا ىف وه امنإ « لوقو

 هنم دصق ريغ نم ةساجنب ادحأ باصأ نمو « اهم ملع اذإ الإ اهلسب دبعتي ال هنأل

 وأ ابوث سجت نإ كلذكو ثكالذب ًايصاع ناك هكلمي مل نإف ء هلعب نأ هيلعن كلذل

 هلسغ دق لجرلا ناك نإف « سج هنأ هفرعيلف هلسذب مل نإف ڵ هلسغ همزل هريغ

 ناك نإ و ةساجنلا كلت لسغ نم هصقنيام مرغ هيطعي و ك هايإ هسيجنت نم هلحتسيلخ

 لسغي نم ءا رك عم هغ۔ص نم بهذ ام ةميق همزلي هنإف رع هسجنف اغوبصم بوثلا

 . ملع أ هنز اذ أطذ ا ام ] و

 عممتني هنألةميقلا لضف ىرتشملا ىلعدرب و « ةمنقلا ىلإ عجر اسح ازرس عاب نمو

 © لضفلا هاطعأ { 4هرع نإ ڵك ىرتشملا نم فاخ نإ و © اهريغو ءالدلا ,. نهد ف ه

 .ىنهزل امم اذه : هل لوقيو ث ةصقلا هفرعي الو هلك هنمم در هب عفتني ال امم ناك نإ

. كال هز امخض



 هتيأر اذإف ص ةساجنلا كح \لاع ناك نإن 1 هارت تن أو اسح ءام برش نهو

 هفرعت ىتخ ةساجنلا كحمب ملاع ريغ ناك نإ و 2 ةساجنلا كح هنع لاز دقن ةالص ىلصي

 الف اهري لف عجر مث ةساجت ضرألا نم عضوم ىف دجو نمو « اهلسغ دق هنأ ملمت وأ

 نرإ و ، اضعب اهضعب رهطي ضرألا نأل ء سمشلاو حمرلا اهنب اصأ اذإ كلذب سأب

 مث. ى ةبوطرلا سبيت ىتخ ءال اهياع بصف حيرلاو سمشلا اههلانت ال مضوم ىف تناك

 . ضرألا رهطت

 .ىلصيو رهط دتف ةساجنلا نم رثك أ ءاملا ناك اذإ : هللا همحر ىراوحلا ودأ لاق

 . ابطر ناكولو « هيلع

 .ءةرذع اهملع ىأر ةراجح وأ ضرألا نم عضوم ىف هلا همحر ديعس وأ لاقو

 كش ال امب وأ ، نايعلاو نيقيلاب هتراهط ملعب ىتح هتساجت ىلع هنإ ، ةبهاذ دجوت مث

 .سم نمو ص لذ دعب حيرلاو سمشلا اهبرضت وأ اهنيع باهذ وأ « لسغ نم هيف

 « نامز الخو « ةبطرىمهو « اهريغ وأ ةبانج نم ةساجن اهيفو دجسملا رادج نم ائيش

 .نم ناك اذإ ارثأ هب ري مل ولو ى عض وللا لسفي نأ بحأف ء ريغت دقو هيلإ عجر ح

 .كيلعو ،هفلخ لصت الف اسجحت اماعط لك أ هنأ كيلو نم تملع اذإ ليقو ى تاوذلا

 . هلكأ هل حابم وهف سجن هنأ لعي مل اذإ هنأل ء هل حابم وه ام ىلع هالوتت نأ

 طايتحا كالذو مايأ ةثالث هفلخ ةالصلا بنتجي نأ بحتسي ديعس وبأ لاقو

 . كلاب ل

 :تقو ىف هبذتجمي نأ هيلع نإف ث رجلا ذيبن برش انالف نأ ث ةقث هربخأ نمو

ةقثلا ريغ ربخو ڵ هب سجنقي الف نيحلا كلذ لبق هآر ناك نإ امأو ى ةقثلا لاق ام
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 « اسجت ابطر اثيش سمي هريغ ىأر نهو ع تاذل اركنم لجرلا ناك اذإ لبقي ال

 سمي هآر ىذلا عضولاب داع مش {ةعاس هنع باغ من هنم لبقي : سج هنإ ڵ هل لاقف

 ىقامأو ث ةم ريغ وأ ةمث ناك 2 ةراهطلاب هل ك الف كلا ى امأ» ، ةساحنلا هب

 م نإو هبلق هيلإ نكسيو ةنانثطالا ماكحأ نم هل مقي ا. ىلإ تالذف ةنانتمطالا

 ءىش هنم هسمي ثيح ةالصلا ىف فصلا ف همواتي الف هنم تالذ ةراهط ىلإ هبلق نئمطي

 ةلع ثالثلا دعب لع أ الو { ةساجنل اي هل.. ةحلا هملع تماق دق هنأل { مايأ ةث ةئا'ث ىلإ

 :فصلا ىف امئاق ةساجنلا سمي ىذلا أذه ناك نإو ء ةنانثمطالا الإ ةساجنلا ليزت

 اذه ريغ ىف ةعامج ةالص اذه دجو نإف ن نيبناجلا نم لاخ:فصلاو مامإلا افق نع

 .دجمل نإو هريغ ىف ىلصيو 2 بحأ وهف ةساجنلا سع ىذلا اذه هيف ىذلا دجسملا

 هدمت اهنيعب ةمتاق ةساجناا نكت مل ادإ ةعاجلا ةالص كرت بحأ اهف ةعاجلا هذه الإ

 :نإو ، رهطي مل نوكي نأ لمتحاو « ربط دق نوكي نأ لمتحي اذه نأل « ىلص اذإ

 فدصلا ىف فصو ث هنم ارايتخا تاذ ىلع ءالؤه عم ىلصف .الؤه ريغ ةعامح دجو

 سج هنأ ملسي . ام ةمات هتالصف م امالا افق نع مخ 1 ةساجنلا سه ىذلاو لوألا

 .نإ تالذكو ث هنع باغ امف اهتراهط لمءتحا اذإ 2 ةساجنلا عضوم هو « هلاح

 لثم لذلاو بوثلا نإ لوقف ، هلجر سع ثيح نم هلعن وأ ةساجن هىوث ىف ىأر

 تناك نإو ث قرف امهنيب لوكي ال نأ ىنبجعيو ڵ قرف امميب لوقو ، ندبلا

 الف اهلسغ نكم ا. ردقتب هنع باغو تاذ اه سيل هتسم وأ اهبس هآر ىتلا ةساجنلا

 .ىذلا ناك نإ و ث اهنيعب ةساجنلا رت مل اذإ اهريغو ةيتاذلا ةساجنلا نيب اقرف من

ه هيف اهنأ لعب اذهو ، هبوث وأ هندب ىف ةساحن هيف لوألا فصلا ىف مامإلا افق نع
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 سيل هنأل 2 ةمات هتالص نإ ث لوقي ضعبف ، هاذحم لوألا فصلا ىف مهعم ىلصو
 مهضعبو ح هتالص هب دفت ام هنم سم الو « هتالصب هتالص لملسفقتف { مامإب و.

 لوقب ذخأ فزرإ و « ةجرفلا ةلزن ةساجنلا هيف ىذلا نأل 3 ت ال هتالص نأ ىر

 وجرأف ةعاجلا عم ةالصلا ةيدأت ىنعم ىلإ دصقو ث انفصو ام ىلع ةالصلا هل زاجأ نم.

 باغ مث هلعن وأ هبوث وأ لجر ندب ىف ةساجنلا ىأر نإ و . كلذب هياع مثإ ال نأ

 هتالصب هغلخ ىلصي نأ هل زوح له 4 هتساجمو ثكالذ ةراهط لمتحن ام ردةي هنع

 ؟ دجي مل وأ هريغ ةعامج دجو ى اهدب وأ مايأ ةثالث لبق هل امامإ نوكبو

 ، هريغ ابوث كلذ نوكي نأ لمتحاو « هبوث وأ هلعن ىف تناك اذإ امأ : لاق

 ل نإو . ةعا_جلا ةالص عدي الو هفلخ ىلصي نأ بحأف ةبوطرب لعنلا سمي ال و

 ةعامج ةالص دجو اذإ هل ىنبجهيف هدب ةساحنك ةساجنلا نر جرح هل لمتحم

 نم هعذم أ ْن أ بحأ هريغ ةعاجح ةالص دع نإ و 2 هماخ لصي ال نأ هريغ

 بحأ ىنأ الإ ى هنع باغ امف هتساجنو كلذ ةراهط لمتحمو ةبجاو ىه ذإ ، ةعاجلا:

 لخدي الو ، ةعاجلا لضف هتوفي الثل ء طايتحالل ىدارف لدبي مث ى ة-اجلا ىلصي نأ.

 ىلع ىلصو ى هنع باغ امد هتساأجن و كلذ ةراهط لتحاو « لدبي نإ و { ةهسش ف

 هيلع ىل يبي الف ةالصلا نم هعنم ةساح رب لر ء داتتعالا اذه ىلعو ى ةفصلا هذه.

 . ف -

 دق مامإلا نأ ملع اذإ هلع كلذ تءدب الو ةمار هتالص نأ كدنعو : هل تلق

 ملعا ‘ لهي وأ ةساحت هيف نأ مامإلا ملع ء كلذ هيلع قيضي ال وأ { ةساحنلاب ملع

؟ هعلمي مل وأ ةساجنلاب مامإلا وج



 . هريغ وأ وه هملعأ وأ ةساجنلاب مامإلا ملع اذإ لاق

 تناك اذإ مأ وه اهبلطي نأ مامالا ريغ دنع ةعاحال وه هدوج وو : هل ليق

 ؟ ةرضاح

 زاج اهكردي الأ فاخو هنم اهبلط عضوم ىف ةفورعم ةعامج تناكاذإ هنل : لاق

 قمضي الو اهريغ ةعاج كردي ال نأ فاخ هز أ داتتعا ىلع اذه عم ىلصي نأ .]٨

 . کالذ هيلع

 سجن هنإ نيمألا هل لاقف ى تاب وطرلا نم ىهو هريغ عم ةنامأ هل تناك نمو

 ريغ ناك نإو ص كالذ ىف لوبقم هل وقم ةةث نيمألا ناك نإف ، ةساح هيف تدعقو وأ

 لاملا مرحت ىف امأو ، اذه لنم ىف ةجح وبذ ةقثلا امأو ى هقدصي نأ هيلع سيلف ةقث

 لهأ نم الجر راعأ نلو ى نالدع كالذب هياع دهشي ىتح هيلع ةجح نوكي الخ

 ثكالذ ىف هقدصي نأ هل بحنف ‘ سجنت بوثلا نأ راعملا هربخأ م ث ابو ةلبقلا

 . ةتث ريغ وهو ك هربخأو تاولص وأ ةالص هيف ىلص نإو ث ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 . بوثلا لسغ ق فنأتسي ايد هقذصد و ك 4;الص نم ىم ايد هق رصر نأ هملع رن له

 & وه ام فرعي `١ل مدلا نمه اثيش هر وث ق ىر نميف هنلا همحر درح ش ١ نعو

 . ةالصلا ق وهو

 هيف مدلاو بوثلا ثالذب ىلص دق ناك نإو ى هتالص ضقني نأ هيلع : لاق

) ١٢ _ نيبلاطلا جهنم / ٣ (
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 ىأر نإو ء بوثلا كللذ ىف اهالص-:ةالص :رخآ ديعي نأ هيلعف رفظلل لثم وهو

 هلسغ ص ال و أ صومعب مد ك وه ام ىردي الو ةطقن .

 ءامدلا نم وهام فرعي الو بوثلا ىف ىري ىذلا مدلا ىف فلتخا دقو ٬نقول«

 هنأ ملعي ىتح رهاط هنإ لوقو ى ثالذ .ريغ ملعي ىتح هليلق دسفي ع حوفسملا ةلزنمب هنإ

 :كخم الو ‘ ةسجنلا ءامدلا نه دسي ام هنم دلقيو عئاشلا ةلزغمع :وه لوقو ‘ سجن

 ٠... ٠. قيفوتلا هب و لع ] هللاو عئاشلا مدلا كح هن أ ذرح و ‘ ح وفسم هز أر هملع

:ارما . ج :ع م .. ....
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 رمثع عبارلا لوقلا

 ثكالذ ىف هلوق لبقي نمو ىناوألاو لزنلاو بايثلا لسغ ىف. .

 بوثلا بيرتت ىفو

 ريك أتو ) ريطف كي ايم و ( : ىلاع هل وقل بجاو ةساحنلانم بايثلا لسغو ,

 لسنلاىلع رداق ءاملل دجاو وهو ك ةساجن هبو بوثب ىلصي ن أ دارأ نم ىلع ضرفلا

 .4 . هلل ضرنلا موزل هيلع دكأ اي اذهف ك فالذ نم نكبمم

 اهزهط . ىأ « :7 كبايث .» : مهضعب لاقف ء ةيآلا:ليؤأت ىف اوفلتخاو .
 نم كبلق ىأ « "ر كبام َو » : موق لاقو ى ناثوألا ةدابعو راذقألا نم

 اصلاخ هلعجاو 4 كندب رط ىأ ك . رماف كبايثو «: موق لاقو ٤ ناثوألا ةدابع

 ثيبخوه « هلمح ثبخ نمل لاق كالذكو ى هحلصأ كالم ، موق لاقو,ء كبر ةدابعل

 لاقو ‘ هنسح كقلخ : موق لاقو 0 بايثلا رهاط وه لم حلص نلو بايلا

 :ءارفلا لاقو ، بايث اا رند رداغلا نإف ك كاي سندتف ارداغ نكست ال سابعلا نيا
 ء

 ىا+: : نيريس نبا لافو ا مسحت راذقألاب مق ة الثل ك { اد رصق ى أ » رطف ٣ امث و

 . حلصأ كسقن : لوقو 2 ءاملاب اهلسغا

 الو > ءاملاب ضيحلا نم لسنناب رم أ ةلك ىنلا نآل ءاملاب ةساجنلا لاوزو

 ڵ رهاطلا ءاملاب الإ لسفلا نوكي الو 4 .الاب مدلا هنع لسغي نأ رمأ دحأب حرج

 مالسإلا لهأ نم لبةيو ‘ ٹفالذ ملع وأ ةساحنلا لسفب فرعي نم ايراهط روخن»

سجن بوث لسغ اذإو « ةساجنلا نيع باهذو ء ةلاسنلا رثأ بوثلا ىلع ىأر اذإ
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 .ةساجنلا لسغ ىف دبعتلاو ، هب ىلصي نرأ زاغ ةساجنلا نم ةين الب اديج السغ

 ةساجنلا نمبوثلا لسغ زوجي الذ « رارمثال+ لسنلاب ومللَط ىبنلا رمأو « اهتلازإ

 ةساحب بو ىف ناك اذإو ث ةساجغلا نيع لاوز دنع تاكرع ثالثب الإ ةبانجلاو

 . م ىنلا نع ىورملا ربخلاب مو لسخذي نأ بجاولاف د>او لسغ اهليزب

 & ةساجنلا نيع تلاز اذإ ىزج ءاملا بص نأ ، ليق دق : در ىأل ليقو

 ىفو ، هريغ ال ضرألا ىلع وه امن إ ، بصلا نع ىورملا رلاب اثالء .اللا بسي : لاق

 نوكست نأ الإ ، رهط دقو تاكرع ثالث ةساجنلا نم بايالا لسغ نأ ى رصتخملا
 لسخت وأ بهذت نأ امإ 2 نيهجو لهف « جرخم ىتخ ثالثلاب بهذت مل ةمماق اهنينع

 . بهذت ىتح

 فرع نإ و ٠هلك بوثلا لسناف ناكاافرعي ملو مالتحا بوثلا باصأ اذإ و

 © لوبلا امهيأ فرعي ملو ة لوب ةلبو « ءام ةلب بونلا ىف ناك نإ و ث هدحو لس

 لسغي و ؛٤بونلا رهط دقف هاوم أ ةثالثب لولح ىف سج بوث لسغنإ و اعيمج اتلسغ

 فشني ناك نإو 2 المعقسم ال ولخ ناك اذإ اذه ى رهط دقو ، دحاو امن زوللا

 هرك ذغس اه ىلع ءاملا هيذ لعجنو ، فشني لولذلاو ى تارمصع ثالثب بوثلا رهط

 وهو ثالذ دعب سم ام سجني الف تارصع ثالث بونلا رصع نإ و © هللا ءاش نإ

 . لوللا ىف ىذلا ءال . هك رصعي نأ لبق :املا نم هنم جرخ ام امأف ء بطر

 ى ةكرع نيعبرأ كرع ةبانج هيف بوت نم مطوم ىش : هللا همحر ديعس وبأ لاقو ا

 ثمدلانم ٠ تيقب نإ كلذكو ، اهلاح نع تريغت اهنأ الإ اهلك ةبانجلا جرخم : ملو

ءكالذل ةناغ الو ،نيعلا بهذي ىتح رهطت ا! ةماق ةساملا نم نيعلا تماد ام ليقف
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 هنإ لوقو ، كلذب سأب ال مث 2 ءىش هنم لحني ال ىذلا كوزلا دح ىلإ ريصي ىتح

 ةحارلاو معطلا لاز اذإ لوقو ڵةي ودألاو غبّصلاك تا راهطلانم ائيش ريغي ىتح سج

 ىقب ولو ص رهط وهف هلاح نع ريغتي ىتح هريهطت ىف مل وب اذإ نورخآ لاقو ى رهط دقن

 ربطي ال لوقو ، اهنع هللا ىضر ةشئاعو ىعناشلاو انباحصأ لوق ىف وهو ع هنم رثأ هل

 . هرثأ لاوزب الإ

 سيل هنإ هللا لوسر اي : تلاقف قتع ىبنلا تنأ رايس تنب ةلوخ نأ ىورو

 تربط اذإ : للط لاقف ؟ عنصأ فيك 2 هيف ضيحأ انأو ء دحاو “_)بوث الإ ىل

 هرثأكرضي الو ءاملا كيفكي :لاقن ؟مدلارغخ مل نإف :تلاقف ، هيفىلص مث كهيلسغاف

 دوجو مم بوثلا ىف ةا اصلا ولع زا زاجأف ث رثأو نيع ىلع ل۔تشت ةباجنلاو

 نإف ث اهئازجأ نم ةيقب ود ةساجنلا رثأ نإ ليقو ث اهلغ دعب ةساجنلا نم رثألا

 جرخ الف كرعي نأ الإ جرخم ىتح سج وهف نيهلا تلازو هريغ وأ بوثلا ىف قب

 . هب ةالصلا تزاجو رهط دق هنإف ڵ ةل ]

 ك اهريغ وأ تاوذلا نم ةساجت هيف نارفعز وأ ناروشي بوللا غبص نإ و

 هيلع بلغت ىتح ءاملا سجني الف .املا ىلع غبصلا بل ڵ راج ءام ىف ف غبصلا لسفف

 اهنم قبي ال ىتح كرعتو ، لسغت مث سك ةسبايلا ةبانجلاو ، تاوذلا نم ةساجنلا

 بوثلا لسغ فرعي مل نإو ، هدحو لسغ بوثلا نم اهعضوم فرع نإ و 2 ءىش

 ءاملا ىف بوثلا كرع اذإف ء بولا ىف ةباغلا تك ازف ضرلاو ءاملاب هلسغ نإو ، هلك

 ةلوخ ثيدح نم ريكلا ٢ ىتاريطلا هح رخأو راسي ن ةلوخ نع ىذمرتلا هحرخأ ) ( ١

 م . ميكح ةنبا
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 كلذكو « سجمبنجلا بوثلا هب لسني ىذلا لوألا ءاملاو ةبانجلا كوز هرضي الف

 ساججنألا نم هريغو مدلا لسغو « كرع دق ناك اذإ سجني ال ثلاثلاو ، ىناثلا

 هللا ىضر ركبأ تنب ءامسأ تور الل ء كالذ ىف دح الو 2 هريثكو هليلق نم بجاو

 ك ه۔ضرقا : لاقف > بوثلا بيصي رو ضيحلا م د نأ > :ن ىنلا تل . ان أ اهنع

 ريثك نم ال ر ۔أق دن : م و ك ءاملاب ؤ اهن رمصعا ىأ

 بوثلا بيصي ضيحلامد نع ةتالت هتل أس نصحم تنب سيقمأ نأ ىورو )٠١[

 ردسو ءام هيلسغا م ى مص ب هيكح : لاقف .

 كالذف ةماق اه نيع ال . تاساحنلا رئاسو عابسلا رؤسو لوبلا لثم امأو

 ةسا اذإ : لاق ه أ تب ةنم ىنلا ن ..ع ةرب ره ودأ ىور ال ڵ تاكرع ثالثب رهطي

 . طايتحا امئالم ا اهلسن ىتح ءانالا هدي سمغي الف هم وز ؤ :77 كدحأ |

 عقت وأ اهملع اهل وب و أ ؤ ساجنألا تاوذ نم ةباد ةسل نم همون لاح ىف اهب اصأ

 . هم ون لاح ى اهتباصا اهن ] مهوتي ارج اهلع عقي وأ ةساح ف

 بوثلا نم هلك جرخؤ هكرف اذإ هنأ سجن كوز هبوث ىلع لجر ىف ليقو
 . بوثلا نم اهلك ةساجنلا تجرخ اذإ لسفلا نع هبزج ضقنلا نأ

 تناك اذإ ةساحنلا ىف « بسحأ اذ ‘ ركب ] نب دمحم نب دمحأ ركب ع آ نعو

 . ةيلام نباو ناخيشلا هجرخأ )١(

 هيكح هين و نابح نياو ةميزخ نباو ةجام نياو ىناسذلاو دواد وبأو دحأ هحرخأ )٢)
 . ةراجلا ىهو لضب

 - ٦ :م .اه ىذمزتلاو دو اد وبأو لمو ىراخبلا هاورو ٣ رح ره 2 ١ نع عيبرلا هح رخ 9 ) ١
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 ردقب باغ دق ناكنإ هنأ ث اهلازأ دق هنأ ملي لو باغو 0 غلابلا لجرلا ندب ىغ

 اذإ امأو . اهنماجنب نيدي ن٤ ناك اذإ ص ترهط دق اهنأ املا زأ دق هن أ نكمم اح

 ٤ ةساجنلا كح لازدقن مايأ ةثالث هل الخ اذإ هنأ انباحصأ ضعب نعف ءاهملع دق هن ا لمل

 رايخلا هل بوثلا بر نأل ،هنم اهلاوز حصي ىتخ بوثلاف ةساجنلا تناك اذإ امأو

 غلابلا كح ريغ همكح : اولاقف ىبصلا امأو . تقولا دعب وأ تقولا ىن اهتلازإ ىف

 { دلولا ىح ن٤ث اهريغ وأ هتدلاو تلاق نإ و ى ةساجنلا ةلازإب دبعتم ريغ هنأل

 . كلذب.بلقلا نكس اذإ اهلوق لبق اهتلازأ دق اهنإ

 ةقثلاسفلاو ء سج هنأ ريخأو ءلاسنلا ىطعأ سجن بوث ىف نسحلاوبأ لاقو

 ةساجنلاب ربخأ دق ناك اذإ هلايعتساب سأب الف الوسمم بوثلاب ءأجو « ةقث ريغ وأ

 .ةقث ريغ وأ ةقث ناك هلسغ نع لاسنلا لأسينأ بوثلابر ىلع سيل و «لسفلا لبق

 بوقثلا لسنت ءاتلا ةيجنزلا نع هللا امهمحر بوبحم نب دمحم تلأس : رثؤلل وبأ لاقو

 اذإ : ةرم ىل لاقو ث هيف ةالصلاب سأب ال : ةرم ىل لاقف ؟ هيف ىلصي له سجنلا

 اهنأ انعمو ، اهريغ هرصعي و ءاملا اهيلع بصيف ‘ سجنلا بوثلا ءافلا ةمألا تاسغ

 الونسغم هب تءاجو « هتلسغو ةساجنلا تفرعو ثكالذ تنرعو لسفلا تلع اذإ

 ةلاسخلا نسحت ال تناك نإو ث هيف ةالصلاب سأب الف ةساجنلا رثأ هيف رب ملو.

 & هلسغ داعي ىتح سجن وهو اهيلإ مفد اذإ هيف ىلصي نأ بحأ الف اهتيفيك الو

 هيف نكي مل اذإ هيف ةالصلاب سأب الف ةيبصلا نم هلسغت بوثلا اهيلإ مفد نإ امأو

 نأ هيلع بح الف ، الوسخم هب ءا ، بوثلا اذه رهط : لاسخل لاق نمو 2 ةساجت

. هرهط هل لةي اذإ هلأسي امنإ و > هتراهط نع هل اسه
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 هملسي ملو ، هلسنيل ابوث ةمأ وأ دبع ىلإ ملس نم : ىراوحلا نب لضفلا لاقو

 « ءىش نع هلأسي مل ولو 5 هيف ىلصي نأ هلف ، هب ةلاسملا رثأو هب هاتأف ، سج هنأ

 هريغل ابوث سجن نهو كزوج ال بايثلل ىصلا ةلاسغو ث املاب هلسغ ىذلا ناك اذإ

 « هايإ هسيجنت نم هلحتسيلف هلسغ نإو «سجت هن أ ڵ هنرعيلف هلسغيمل نإو ڵ هلسغهمزل

 .همزل { د هسحت ك اغ وبصم بوثلا ناك نإو { لسفلا نم هصقنز ام مرغ هيطعر و

 . لع ١ هللاف أطخلا امأو ل هلسغ نم ء ارك عم ك هبص نم بهذ ام ةمق
١ 

 لسغ مث ، سجت وهو ى طيخ اذإ بوقثلا ىف ع هللا هحر « ديعس وبأ لاقو ،

 .تناك نإو ص لذ هأزجأ كرعلاب هياإ لصت ةراهطلا تناك نإف ى هرمأ رمتعي هنإف

 ء ةطايخلا اوضقني نأ مهيلع سلو « هلسغ ىف غلابي لوقو ي هزجح هيلإ ( لصت ال

 هب ىلصي الو ڵ سباي مث ڵ ايفاص ءاملا جرخم ىتح لسغ ةساجنب بوثلا غبص نإو 2

 .ةساجنلا لوزت ام ردةب لسغ اذإ لوقو ع هب ىلصي ال هنأ ىرتشملا فرع عيب نإو

 ٠ ةرح وأ داوس نم بوثلا نص ريغتم ءا جرخ ولو 4 ثفالذ هأ رجأ

 بصي مث © ءانإلا ىف بوثلا نوكي نأ وهو ث ءانإلا ىف بوثلا لسغ ةفصو

 .ى ءالا ىفكي مش ڵ كرعي 7 ى ةيناث هيلع بصي و ى ءاملا ىفكي مث ث كرعي و ي ءاملا هيلع

 هيف تلسغ اذإ ءالا برش ءانإ لكو ، تارم ثالث ديدج ءام هيلع بصي م"

 « هللا ءاش فإ ع لسنلا هازجأ ةساجنلا هيف مدن ملو ى هنيح نم لسغو ةساجنلا

 .ىلع وأ ةلمج ناك ث اهرهطيو ةساجنلا تفي كلذ لك ، رصعلاو ى شياو « كرعلاو

۔ دارفنالا
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 همف ر لف > هب ون رظنف ك لحنا ق نانلا هتباصأ نم هرا همح ر لمهس وب أ لاق

 ةبارتسا مكح هيلع بلغي ملو ى ارحاط هلصأ ناكاذإ هب ىلصي نأ هل زوجي هنأ اثيش

 . هتحن ام سجنت هبوث ىف تعقوف ةبانجلا هتباصأ نإو ى هلصأ كح نع هلقنت

 ملعي ىتح ةراهطلا هكح ثلاثلاو « ىناثلا سجنت اقاط ناك نإ : رثؤملا وبأ لاق

 . ةساجنلا هتسم هز أ

 :هتسم هنأ لعي ىتح رهاط ىاثلاف لوألا ىف تعقو اذإ : ىراوحلا وبأ لاقو

 . ةساجنلا

 . هل ةيف ةساجنلا هتسم هنأ همهتي نأ الإ : دلاخ نب دمح لاقو

 .هو وطر نه ٢٦ رعلا ناكنإن 4 هب وثب هيضق بقث قزملا نم : نسحلا وب ] لاتقو

 دق هنأ لعي ىتخ كلذ حصي مل ناك نإو ، بوثلا نم عضوملا كلذ لسنيف هب ترهظ

 ٠ ةدساف ةب وطر هنم بوقثلا سم

 رثأ الو مدهنم بوثلا ىف ري ملو « ندبلا ىف مد ىف : هللا هحر ديعس وب أ لاقو

 هن أ لعي ىتح ةساجنب بايثلا ىلع ك الف هت ال نأو هسع نأ لمتحم ناكاذإ هنأ

 تناك نإو " بايثلا ريغب ثمي نأ لمتحا اذإ اثمم مدلا دجو ولو ءىش هنم اهسم

 .ةراجت نيقيلا ةعفادم نأل ى اهسسم نم هل جرخ ال ام لسغ هسم نم اهل جرخم ال

. نيقفانملا
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 مفو كلذ ريغ و أ مد وأ ةبانج وأ ةرذع وأ لوب لثم ةسباي ةساجن ىف ليقو

 اهنم ذخأ هنأ لعب ىتح رداط هنأ ، سبايلاو بطرلا نيب اوهو ع رهاط بوث اهياع

 . اهنم ذخألا نم بوثلل جرخم الو ةعئام ةساجنلا نوكت فأ ائيش
 ٢ لوبلا نم ىرث عضوم ىلع عقي بوثلا ىف 4 هنزا هجح ر ىراوجلا وب أ لاقو

 . ىرثلا نم ذخأ هنأ لهب ىتح سجني ال

 فرعت مل ةساجن هنم عضوم ىف ناكاذإ بوثلا ىف ع هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 { ةبطرلا تاراهطلا نم بوثلا سم امو « هلك ل سني هنأ ع هلسغ ديرأ اذإ ىه نبأ

 ‘ سجن هنإ : لوقو ، هسم ام رهاط هن ] ءاهنيعب ةساجنلا عضوم نم سم هن ] ملعي ملو

 هم اف هلك بوثلا لسغ نود كردأل هلسغ ديرأ اذإ عضوم ىف ناك اذإ امأو

 . ةساجنلا عضوم سم هنأ ملعي ىتح 2 رهاط وهف

 هلك بوثلا بطرتو ث بوثلا نم ىه نيأ فرعت ال ةساجنلا تناك نإو

 كح همزلي :.لوةف « هضعب بطرت نإو ث ةساجنلا نم هل جرخ ال هنأ ى هنم هسمو

 عضوملا كلذ نأ ملعي ىتح رهاط هنإ لوقو ،رهاط عضوملا كلذ نأ ملهي ىتح ةساجنلا

 . سجن

 . تيال رهط لود لسفت اهنأ ء تيللا جرف اهس لسب ىلا ةقرانا ف :7

 نسرخ ف غبص ‘ سجن لزغ ىف « هللا 4 ر هاري ن درح هللا دبع وب أ لاق

 همف دةعو بوث هنم لعو لزغ همف يصو ك ةساح هتضراع عبص ه وأ > هريغ و أ لخ

. رهط نأ دهتجاو هلسغ ق غل وب اذإ 4 أ وجرأ > ؟دتع جاسنلا
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 لصف

 ىهو اهتلح. ةساجنلا تناك نإف ، اهلاح ربتعا نيطلا ىناوأ تسجنت نإ ليقو

 لسغت اهنإف « ءاعولا فرط اهبذتجي و اهجلوتي ام ردق اهبغثكمي لف ءاملا ىف وأ ، ةبطر

 نراكاذإ ڵ ةساجنلا هه ىلإ بذتجم ال امو 4 جاجزلاو صاصرلا ءاعو لسغي اك

 نو ، جاجزلاو صاصرلا نم انركذ ام عفدي اك اهنع عفدي ةب وطرلا نم اهيف اع

 نم اهسفن ىلإ تبذتجا دق اهنأ ةداعلا قيرط نم لعي ام ةدم ةساجنلا اهيف تثكم

 ) رهاطلا ءاملا اهمف بصو اهلخ ،املامتسا ىلإ اح ادص جاتحاو 3اهنتل وتو ةساجنلا

 ،ناكلا كلذىلإ خسرتال اهنأ هنظ ىلع باني ام ردةب ةساجنلا عضومنع مفت ر ىتح

 . ترهط دق مث ةساجنلا غلابم ىلإ غلبي ام دق كرتي و ء رهاطلا ءاملا اهف بصي مش
 ٠0 -  33ء \ا با١

 نم تارغما وأ تاينيصاا لثم ةالطملا ناوألا ىف ىرسلا نسحلا نب دحم نعو

 ص جاجزلاو رقصلا ةينآ لسفغك,لسنت اهنأ ء اثيش عئاملا نم بلتست ال ىتلا فزا

 ىف ةغلابملا تناك‘ ءاملا نم ةغراف وأ ى ةفاج ىهو ء ةساجن نيطلا ىناوأ تقل نإ و

 تبهننا ثيح ىلإ غلب دق رهاطلا ءاملا نأ ، هنظ بلاغ ىف ىري ام ردق ىلع اهريهطت

 نه تناك وأ « تسجتنت اذإ ءالا اهيف برشي ىتلا ةيعوگلاو رارجلاو ، اهنم ةساجنلا

 ىف غلابي و تارم سمخ ةساجنلا لخادم لخدي ىتح ءاملا اهيف عضوي سوجملا ىناوأ

 هلسغ ىف دهتجاو « ءاملابضخضخ كرعلاب كردي ال ءاعو ناك نإ و ءاهلسغو 2 اهكرع

 ۔ اهلثمو ساحنلا رقصلا ةينآ نم تناك ولو

 ٠. تفج ىتح . اهريغ وأ تاعاملا نم ةساجنلا اهتقل اذإ نيطلا ىناوأ نإ لمقو {

.زثأ .اهنم اهيلغ قبي ملو ةدملا لوطب وآ حيرلاو يشلاب اهنم ةساجنلا نيع ت,هذو
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 .تبهذو ،ةساجفلا هتضراع اذإ نيطلاىلع اسايق ءاملاب ريهطت ىلإ جاتحت ال نأ توجر

 كلذكو ص ةراهطلا هك رثأ اهل ىقبي ملو حيرلاو سمشلاب ةساجنلا نيع هنم

 . نيطلا 7 او ا

 3 اهنيح نم تجرخأو ، فشنت ىتلا ىاوألا نم ءىش ىف ةتيم تعقو نإ و

 ىتلا ةينآلا نم ةساحنلا لسغ لسغ ءاملا نم افاج ناك نإو ء لسغ بطر ءانإلاو

 . ةساب تناك نرإ و ترهط ةبطر ىهو ءاملاب نيطلا ىناوأ تلسغ اذإو « فشنت

 اهبف قي ءام لك ث هاومأ ةثالنب رهطت ىتح اهرهاظ لسغب رهطت مل ةساجنلا اهتجلوتف

 « ةليل ىف ءام لك ، هاومأ ةثالث لوقو ، هريغ لعجيو هنم قاري م ك ةليلو موي

 سمشلاف راهلاد ليلاب ءاملا هيف نوكيو سمشلا ىف ماقيو ،راهنلا ىف ءاملا هنم بصي و

 . رمطي ح اذكه ك تارم ثالث ءالا نم اغراف

 . ال لاق .؟ نيطلا هيف لعجو : دمحم ىأل ليق

 دودحم دح كلذ ىف سيل لوقو ،ةليلو اموي هيف نوكي دحاو ءامب رهطي لوقو

 رمؤيف ڵ سباي وأ بطر وأ ءام هيفر ى ةساجنلا هتلح اذإ ءانإلا لاح ربتعي امنإو

 غلب رهاطلا ءاملا نأ نظلا بلاغ ىف ناك اذإ ةراهطلا كح هل كح مش ك هيف ءاملا بصب

 رأف ، دجسملا ىف لاب دإ ، ىنارعألا لوب ىلع اسايق ع هنم ةساجنلا تهتنا ثيح

 . هتراهطب كح و هيلع ءاملا بصب :نل ىتلا

 هرهطت ال اهنإ ع لوق ، ءاملا فشنت ىتلا ةيعوألا ىف ى هللا همحر ديعس وبأ لاقو

لسغي لوقو ء رسكت وأ اهريهطت ىلإ غلبت مل اذإ تابوطرلا ريغل الإ اهب عفتغي الو
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 تثكم ام ردقب رهاطلا ءاملا اهيف لجم مش ى رهطت لوقو ث اهب عفتنيو ةساجنلا لسغ

 . اهل ةيزجم مايأ ةمب۔ف ، عبس نم رثك أ اهيف تماقأ نوكت نأ الإ ةساجسلا اهيف

 ريغ نم ةساجنلا تريغتو ءاملا ىفكو اهيف ماق ءاملاو ءاملا ىف ةساجنلا تناك نإو

 لذي رهطت نأبحأ الف ةساجنلا اهيف تدعق ام ردقب رهاط ءام اهيف عضو مث ، لسغ

 لوقو ماتلا لسنلا نم اهفوقج دعب رهاطلا ءاملا اهبف لعجي مث « امات السغ لسغت ىتح

 ءاملا هيف لعجي مث ، ادحاو السغ لسغ ملأ ةعبس رم لقأ ةساجنلا هيف تدعق اذإ

 تقوف اثالث هلسغو هافك م ، هيف تعقو ام ردةب ةساجنلا تغلب ثيح ىلإ رهاطلا

 جرختف ،لواطت ولو ى اهقوف اف 7 أ ةعبسةساجنلا هيف تثكم نإو ى رهط دقو دحاو

 اثالث وأ ،ةليلو اموي انقصو ام ىلع رهاطلا ءاملا هيف لمجم مث لسغي مث ةساجنلا هنم

 مث « مايأ ةمبس مامت ىلإ رهاطلا ءاملا هيف لعجي مث ، ةساجنلا لسغ لسنيو ث ىنكي مث
 . هتراهط وهو ، ةساجنلا لسغ لسغيو ىفكي

 ءاملا ىف فلتخاو ى مايأ ةعبس ىف هاومأ ةثالثب لني نأ وه ءانإلا عيجتو ا

 هرخآو ،سجت هلوأ لوقو ى رهاط هنإ ك لوقن مايأ ةعبس ىف ةيعوألا ىف لعجي ىذلا

 . اديج السغ ءانإلا لسغيو ، سحت هلك لوقو ث فالتخا هيف هلطسوأو 2 رهاط

 ىبأ نعف ،برشو ص نكسو ء اهف الغو ى ذيبنلا اهمف عضو اذإ ءارضخلا ةرجلاو

 ةرأف تتام نإو ث مايأ ةعبس لافطلاو ءاملا اهيف حرطيو عبست اهنأ هللا همحز رثؤللا

 لك سرخلا ٢ ءالا قزوو رك أو لسغ تاب وطرلا نم هريغ وأ حلام 4.9 سرخ

وان تام نإو مايأ ةمبس لوقو ء م نال لوقو « راهناب سمشيو « نيزوت ةلب



 س :. ١٩

 ف ام ناك نإف « هدنج لخم هبنذ نإف سرخلا ىف ام هبنذ سمو سرخ سأر ىلع

 0 . لسغ لفغي \'م ناك نإو . ةتيا ةب وطر هتسم ام هنم ىمر اسد اد سرخلا

 سمنلا هتبرضو ةساجنلا اع هنم تلازو رسجنت اذإ بنلاو لدنجلاو

 هنذا 7 قزوتو سح ث ام ق بشلا مقو نإو و .;. كالذن ط بارتل اك وهف يرل او

 تاجنت نإو « هلغ ف ؤ غلابي رهاط ءام ىف قزوب م ة سمشلاب فتجيو جرخ
 7 رط امات ةساح 17 رب 11 زيةت و :ا اهلع لاسو ثينلا اهباصأ اه { عوذجلا و ٢ نعدلا

 بعذ أو ا م ه لاسو ةساسلا ىلع ءالا کرج اذإ ر كا ماقم موي :ثيل برو

 :اهنه

.. .٨ . 

 .نم سجن هفو ه ١ كوسن اذل ل سباي .ايلا كاوسلل ىف للا همحر ىراولا ى بآ أ ن

 هيف قبي ملو هنم رهظ م م لس اذإ رهطي هنإف ةساجنلا لسغ هلسغ مث ك هريغ و وا مد

 الخد اذإ كاوسلا نيح ىف ذ مفلا ة ةب وطر نم فشن دق ناك ولو ةس اجنلا نم ءىش

 .ةساجنلا نم فشنياكر هاطلا ءاملا نمتفشني هنأل ڵةساجنلا لخا دم هيف رهاطلا ءامل

 .رابتعالاىف جرخ نإف ء نالو قاعت دةناك نإ و ڵاهاقال اذإ ةساجنلا كلهتسم ءاملاو

 . كلذب رهطي نأ وجرأف ةراهطلا ىف هغالبإ كلذب داز ديلاب ثالد اذإ هنأ

 .نإف “ سحت دادم اهيف عضوو ؛ رجلا ذيبن وأ “ سج ءامب ةاود تدم نإو

 ذاللا لخدي ىيح ةلول واموي ءالا ىف تامجو تاسغ فشني ىذلا بشخلا نم تناك

 .فغحن و اليل ءاملا اهيف لعحب لوقو ، ترهط دقو لسغت مث سجنلا لخادم رهاطلا

۔فشنتال تناك نإ و “ترهط دقو لني مم ‘ماي أ ةثالثو لايل ثالث اراهن سمنلا



 ك هلوق لبق اهلسغ دق هنأ ةساجنلا لسنب فرعي نمم ىص لاق نإ و 2 ءاملاي. تلسغ

 ‘ح والا ىف هرثأ ٢7 ‘ هلك جرخ . لوءاملاي لسغ & سجن دادم حول ف بتك اذإو

 » فالتخا فالذ ض ءى هنم هنم ساطرقلا ى ش قامف ك ساطرق حو اا گ د كمس 7

 < سحت هز ١ إ لوقو ' رهاط 4 ا كوزلا ةلزنم راصو جرخ م :هلسغ ف ذ غلا ود اذإ لوق

 غمصلا نم جرخي ام ةلزن وهف ثفالذ لهب هنم جرخا امو خ :ف بحأ ةزاهلل او

 .نم ح نملا سنج هبشو \. تالذدب 7 جرخ عت محر ح ك : هلغ ق ؤ ةل وب اذإ نسحتلا

 . ملعأ ا هللاو ةرةصلاو ةرحلاو داوسلا

 ,مهريغو ؛ ءامالاو ديبملا ن نم اهلسغ فرع دف نهم ا \ اغ لبقي بايثلا و : ليف

 لق هن ١ : : لاق نإ و { ةساجنلا ن ٥ اهلسغا ه ليف اذإ ‘ لسنلا ر 1 اهيلع ى أر اذإ

 ةي نهد كرم نمل ن او 4 .الملا له 1 نم راك اذإ هنم لبقا ةساحلا لسغ :أملنسغ

 . ىراو 1 ن لشفلا لاقو ‘ تاذ ةنم لبقي ٣. ةناحلا

... 

 هتمأ و ] هدبع لإ هلس ملس ن

 ع هيف ىلصي نأ هلف ةلاسغلا 7 أ هيلو هر هاتأف ل ك سحي ةنأ ' هےل۔ر ل > اس او

 ةرح وأ ةبانج بوث ىف ناك نإو « انلاب هلسغ ئذنلا ناك اذإ ن تاذ نع هل . ولو

 هنم لحني هنأ ملعي ىتح هب سأب ال هنأ هكس كوزلا هبش هيفو هب ءاخ ٤ مد وأ
 لوزت ىتح سجن همكحف ةساجنلا نم ةمباق نيع هيف لروكة وأ ڵ دعب ءىش

 دساف ءىش لكو « ءىش هنم لحني هنأ ملعي ىتج ةب سأب اإف كوزلا امأو:؛ نيدلا

 ,مهريغو مدلا لسغم هيلع سانلا املثم الإ ي هتراهط حصت ىتح ‘ ه داسف ىلع وهف

ل ولو » مهنم لبقي كلذ نإف ؛ اهريغو بايثلا نم ساجن الل هب قثوي ال رم



_ ١٩٢ _ 

 عم كلذو بايثلا نود مهتينآل مهاسغ ىف نايبصلا لوق اولبق دقو 2 ةاقث اون وكي

 هماع لوقو ، رهاط هنإ لوقن ء وه ام فرعي ملو ، لجر ىلع ءام بصنا نإو

 ص ليق سج هنإ هل ليق نإو ث ثلذ لبق رهاط هنأ هنع ربخأ نإف ث هنع لأسي نأ

 نكي مل سج هنإ هل لاقو ، دحأ هيلع هبص ناك نإو « هنع لاؤس هيلع سيل لوقو
 . كالذ هب لعف ىذلا وه هنأل ڵ هنم لبقي نأ هيلع

 نإو ، لوبقم هلوتف سجن نيتلقلا نيتاه ىدحإ ءام نأ ةقث ربخأ اذإ : ليقو

 ناك .4 هل وق لبقي ال لوقو « هنم لبقي ال لوقو ى هنم لبقي 1 ة4;ث ريخ ربحلا ناك

 . نيتلقلا نم ةساجنلا نيع ىلع نانثا دهشي ىتح ى ةقث ريغ وأ ةث

 نم اهل لقي ملو ى هيلسغا : ةلاسم ,لاق و هكر ةي ملو هب وث ىف ةبانج هنياصأ نمو

 .؟ هتساجت نم هيتملسغف ادت ناك بوقثلا اذه : اهل لاقف ء بوثلاب تلصو مش « ةبانج

 نإ لوقو ع هب ىلصي نأ هل نإف 2 ةساجنلا لسغ هتلسغ دق « هب لص : معن تلاق

 ةالصلا هل زوج الف هلسغو ةساجنلا نم هلسغب هرمأي ملو ، اسجأ ابوث لاسفلا ىطعأ
 نسحلا ىبأ نع اذكه ى ةساجنلا لسغ هلغ دق هنإ « لاسنلا لوقي نأ الإ هج

 ٥٠ هلل 4 جح ر 1

 لبق ثالذ ىف قدصي الغ سج هنإ لاقو ، هدر مث رخآ نم اب وث راعتسا نمو

 الإ سجني وأ ى سحن كبوث نإ لاق ء ءاوسف ثالذ دعبو ء بوثلا هيلإ ملسي نأ

. نيعلا ةمب اق ةساحةلا هيف ىرع



_ ١٩٣ 

 ك كلذىف ةجح نوكمي ال لوقف «سجت بوثلا نإ لاقاذإ جاسنلا ىف فلتخاو

 . كلذ ق ةح> هل وق نوكيو ؛ ةساجنلا ىلع نونومأم ةلبقلا لهأ نإ لوقو

 ةقثلا نإ . لوقف . ةساجنلاو ةراهطلا ىف دحاولا لوبق ىف انباحصأ فلتخاو

 ةساجت ىف ةجح نوكي الو " ةساجنلا ةراهط ىف ةج> لوقو ى امهيف ةجح نومأللا

 لوقو ،نالدع نانثا نوكي ىتحكلذ نم ءىش ىف ةجح نوكي ال لوقو 2 ةراهطلا

 لقتسي ايف لبقيو ى ةالصلا لدب ىنا تاراهطلا ة۔اجت نم ىضم ايف دحاولا لبقي ال

 . ملعأ هللاو ء رهاط هلصأ ايف تاساجنلا ريهطت نم

 لصف

 مدت دنع بوثلا نم بهذت ىتح اهسك ةسباي ةبانج بوثلاب تن اكاذإ ليقو

 ريغت لؤقو ث نسحف ةسباي وأ ةبطر تبرت نإو ، تب“رت ةبطر تناك نإ و « ءاملا

 . اهتلازإ ف ةغلابم وأ بير رتن وأ سكب

 مدت دنع بارتلا اهملع عضو ةبطر ةرانملا تناك نإ و كل ذك كلام وبأ لاق

 ئ اهسك ةدب اي تناك نإو ء كلذ 4 زح 4ز إه ااام وأ ةره هب قزلت ىح ءا

 . ءاملاب هلسغيو هبوث نم اهكرعيو

) ١٣ - نيبلاطلا جهنم / ٣ (



 س ١٩٤:

\ . 
 )بجاوب سيلو بحتسي ةساجنلا نم بوثلا بيرتت نإ ليقو هبي رب و .

 ةرم بارتلاب هلك بوثلا ىطغي ىتح بارتلا هيلع رذي مث ، ضرألا ىلع طسبب نأ

 ههجو ىلع هبرتي نأ هارجأ ضرألا ىلع هعضو نإ هللا دبع وبأ لاقو ، ةدحاو

 نيهجولا نم نيترم هبرتي نأ بحأو ث بارتلا ريغ ىلع هطسب وه نإو :ىلعألا

 :بناجلا كلذ نم هبرتي نأ هازجأ دحاو بناج ىف ةساجنلا تناك ن إ ليقو ك اميمج
 بارتلارابغ روثي نأ الإ ،اعيمج اهيرتينأ الإ هزح اعيمج نيبناجلا ف تن اك نإ و

 4 هب ىلصو اب وثبرتو ءاملا دجي مل نهو ءهيزجي نأ وجراف نيبناجلا نم بوثلا معيو
: 

 نإو ً هتالص تمت دقو ع هيلع ةداعإ ال لوقو ك ةالصلا كلت ةداعإ هيلع ء لوقف
 هللاو "اكس خ رن هفرعي 1 نإ و ك ذنم اهعض ومبزرت بوثلا ن 2٥ ةساحنلا عصوم فرع

 . قيفوتلا هب و > ملعأ

 , 4٠
» » » 

 . أ

 : هرهوج ىف هنع هلا ىضر ىماسلا انخيش لاق ) ( ,

  

 باتكلاو ةنسلا ىف سيلو
 ه=۔بذلا رحنم اضيأ كاذك

 اطابنتسا هل اضيأ دجأ ملو

 ىنعملا ن۔هفي مل نم ءاجو
 ايمساف ساقي نأ حصي الو ا

 ملعي مل ةراهط اهنأل .

 نيديلاو هجولا ىف اهعضوم

 بحست نيح بايثلاب فيكف
 هساجنلا تلاز نيح كاذو

 هرورض هل لسملا ىف نأل

 ' بايئلاو

 .هحيحص ةياور هب سيل

 اطايتحا هب اولاق امنإو

 ىنعي موزللا هنإ نظف

 اعرش دق ىذلا مميتلا ىلع

 مدعلا ماقم ىوس اهبجوم

 نيذه ىوس ىف حصت الو

 فحصملاو برتلا ىن

 فحصملا مميت

 بزتي ذإ

. ٥ ر و ام.. \ َ - ١ )امكح كاذك



_ ١٦٥ 

 رشع سم الا ل و ةلا

 نهدلاو كسا فو رانل اب سحتني ايد

 سجنلا نهدلاو ةتيملاو ةرذبلا لثم تاساجنلا نم ناخدلا ريثأت ىف فلتخاو

 ، دسفي ال :ىراوحلا وبأ لاقو هسجن هب كاز اهو ڵ سجن سجنلا ناخد نإ لوقف

 بطحلا دامرب سأب ال : ىراوحلا نب لضفلا لاقو ء:سباي وأ بطر ىن هريثأت ناك

 هب زبخ الو ، هب رخبتي ال ڵ سجن وهف. :سج .بطح رم رمج لكو ، سجنلا

 ءىش نم ناخدب الو بهلب عفتني الو ,نيكرشملا رابني ىلطصي ال ليقو . هب ىوشي الو

 نإو لسغي ىتح رانلا هرهطت الف مدلاو ةرذعلاك تاوذلا نم ناك نإ لوقو ، سج

 ح ةساجنلا نيع تباغ اذإ لوقو « رانلا هتربط سجنلا ءاملاك تاوذلا ريغ نم ناك

 . , رهط دقف ادامر راصو رثأ امل قربي لو

 ء ضعب- كالذ زج ملو ڵ هب زبخم نأ ضعب زاجأف ء سجنلا بطحلا ىف فلتخمو

 هدسفأو ‘ بهللاب عافتنالا ضصه زاجأو > رجلاو دامرلا دسفأ بطلا دسفأ نمو

 . صعب

 ىوش اذإف ء نيجملاو سجنتملا محالا لثم اسجن ناكام رانلا ريهطت ىف فلتخمو

 لسعب دودلا حلصأ اذإو ى رهطي ال لوقو ص رهط دقف رانلا ىلع نيجعلا زبخو محللا

 > هداوس هرثأو ك اهف رن ؤب ام بايثلا ق 4و رخبةي نأ سأب الو سجن ركس وأ

. ةسرام وأ ةبطر بايثلا تمن كَ



_ ١٩٦ _ 

 طسقلا هب سف لر نأ ز ر اح سجنلا سا دلا ق هنا همجح ر ر بوبحم ن درح ,. نعو

 مد جرخم ملو ةمالعلل ةبادلا ىلع تلعج و « رانلاب ةديدح تيمحأ اذإ و « هب ريغيو

 ٥ ر> اط ىه

 زوجي الف ارمج تراص ىتح رانلا ىفتحرط ةرذع ىف هللا همحر ديعس ىنأ نعو

 نإف سجنلا ءاملاو لوبلاب سجنتاا بطحلا ام أو ى هريغ الو كمسلا هب ىوشي نأ

 ء ادامر تراص ىتح ةسحخ ةق رخ قرح 1 نرمو « رهاط هرمحو ى هب بهذت رانلا

 هيلع سأب الف تاوذلا ريغ نم ةساجنلا تناكاذإف 2 هب ىصو حرج ىلع اهعضوو

 . دفت اهنأ لوقلا رثكأف تاوذلا نم تناك نإو « لوقلا ضعب ىلع

 لهف
 لاقو دولجلا 4.9 عضوت ىذلا كدملا نهد هنباو بوبحمو { عيب رلا هرك ليق ٠

 هر نورب ال دايز وبأو ث نحفح و أو ك ةد..ع وبأ ناكو ‘ ءا,ةف)ا نم ريثك كالذب

 بحأ بيطب قا رما بيطا ل : لوقي ةديبع وبأ ناكو « هب اونهد امبرو 4 اسأب

 ( . ( . كسملا ن ه لإ

 همل ! ىددأ ٨و أ ىورو 4 1 ١2 بيطلا ب بمطأ : لوقي ةيلتط ر ىنلا ناكو

 ةرده هيز ١ ا تلصو نم : لاقو ى هنم ماطعأ او هراحص أ | نم هعمو 2 ١ إ لصوف ك كسم

 صعب و ؤ ههج و 7 حسف ك ٥ در ق 7 4عم تيق» 7 . اهنم هلنيلف رد اح دح أ هعم و

 ع ع ٥

 م . د.هس ىنا نع ىن اسنا ر دواد وياو دحا هجرخأ )١(



_ ١٩٧ 

 تصةن وأ تدز ف ١ ىردأ الو ىنملا تيتك س ةنحا حر نم كللاي : لاقو ‘ هرعش

 . هيف رظنيلف 2 ظفلا ىف

 هنهّرا ةراجلا ةري رذلا و دومجلا نم ىذلا كسملا نهد : هللا هحر لع وب أ لاقو

 ه.اع ضێيفأ ح اثىش هتم ىدي٫ عضأ نأ ےهارب ١ لاقو 4 اسأب هب ىرن امو ، نوكسملا

 كسملا لطع نم بلج ىذلاو ، نيللا نم هيف ءاج ال سجحت هنأ ىرأ الو 2 ءام

 ، ناباسو ص ىلعو ص ثاام نباو ، رع نبا كسلاب عافتنالا زاجأ نممو ك رهاط

 . هللا هحر دح وبأ لاق كلذبو ديز نب رباجو.، نيريس نباو ‘ بيسملا نباو

 لحف

 سجنلا ءاملا ,رم دشأ اذهف فشني ءاعو ىق ناك اذإ سجنلا نه.لا ىف ليقو

 لدلو ثاهلثم وهو ناهدلاو نمسلا کااذ.كو ث ءاملا قصاي ال ام قصلي هنأل ، افوشن

 نر““ وأ رج> ردق ىف نهد يلغأ نإ و { ةينآلا ىف نهدلا نم اوت دشأ نمدلا

 اهن ىلغ ام ردقب رهاط ءام ا__مف ىلغي مث 2 ةساجنلا نم لسفت اهنإف سجت ءام وأ

 ىزجو ث ةساجنلا لسغ لفغي مث ڵقارمي مث ، سجملا ءاملا وأ ن۔دلا وأ نهدلا

 ك جارسال هب عفتني نأو ث سجنلا نهدلاب نفسلا نهدت نأ مهضعي زاجأو ، لذ

 ٥هريغوأ ىعح ىلع سجنلا نهدلا عقو نإ و ، هسجت ءىش ىف هناخد رثأ نإ نكلو

 رهطي هنإف ةساجلا هتضراعو ةرهاطلا ناهدألا نم ناك نإف 2 هكوز قبو ءاملاب لسغف

 سجن وهف ةتيملا كدوك اسجن هلصأ ناك نإو ء كوزلا نم ىقب اع سأب الو « كلذب

ريغتو هكرع ىف دهتجاو .لسغو 4 سجن محشب دلج نهد نإو ص هنيعو هز ىتب ام



 _ ٩٨و _

 بهذي و ةد۔.لا ف لعج ىت> رمعي ال لوقو . هتراهط فالذذ > ةاحنلا نوا هنم

 برحلا لهأ حابذ وأ ةتيم محش ناكنإ ، لوقأو ، اهسندو ةساجفلا نول

 ء رخآلا لوقلاب اذه ىف ذخآو « اهسندو ةساجنلا نولب ءاملا بهذي ىتح رهطي الف

 ثكالذف اهلسغ ىف مل وب اذإ» نهدلا وأ محشلا ىف ةيستكم ةساجنلا تناك نرإو

 اذه ىف ذ ذأ و { ةساحنلاب بهذي ءاملا نأل امم اق رهوجلا ناكول و « اهراهط

 . لوآلا لوقلاب

 اهيسذ م ، هريغ وأ لوب لثم اهل نيع ال ى ةساجن هدي ىف نميف ديعس وبأ لاقو

 كلد نم هسم ام سجني ال هن أ ك هب نهدف 4 ةساحنلا تالت ىلع اندد هدي ىف بصو

 ةساحنلل تناك نإو ث اهعيمي الو اهعضوم ىف ةساجنلا قصلي نهدلا نأ الإ ، نهدلا

 تعام دق اهارت نأ الإ اهعنمي ال ، اضيأ نهدلاو . هريغو مدلاك هدي ىف ةمئاق نيع

 { نيع اهل نكي مل وأ نيع ةساجنلل ناك ع دسفي هنإ : لوقؤ « تسم ام سنجتف

 . ملع ا هنداو

 لهف

 { ىلصألا مدلا هيف ام عيمج و ريطلاو كرشلا لهأو باودلا نم ةتيملا سم امأو

 فلتخاو «ريهطتلاب اذه نم ءىش رهطي الف ةراهطلا ضقني وهف ةتيمنم ائيش سم اذإف

 دفي الو ، اوربطي مل ولو نورهاط مهنإ :: لوقف : ، نيملسملا نم ةيالولا لهأ ىف

 لهأ نم مهريغ ةلزنم مهنإ ، ليقو ى ةساجن مهنم-سمي نأ الإ مهعسم نم مهنم

نورهطيال ةلبقلا لهأ نأ عامجإلاو ء مهف تول كح لوصحل و « اورمطب ىتح ةلبقلا
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 نمو ص ةراهطلا كح ىن ايحلا ىف ءاوس ةلبقلا لحأ نأ عامجإلاو ى رهطتلا دعب الإ

 هسم لاحل اضرت اتيم ل۔: نهو ع مهنع لاز دق دهعتلا نإ لوقي مهتراهطب لاقت

 . تياا سمي ضقنلا ىأر نم لوق ىلع « هالإ

 وه :انباحصأ لاةن ! تيملا كح ىف سانلا فلتخا هللا همحر دمحم ىبأ عماج ىو

 . ءايحألا ىلع ةدابع هلسغو رهاط وه 4 مهفل اع ضعب٫ لاقو ؤ رهطي ىتح سح

 نإف ڵ اتيم الو ايح سجني ال نهؤملا نإ : لاق ه أ :تل ىنلا نع ىورو

 ؛ توملا لبق هيلع ناكامع هكح لقني ال هيف توملا لولحف “_)ًاحيحص ربخلا ناك

 هلاعتسا زئاحو ث ةراهطلا هكحف تام نأ دعب هيلع عضو وأ ، شارف ىلع تام نمو

 نم ةراهط الو ، هتراهط ضقني الف اتيم وأ امح بنجلا سم نم امأو ك ةراهطلا ىف

 ،ل-غ ريغل هسم وأ تيللا لسغ نم نإ انباحصأ رثك أ لاقو 2 امهلسغ وأ امهحسم

 ضتن ةتيملا س. ىف بجوأ هنأ « ةملظ ىبنلا نع ىور امل ء ةضتتنم هتراهط رأ
 ريغ وأ ىلو ربلا ىف سيل و « ةتيلل مسا هيلع عقو تام اذإ ناسنإلاو { ("); راهطلا

 ةجراخ م اهبلا نوكت نأ ربلا اذه نم اجراخ ىلولا نوكي نأ زاج ولو « ىلو

 .ىش ال مالسإلا لهأ نإ لوقو ، همو ىلع هؤارجإ بجو امومع درو املف هنم

 الف ، رهطي مل وأ رهط ، اباي الو ابطر ى ةيالولا لهأ نم املسم اتيم سم نم ىلع

 نأ ل,ة هسم ن © ةلبقلا لهأ نم ةيالو هل سدل نم امأو ى هسم نم روهط ضقني

 ىذمرتلاو ىراخبلا هرك ذو ةفيذح نع هجام نياو ىا۔ذلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ )١(
 م . هل دنلملا دواد ىبأ نو نمؤملا ملم نو تيه الو ىح مهتياور قف سيلو

 هدجأ و نابح نباو دواد فأ ق هن أب هثرداحأ جرخ نم راشأو حاضيإلا هحرخأ )٢)

 م ٠ هسك دواد قأ ق دوجوملاو ةنسلا زونك بحاص هلا راشأ نكلو
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 رهطي نأ دعي هسم نم ىلع ضقن الو هؤوضو ضقتنا سباي وأ بطر وهو « رهطي

 .رس :: هللا مهمحر بوبحمنب دمحمو دمحم وب و تالاه وب ] لاقو 0 سب ا وأ بطر وهو

 ءًاسبايوأ ابطر ساملا ناك سباي وأ ابطر 5 ايلو ناك نإو ى ءوضولا ضقني ةتيلل

 . أضوتي نأ هل بحن تي لسغ نمو

 ًآضوقي : لضفملا نب رمه لاقو ، اتيم لسغ نم ىلع لسغ ال : ديعس وبأ لاق

 عفان نب هللا دبع تيأر لاقن ع هللا همحر ناليغ ني مشامل ليقف ك تيم لك سم نم

 نأ دعب اذهو 2 أضوتي لو 2 ىلص مش هاف رذف دقو ، كفنلاب سيق ىبأ نبا مف وشح

 ,نم امأو" ء هضمغ نم ىلع ءوضو الو « اتيم لسغ نم ىلع ل-غ ال : لوقو ، رهط

 . ةراهطلا هيلعف هلسغ

 نم ءوضو ضقتنيذ ةبطرلا امأو ى ةسبايلا كرشملا ماظع سم سأب ال ليقو

 « كلذب سأب الف ةتيملا نم كدو الو اهيف محل ال ةرخت تناك اذإ لوقو 2 اهسسم

 « هثوضو ىلع سأب الف سباي لجرلاو ةسباي ةتيملا تناك اذإ لوقو ، ضقني الو

. قيفوتلا هبو ى عأ هللا و
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 رشع سداسلا لوقلا

 اهلإ دصقلاو تارابطلا ىف

 :جاوزأ اهيف مهل » : ىلاعت هللا لاق ى ةفاظنلا ىناعمل عماج مسا رهطلا نإ ليق ,
 ر

 ناك نإو ص نهيف سند الو ص نطونتي الو ، نطخمتي الو ، نضحم ال « ةرهلمم

 ،كلذ عيمج نم تارهاط نهو ،رذقتسم وهف سجنب سيل طاخلاو ماخنلاو قازملا

 سيل نكلو « قافتاب سجم ريغ وهو هك ىف طخمتي ناك ةريره اب أ نأ ىورو

 . رذق وهف سحت لكا امأو ، اسجن رذق لك

 ةساجنلاو 2 ةدابع ةيدأت رخآلاو ،ةساجنلا ةلازإ امهدحأ : نيينعم ىلع ةراهطلاو

 2 هماقم موقي اج وأ ءامب اهنيع لاوزب اهنم رهطتلا مسا حصيو ك اهتلازإ ىف نويدلاك

 .هرمأب هنع ىضق اذإ نيدلا هيلع ىذزياك ث دصقو ةين ريغل ان رك ذ ام اهكح عفتريو

 ريغ وأ هبايث وأ هندب نم ءىش سجني نم تالذك ك هنايض هنع طتسي هرمأ ريغبو

 ضر هنع ليزي کالذ نأ ‘ هرمأ ريث وأ ه رمأب ، هريغ هنع هتلازإ ىلوتف كللذ

 ۔ هنم ة ر اهط) ١

 عير جور وأ مونلاب ثدحلا رهاطلاف ةدابعلا ذافنإ ىه ىتلا ةراهطلا امأو

 هللا لاق اك ث كالذل هنم دصقلاو هلعفب الإ ن وكي ال هنع ةراهطلا ضرف طاقسإ هنم
 ١ ء س صس ٥ م س 7 7 + س

 ىلاعت هزلأ رم \و . ) نب دلا ل نيصملخم هرا اوديْسَمل ال ! اورم ا امو « : ىلاعت

 .صالخإلا نأل « اهلعفل ةينلاب اهيلإ دصقي نأ هتمذب اهلعف قامتي ىتلا هتدابعب هديعت

طقسي الو ص انركذ ام قبرط اهقيرط ىتلا تادابعلا عيمج ىف بلقلاب الإ نوكي ال
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 ىتح » : ىلاعت هللا لوق ان رك ذ ام لد ؤي و « اهلإ دصانلاب الإ ايشادا ضرع

 . [ - م .

 ذانزا ه و ةساحنلا ةلازإ ره اي. ا و (- ىذألا عافترا وه لوألا رهطل اف ) ن رمطت ١ ذإ

 . ةدا..لا

 م
 . .م . 1

 ل ر =

 لعفت برعلاو ص ديكأتلا ىنعم ىلع دحاو ىنعي نامسا ريهطتلاو رهطلا : ليقو

 هللا لاق ، دحاو ىنعم رخآلا ىلع اهدحأب دكؤي نأ زاج ناظفللا فلتخا اذإ كللذ

 . دالا وه ثيحلاو « نيدسفم ضرأل ا ىف اوت الو » : ىلاعت

 ىذلا ندبلا رثاس لسغ وه رهطو ى ءاضعألا لسغ وه رهط : نارهط رهطلاو

 ءادأب رمأن الف ، اهف فلتخم ىرخألاو ى اهملع عمتجم نيتراهطلا معأ ك ءاضعألا هين

 . لذلا وهو اهب ضرفلا ةيدأت ىلع لكلا قفتا ةراهطب الإ ضرف

 ء ضرألاو ، ناسنإلاو ڵ بوثلا : نثخم ال عب رأ : لاق هنأ سابع نبا نعو

 ضئاحلا قرع هباصأ نإ بوثلاو : لاقف ى كللذ هن و>ار نب قاحسإ رسفو . ءاملاو.

 اهيفلسةغا نإ ضرألاو سجني مل بنج هغاص نإ ناسنإلاو سجني مل بنجلاو
 رهاط ءىش لكو «سجني مل ةساجنلا هيلع بلغت ملو هيف ل۔ةغا نإ ءاملاو ء سجتت ملا

 ٠ ىن أو رك د نم { ةل۔+ا ىف رهاط نانإلاو ، هداسف حصي ىتح هتراهط ىلع وه

 سجن هنم جرخم ام امأو 0 مالسإلا لهأ عيمج نم ث دبعو رحو 2 ريبكو ريغصو

 "ملاو ، ربدلا نم جرخت ىتلا حيرلاو ى طئاغلاو « لؤبلا وه هنم نمجنلاف ع رهاطو

 قلعلاو ، حيقلاو ،'قاصبلاو ‘ عومدلا رهاطلاو ؛ ءيقلاو 2 مدلاو ع ىدولاو 2 ىذلاو

 نا۔نإلا رؤسو 0 عاخنلاو ى رفظلاو ى دلجلاو ، رعشلاو ، حيرص مدب سيل ىذلا

.بنج ريغ وأ. ابنج ناك ك ءىضوتم ريج وأ ًاثضوتم ناك ث لاح لك ىلع رهاط
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 . مهريغ نود ةلبقلا لهأ ىف اذهو « هلثم ةأرملاو 2 ةثداح ةساج همف ىف نكي مل ام

 ندبلا نم رهاطلا ءاملا اهعضوم نم اهلازأ ةساجن لك : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهلازأ اذإ كلذ ىلعف ث اهم ىلتبمال نكب ل ولو ڵ ترهط دق اهنأ كلذ ريغو بوثلاو

 هلازآىتح بوثب قحسو ، هرت بهذ ىتح ءىشب جلوع اذإ مدلاو ةبانجلا امأو كاملا

 مث ض هلجر نطب ىق ةساجب رظن نمو ص تاوذلا ريغ نم ةساجنلا ةلزنمت نوكي هنأ

 ىشم نإ كالذكو ص .املاب لسفت ىتح رهطت ال اهنأ ڵ تلاز ىتح ضرألاب اهتحس.

 كالد ٠. نم تفصو { هل>ر تسب ىح ح اهس ىشم 7 ك ةبطر هلحرو سح بارت ف

 ء ضرألا اهلك أتو ، ىنفت اهنأل رهطت اهنإف لاعنلا امأو ءلسفت ىتح رهطت اف بارتلا

 . ندبلاو بايثلا نارهطي ال حي رلاو سمشلا نإ : لاقو

 ء

 ل۔؛م كرعلاب كلهم ءىش ىف ةساح تمقو اذإ : هللا هحر دل.هس وب ا لاقو

 رثك أ ءاملا ناك اذإ . ةدحاو ةرم ءاملا هيلعبصي نأ ىزجم هنأ ، هريغ وأ ساطرغ

 2 "ىلإ بحأ ثالثلاو ، قاب رثأو ةمباق نيع ةساجنال نكي ملو ، ةساجنلا نم

 2 كلذ هأزجأ هجو ىأب هتراهطىلإ غلب اذإف ، هيلع ءاملا بصنم تالهيناك اذإ امأو

 طيمأو ثم اذإ ثكالذ نأ ء تاوذلا نه ةساج لكو مدلاو ةبانجلا ىف ىدغع : لاقو.

 ةساجنلا كلت عضوم نأ « نيع هل قبي م و \ بهذو « اهريغ وأ بايثلا نم ءىشب

 . تاوذلا ريغ ةساجت ةلزنم نوكي

 ساطرقلا ىف باتكلا سيب اذإ هنأ سجم دادج ساطرق ىف بتك نإو

. رهط دقح
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 ناك اذإ \. أ و ( هسمللا رهطت الو تاوذلا نم ةساحنلا ت تناك اذإ : ٠ هرمة ل ةو

 رهطي نأ لبق سهدي ئ ‘ تاوذلا رت نم ةساحنلا هتضراعو [رحاط هرح وج دادملا

 .. بولثلل س ) آ و ن دزا , ه ى ملس آ صيخرتلا كرق رو { ٨ ة را ط ى زاجإ ن نه كالذ دعبي الو

 لصف

 نوكي الف ڵ سجت هنإ لئاق لاقو ، لصألا ىف ار٬اط ءىش ناك نإ : ليقو .

 ةمث ريغ وأ ةقث ربخلا ناك هسيجنت فيكو ، سجنت مب رسفي ىتح كلذ ىف ةجح

 زوجن الو ث ةنانثمطالا كح باب ىف زوحي لوقف ، هدحو ةقثلا ربخ ىف فلتخم و

 .لوقب حصت ال ه۔اتو 4.9 ةداهشل ذ لصألا ف ر>اط لكو ٤ كاب ءاضقلا ناهم ق

 سجتنت هنأو « لئاقلا قدص لامتحا عضول سجر وأ سجنتم وأ سجت هنأ هيف لئاقلا

 بجو الذلو «هسحني امف فالتخالا زوحن و \هد سجتنت هف ا أ قافن الاف ف نوكي ال ا

 < ٨4م د وهشلا نم ريسفتلا مه ةسان 4ر حصت ام جرخيف ‘ هد , سجتقن . لئاقلا رسقبنأ

 « مازح اهنأ دوهشلا اهيف دهش لاومألاو جورفلا نم لالحلا نم ءىش 27

 دوهشملا رذع عطقت كلا ىف ةجح تالذب مقت مل مارح هجو ىآ نم ةنيبلا رسفت ملو

 ىأ نم ى ةمرلا كات ام ةنيبلا رسفت ىتح هدي نم هتلازإب هيلع نوكحم الو س هيلع

 قيفوتلا هدو { ملع عأ ه هللاو . هلا >ا> و الذ ةمرح لامحال مارح هحو

» » »
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 رشع عباسلا لوقلا

 زوجم ال امو هل زوجب امو هماكحأو بنجلا ىف

 لصأو ،بغجم وهف بنجأو بنتجالاتي ى ةراهطلا دض ىهو ى ةساجملا ةبانجلا

 بيرغال لاقي هنمو ص هتدعبأو هتمطق ىأ لجرلا تبناج « مهلوق نم « دعبلا ةبانلا
1 

 ك سانال هتبناجمل ةبانجلا نم لسذي مل ام ابنج لجرلا ىمسو « ةبانجلا ةبيرغللو ڵ بنجلا

 هتريشع ٠ ك هدعل ابنج بيرغلا ىمس ك لسعي ىح ماعطلا نعو مهخع هذهب و

 .3 ترصأ » : هلوقو ؛بيرذلا ىا «بشُملا راَيلاو» :ىلاعت هلوق نمو { هنطوو

 ثيدحلا ىفو «بنجلا نع دءبةت ةكشالملانإ :ليقو بنج و دعب ىأ « بنج رع
 م

 ارهاط ناك اذإف ء شرعلا ىلإ هسقنب جرع ناسنإلا مان اذإ ء ءادردلا ىأ نع

 ٠ ابنج ريصي هزأل « ىصفتو ىحنت ابنج ناكنإ » ، دوجسلاب اهل نذأ

 هرك دقو . ةساجنلا عضوم الإ سم ام سجنيالو ك هقرعوبنجلارؤسبسأب الو

 ٠ ه سأب الو بارشلا امأ و ك ءوض وال ٠ وضولا نم ضئالا رؤس هرك نم

 رن ( ةف ةكئالملا مهب رةت ال ةثالث رساي نب رامع نع دواد فأ ىف دوجؤملاو هدجأ )١(

 ةغلابملانم عون اذه ىفو رامع نع ىآاربطلا ثيدح هلثمو . آموتي نأ الإ بنجلاو قولخلاب حمض:لاو
 ىئنلا ناك اهنع هتنا ىضر ةشئاع نع ىذمرتلاو دواد وبأ ىور دقن ةفاظنلا ىلع نمؤملا ثحت قلا

 نأل طقن داشرإ ءوضولاب رمألا ثيداحأ نإل ءام سع الو بنج وهو ماني ماسو هيلع هتنا ىلص
 لوسراي تاق هنع هتنا ىضر باطخلا نب رمع نع عيبرلا ىور دقو هؤوضو ضقتنا مان اذإ مئانلا
 ىوغاا ءوضولا أضوت ىنعمو من مث كرك ذ لسغاو أضوت لاق عنصأ .ذام ةليللا نم ةبانجلا ىنبيصت ةنا
 . } نيديلا ) لسغ وهو طقن
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 .هوركاو > با رشلا و ءوضولا نم , اهرؤسب سأب ال : حبسملا نب لدرخ لاف

 . لمعتسم هز آ رجأل ء وضولا ن ٠م اهذدسح نم رطق ام

 عيمجو امهتبرو بغجلاو ضئالا قرع نأ قافتالا ىنعمف 7 ديعس وبأ لاق
 ء بارشلاو ماعطلا نم اهرؤس تلذكو ى رهاط هلك ايهفنأ نم جرخ امو 2 هانن ام

 ءوضولا نم ضئاحلا رؤس الإ لاسقغالاو بارشلاو ، هنم ءوضولا زئاج ءوضولاو

 :ثماد ام رهطت الو ص هزغنتال ههرك نم كالذ هرك دقف لسغلا وأ ٤ ءاخنتسالا دع

 .جزخم الو ماني الو برشي الو لكآي ال بنجلا نإ ليقو « تربطت ولو ى انضئاح

 دارأ نإ هلىغبنيو ث هيلع سأب الف لف نإ و ٢ ةالضلا ءوضو أضوتي ىتح :سانلا لإ

 ةلإ ء مورلل ال بيدأتلا ىنعم ىلع:هلك .اذهو ، هاف لسغي نأ برشي :وأ لكأين نأ

 نم ءىش هيف ىف قلعي نأ فيخأ ءاف ضحضم:نأ لبق لكأ اذإ هنإف ء لكألا ق

 .نم لسفلل دعب ماعطلا نم هيف نم جرخ نإ ليقو ء لسنلا نيب و هنيب لوحم ، ماعطلا

 لسنلا ةداعإ ليقو ڵ ةالصلاو كلذ لسغ ةداعإ هيلع نأ رفظ رادقم هسارضأ نيب

 هيلعةداعإ ال لوقو 4 اريثكو أ الياق ناك ٤ ةداعالا هيلع لوقو { ةالصلاو ءوضولاو

 ۔« اهب 5 ةب انملا لبق لك أو 4 اريثك وأ اليلق هيف ناك هنأ ء كاذب ملسي ل اذإ

 امأف ڵ ءىش هنم جرخن لوبلا قارأمش «لوبلاقي رنأ لبق ضمضمتولك أ اذإ كلذكو

 برشلاو لكألا نإ ليق هنأل ء ةضمضلا لبق بدألا نم الإ هنع ىهني الف برالا

 ريصقتلا نم وهف لسفلا لبق مونلا امأو ع نايسنلا ثروي امم ةبانجلا نم لسنلا لبق
 مان نم ليقو .رهاط وهو الإ تيبي نأهل ىغبني ال نمؤملا نأل ث ةراهطلا ف ةفلابملا ىف

٠ انمؤم ناك اذإ اديهش ناك تامو 3 ارهاط



-_- ٧٢ ٠ ٢ --- 

 هك أن ‘ ادهش تم هو { ادودح سبلاو > اذيذل لك : هنب ال ناهل لاف : ليقو !

 « ةفيظن ةرهاط هبايث سبلي نأ وه اديدج هسبل و ؤ موصلا نم هعوج دعب وه اذيزل

 :هثيدحو سانال هحورح امأ و ك ارماطقمماني نأ اد۔ہش هد ومو خسو الو اهف رذق ل

 2 ةدابعلا هب دي .رأ اذإ ى لضفلا ىف ة هنم ريصقت كلذف ‘ هنكمع وهو « رهطتلا ل اق م ممم

 ش ذ وهف هرهطو ه وو , ىلع ماد ا ك رقي رقي و رهطتلل 4 لصي ١ ولو ‘ ةدابع رهطلاو

 . ٣

 7 ا .رو ٤ سانلا ىت اي و و هجاوح ىف جرخم نأ بنج زوجيف زئاجلا ى ايأو ا

 | : ليقو ، بنج وهو داهجلاو برحلا ىلإ و 1 ا لوس باحصأ ضعب

 « هدي ةر ره وبا آ ضقن « .هخلاضيل هدي 7 بنج وهو . ةلع ىئنلا ق ةل ة ةرب ه ابأ

 | ركني ب ل ك . }سني ال ملسملا نإ هللا .+ : ةلع ىنلا لافق بنج ىإ لاقو

 . بدؤلاو ك مهيلع ب بحم ام هتمأل - وهو ، بنج وهو جورلا ةربرد ىبأ ىلع

 . ةفيذح ٠, نع ىور كلذكو

 .نأ دارأ نإو ك عاجلا لعد نيجرفلا عصوم السر نأ ةأرملاو لجرلل ىغبني و

 . كلذ ىف امهماع سأب الف اللختو ةضمضملا لبق الكأ نإو ، اههيهاف اضمضم لكأي

 لك أ اي ْن ] دارأ اذإ ناك هتبرع م هلرا لوسر نأ امهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 . لك أو ًاضوت بنج وهو

 )١( دواد وباو ملسم هاور .

 



 س - ٨ ٢٣٠

 نإو 2 لسنلا لبق هتأرما أطيو ث هتعلس موةيو نهديو رونتي نأ بفجالو

 2 ةانجلا راثآ هنع لسغ هتجوز أطي نأ دارأ نإو ٤ نسحأ وهف كلذ لبق لسقغا

 الف لسغلا لبق أطو نإ و ى ىلوألا ةبانج اهمتك ىرخأ هل ةأرما أطي نأ دارأ نإ"

 اهأطو نإو 0 ةمألا ةبانج ةرحلا أطو الو ص ةرحلا هنانج ةمألا أط , 7 سأ

 ، هللا همحر كلام ىأ نع كللذ زاوج دجويو « اسأب هيلع ىرت الف ةمألا ةبانج

 ث كلذب هيلعدسفت مل هتيرس وأ هتجوز أطومحش «ارمد وأ امارحاجرف لجرلا أطو ولو

 لجأل ههرك نم تالذ هركو ءكاتسي نأ هلو ،هسأرو هتيحل بذجلا ىنع نأ سأب الو

 نسحأ وهف حذلا لبق أضوت نإو ك بنجلا 7 ب سأب الو ح نانسألا سرخ

 ءا هنم جرخأو دجلل لخدو . مميد ز لحسم ف الا الل بنجلا دح : مل نإ و نإو

 7 ك رذع نم الا بنجلادحسملا لح ذ ل هللا همحر لذمعس . أ لاقو ك لسقغاو

 . دجللاك كا ف ىللاو ڵ ءاسنلاو ضئالا

 بنجال دجسملا لحأ ال : لاق ةلظ ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع تورو
 لاقو هعضي وأ اثيش دجسملا نم لوانتب نأ بنجال ةديبع وب أ هركو « ضئالاو

 بذجلا لوخدب سأب ال لاق هنإ انموق ضب انعو ث ابن ناك اذإ هدي هلطت الا
 لغأ نم غلابلا فلقألا 7 مارحلا دجسملا الإ دجسملا كرشملاو ضئاحلاو

 نيفث اطلل ىتيب 'رهَطَو » : لو ةي ىلاعت هللا نأل ع ءاسنلا نود لاجرلا نم ةلبقلا

 { دوجسلا مكرلا نم اوسيل مهلك ءالؤدو « دوجسلا عأ او نيقك اَملاو

 ىدؤت ال ةالصلا كلذكو ء ةراهطب الإ نوكيال فاكتعالاو فاوطلا كلذكو

. ةراهطلاب الإ



٢.٩ 

 نأ هل سيلف دحدملا ىف وهو هتساجنب ع وأ دجسملا ىن ةبانجلا هتباصأ نمو

 هدوعت ىف اروذعم نوكي نأ الإ هنم ج ورلا هيلعو « ثبلي الو ماني الو هيف دعقي

 2 رطم وأ رح وأ در نم هقحاي ررض وأ لام وأ نيد وأ سفن ىلع فوخ نم. «هيخ

 كم.يتيىح دجسملاىفىشمي الو ث هنم لقتنيالو ڵ ههطوم ف دعتي نأ سأب ال لوقو

 { مميتي ىتح هاخدي نأ هل زوجب ال نكاو 4 مميتي ول و هيف ىشم نأ هل ، لوقو

 اجاتحا وأ تسنن وأ رهاط ىهو هتلخد دقو دجملا ىف ةأرملا تضاح اذإ كلذكو

 نيبطاخم ريغ امهنأل لا۔قغالاو ميتلا كح امهنع لئاز هنأ ع رذعل هيف لوخدلا ىلإ

 . ءالا ادجو ولو ى هكرت امهل عساوو ى رهطتلاب

 لوسر ناك لاق ىلع نع ىورف « نآرقلا أرقي بنجلا ىف انباحصأ فلتخاو
 ؛بنجال سابع ازاجأو ى ابنج ناكاذإ الإ نآرقلاةءارقنع (١)متتم ال ةنال هنلا

 نآرغيال )ةبنجلاوبنجلا نأ ث ءاهقفلا رثك أ هيلع ىذلاو ، نيتيآلاو ةيآلا أرقي نأ

 ك ديمحتو ، حيبستو ،ليلهت نهراكذألا ع.۔ءجتهللا اركذ ينأ امه زوج و ى نآرقلا

 ثالذكو ث ةملظ ىنلا نع ةتباثلا ةنسلاب نآرقلا ةءارق نم انعنم امنإف ء ديجم و

 نأ بنجال ناماس لاتو « نآرقلا أرقي نأ بنج بوث هيلع نمل هركو « ةالصلا

 . ىلع نع ةحام نباو ىناتلاو ىذمزتلاو دواد وأ هحرخأ ) ( ١

 )٢( ملاو درفلاو ىننآلاو ركذلا ىلع قلطي ظفل بخجلا راتخلا ىف .

 ) ٣ / نيل \ء)ا ح نم . ٤١ھ٤ (



٢٧١ . 

 نجلا بتكي الو ‘ سأب الف نآرقلا أ رقب نم ىلع حتف نإو اهب سن ةي ةي آلا أرقي

 ةأرملا وأ لجرلاب نوكي ذيواعتلا ىن اوفلتخاو « محرلانحرلا هللا ےسہ ل ضرألا ىف

 ,نم ءىش وأ ىلاعت هللا ركذ هيلعو مهردلا سم ىفو ى ةأرملا ضيح وأ بنتجن مش

 عيبرلاو نسحلا ناكو ، نورخا هيف ددشو « ءاهتفلا ضعب کالذ ىف صخرف « نآرقلا

 كيهارد كيلع ظفحا : : نالوقيو 3 مر :دلا لجرا سم نأ سأب ال : نالوقي

 .سأب الذ ه قلعي ىذلا ٥ ريسل هلمح نإ و . فحصلا لمح ل بزخجلا و &( اهعيضت الو

 .لاق ڵ بنجلا لسغ نم ىلع “”لاسقغالا بجوأ ة ىبنلا نأ ىورو

 مقت مل ر اهخألا تفلتخا اذإو . لوبقلاب ءاملعلا ربخلا اذه تلب ل : هللا همح ر دمحت وبأ

 ضقن ىلع ليلد ال : هللا همحر ديعس وب ا لاقو ، اهتحصب رذعلا عط هنر لو ةجح اهب

 هلزوجم ال نث وهو ى هرظني وأ اجرف هللساغلا سي نأ الإ بنجلا لسغنم .وضو

 امأو ‘ تاذ لعلف اهمش وأ ىناعمل هذه دحأ ضقن ه نإف ؟ ةساح هنم هدمت وأ

 . نيسان دجيسلل ىف ىف ض :املا وأ بنجلا دعق نإو ع كلذل ىنعم الف بنجال هلسغ ىنعم

 .نيدمعتم ادعت نإ و نس ءاملاب هوشر نإ و ، دجسملا لسفي الف 2 اجرخو اركذ مث

 .كلذو ڵ فظني هنإذ دسملا ريغ ىف نيدمعتم فيظن ريصح ىلع ادهق نإو « لسغ

 ٠ ةسحنلا تاب وطرلا نم ءىش هنم كت نأ الإ موزل ريغ نم دحضمءال هد زعت

 . هركب لوقو ك زوح ال لوقو { روجم لوق فالتخا دجسملا بنجلا لوخد ىفو

 ضئاحلا لوانت ىفو ى هللا همحر دمح وبأ بهذي اذه ىلإو ، هتزاجإ ىلع رثكألاو

 .ىبأ نع ةسمخلا دنع دوجوملاو بنجلا تيملا لسغ نم ىلع لاستغالاب اصاخ اثيدح دجأ مل )١(
 حارش لاق أضوتيلف هلح نمو لستغيلف اتيم لغ نم لاق ملسو هيلع هتا ىلص ىنلا نع ةريره
 ' دحأو ىنيدملا ني ىلع لاتو فيعض وهو همؤتلا ىلوم حلاص هيفو ىقهيبلا هجرخأ ثي.لاو ثيدلا
 م ۔ رذنملا نياو ىلهذلاو ىهذلا ناق اذهو ءىش بابلا ىف حصي ال لبنح نيا



٢٧١١ 

 ك اهندب نم ءىش هسمي ل اذإ { اسأب موق هب زب ملو ڵ ههرك ضعب ، دجملا نم ءىنلا

 . هثاوه ىن اهدي لاخدإ الإ

 لسغ « ةالصلا دسفي : لوقن ، ىلصملا بوث ىف مقي بنجلا رعش ىف فلتخاو

 لسفلا هعفني الو لسفلاي دبعتلا كح لاز دقف دسجلا لياز اذإ هنأل ، لسني مل وأ

 ء بنجلا ىلع الإ لسغ ال هنأل ء لسغي مل وأ لسغ ، ضقني ال لوقو ي هلاوز دعب

 بوث ىف ناك هب ةالصلا تزاج لسغ اذإف ء لسغي مل ام ةالصلا د۔ةي هنإ لوقو

 . ةليازال دعب هندب وأ ىلصملا

 لصف
 نم ةراهط ريغ لع نآ رآلا ةءارق ىف انباحصأ فلتخا هللا همحر ديعس 1 نعو

 ىنعمل الإ ، ءوضوو ةراهط ىلع الإ .نارقلا أرقي ال لوقف ‘ ضيح الو ةبانج ريغ

 ركذت ىنعمل 2 نيتيآلاو ةيآلا ة.ارقل ةرورض ريغ ىلع زاوجلاب لوقو 2 ةرورض
 زاجأو ى ةراهطىلع الإ سردلا ىنعمل ةءارقل اليطعت اذه سيلو ث ءىراق ىلع حتف وأ

 اهمتخ ملو ةروسلاحتتفي ل اذإ مهضعب لاقو ، كالذ وحن وأ تايآ عبس ةءارق مهضعب

 ضئاملاو بنجلا الإ هنع ىهني الف فحصملا لمح امأو ، كلذ نيب ام أرقيو .

 نا رقلا ةءارق ةلزنمب هسمو هلح نع فحصلملا هزني نأ بجحو ص ءالا لخدي الو
 د صس

 . « َنوُرهطملا الإ هّشَسَي ال » : ىلاعت هللا لوقل

 لصف

 ناك : رثؤملا وبأ لاقو ، لني ىتح ةرونلاب ىلطي نأ بنجال سيل ليقو

. ءالطلا عضوم لسغ لدني نأ لبق ىلطي نأ دارأ نإ : لوقي بوبحم نب دمحم



٢١٢ 

 لسغي ملو الطأ نإف هدسج ىلع ءالّيلا نم ءىش قبي ال نأ نمأ نإ لوقأ انأو

 دارأ نإو ص ءىش هنم قت:ي الو فظني ىتح ءالطلا عضاوم كرع اذإ هيلع سأب الف

 لبق هلك كللذ لهسغيلف ك بنج وهو ك هرافظأ رصقي وأ هرعش ن -ه ارعش قلح نأ

 . ذم اهف ىی+ن ء ىش 7 اهبيصي نأ 4 ارم يتي وأ ك قلجل او صقلا

 ماني نأ دارأ نإ ناك نل هللا لوسر نأ تبث ء فارشألا باتك نم

 لك 1 نأ دارأ نإ ثكالذكو ث نيمدقلا لسغ الإ ةالصلا ءوضو ًأضون بنج وهو

 ، رمح ناو ڵ سابع نياو ‘ بلاط فأ نب ىلع لوقي لوقلا اذهبو ، برشي وأ

 برشي وأ لك و زأدار أنإو ًأضوتبنأ لبق مان ءاش نإ : بدسملا نب ديعس لاقو

 . قاحسإ و دمحأو الام لات كلذبو « هاف ضمضمو هيفك لسغ

 هزأل { م وزالا ىنعم هيف ىدنع جرخ الو اذد ليف دق هللا همحر ديس وب ] لاق

 ىلع مونلا نأل 5 ةليضفلاو عوطتلا ىنعم ىلع ج رخم ثالذو ، كالذ ىلع لدي ىنعم ال

 ملو لك أ اذإ هنأ الإ برشلاو لك ألا ىف لوقلا كلذكو « لضفأ ةراهلملا

 نأ كالذاك وهو لسغ ش كهيف وأ هسا رضأ نيب ماعطلانم .ىش ىقبو { ضْضمتي

 تجرخ ش لوب]اقري لو لسغ اذإ امأو اهجورخ دعب هعضوم لسغيو هجرخت نأ هبلع

 . )ضيأ لسنلا هيلع ناكل فلا دعب ةبانج هنم

 مزلي له ةتيملا ةفطنلا ىف مهفالتخا هيغ لصألا نأ رهاظلاو ةلأساا هذه ىن ءاملعلا فلتخا )١(

 م. ال م 3 اهنم
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 لسني نأ لبق برش وأ لكأ اذإ بنجلاو هللا همحر نسلا ىنأ عماج ىنو

 كالذن مونلاو زوربلاو لك ألا لبق ٠وضولاب هرمأي ىذلاو ، هيلع سأب الف مان وأ

 له للخم همزملا الو 0 سأب الف مان و لك أف هافو هدي لسغ نإ و « بحتسي امم

 بوبحم نب دمع نعو « هاف لاخ نأ رمأ هاف لسغي نأ لبق لك أ نإو « لك ألا

 ١ عا هللاو ث أضوتي نأ لبق عماجو برشيو لك, أيو ماني نأ بنجلل : هللا هنر

. قيف وتلا هب و



 رشع نماثلا لوقلا

 ءالا رادقم ىفو كالذ ماكحأو هر انلا نم لسذلا ف

 ىلتبا نأ دعب هلهج نمل رذع ال ةبجاولا ضئارفلا نم ةضي رف ةبانجلا نم لسنلا
 وه ء

 متنك نإو ؤ » : ىلا_هٹ هللا لاق . ةمايقلا موي دب ةعلا اهنع لأسي ة ةنامأ , وهو ه

 صم مص 7

 . ١ ولسةخ ا ى ] ك ) او مام ابج

 لاستغالاو ص ءوضولا مساو . ةبانجلاو ةساجنلا نم لسقغملا لعف سا لسنلاو

 2 هاك دسجال لسغلا مامت اضيأ لسغلاو ى ةبانج الو ةساجت ريغ نم نيديلا لسغ

 لسغ ام لدنملاو ، ل۔ةغملا اضيأ وهو هل لسغي ىذلا ءاملا لسلاو ء لسفلا ردصلاو

 .هوحت وأ ابوث وأ اسأر هب تاسغ ءىش لك ل وسفلاو « هريغو ىطخ نم سأرلا هب

 هندب ىلعهدي رمي ملو هسفن ىلع ءاملا بص نم لوقف ء لسذلا ىف سانلا فلتخا و

 ء ندبلا ىلع ديلا رارمإ و ءاملا بص لسغلا نإ : لوقو ڵ لقغم ما هل تبث دنف

 نأل ى لسغلا فيفخ حسملاو ث نيملا ةمئاقلا ةساجنلا نم الإ بج الف كرعلا امأو

 دقف .املاب هندب حسم اذإو ى هل حسملاو هيلع ءاملا غارفإب هل ريهطت وه ءىشلل لسنلا

 هنأ ءاملا هبصي ل ه;اضع أ نم آ[وضع رك ذ مش مث ث لدا اذإ بنجلا ىرت الأ . هلسغ

 هندب ىف ىأرف ةبانج نم لسقغا ؤتالَط ىبنلا نأ ةياورلا ىفو ث هيدي للب نم هحسم

 رارمإ الإ هيزجت ال عضوم ىفو . ")اهحسمو اهيلع هتيحل رصعف ءاملا اهبصي مل ةعل
 ى اذكح الإ هنع لقعب ال لاستغالا نأل « هياع ءاملا غارفإ عم ندبلا رثاس ىلع ديلا

 م . هجام نبا هجرخأ )١(



 ۔_ ٥ \ ٢

 ، ءانإلاو بوثلا ترهطو ةساجنلا تلسغو ث ديلاب الإ لامتعي ال دب تلسغ لاقي

 نإو . انركذ ام ىلع ليلد )رشثبلا اوقنأو ولع ىبنلا لوقو ك ديلاب كلذ لك
 بص نمو ، باصأ امل رهطم روهط ءاملا نأل ث ءاملا هأزجأ ديلا هبصت مل عضوم ىب ا

 نإو ص كرعلاو ديلا رارمإب رمؤبو ، لوق ىلع هأزجأ هندب ءاملا معو هسفن ىلع ءاملا

 نهدياموحنك ءاملاب هندب لسغ نمو ث هازجأهب رضف جوم وأ ةكرح هل ءام ىف صاغ

 فقو نمو . ةدحاو ةلسب «لوق ىلت رهط دقف هدسجعيمج ءاملا معو ث نهدلاب هندب

 ثكزذكو ء ةنسلا تءعاجاكه ترشب سمدق ءاملا نأل ءهازجأ ةباذجال هفظن ىتح ثيغىفا

 . كرع ريغب هازجأ ةكرح هل رهن ىف عفو نا

 لسني ملو لسغيو سمننيف ةكرح هل رهنلاو رحبلا لخدي بذجلا ىف ريشب لافو

 ةالصلا ءوضو أضوتي ملو ةاجنلا لسغ نإ و . ةبانجلا لسفي ىتح رهطي الف ةبانجلا

 لسغ نإ نكلو . الف ةالصلا ءوضو أضوتي ملو جرخ نإف « سأب الف لسنلا لبق

 . هازجأ ةالصلا ءوضو آضوتي ملو ةباغلا لسغ ريغ رخآ السغ

 هجرف سمع ام ءوضولا نع ةبانجلا لسغ هي رح هللا همحر ىراوحلا وأ لاقو

 . ءوضولا وه لوقو 0 ةرخآلا ةلسملا دعب نم

 .ةساجنلا وأ ةساجن وأ ةساجن الو ةبانج ريغل لسغنإف هللا همحر ديمس ىأل ليق
 ء كلذ هل زاحف 4۔ح رف دحأ هحراوج سع 1 و ةالصال ءوض ولا هب دارأ اذإ : لاق

 سابع نبا نع عيبرلا هاورو ةرب ره فأ نع ةحام نباو ىذمرتلاو داد وبأ هحرخأ ) \ (

 م . رصبلا اوةنأو رعشلا اولي: ةبانج ةرعش لك تحت : لاق ملسو هيلع هتا ىلص ينلا نع هظفلو



- ٢١٦ 

 <.ةالصلا روضح ىلإ ضعبلا رخأو ةبانجلا نم هندب ضعب لسغ نم نآ اوعمجاو

 . كلذ أزجأ ىقابلا لسغ م

 رخا تدفو ف هدحو هسأر لسغ ح تقو ق هسأر ىلإ ٥هلسح لسغ نمو

 > | هل سعد ل اعضوم هن لد نم ىسن نإ و ك کاذ هازجأ ةب انلا لسغ هلك كالذن ر ر

 .ناك نإو . تالذب ؟ئزتجمو 2 ىسنام لذي هنإف ءاملا نم جرخ نأ دعب نم رك ذ مث

 نأ .هياع سياف ةالصلا ءوضو لبق اهلسنف ةساجن وأ ةبانج هيف بذجلا ندب نم ءىش

 ةرملوأ ىف وضعلاتالذل لوألا لسفلاگالذ هيزجيو ىرخأ ةرم مضوملا كلذ لسني

 ىرجأو دسجلامع دق ءاملا نأ نظلاىلب بلغ اذإ ةالصال رهطلاو ةبانجلا نم لسغلاو

 . ليلقلا ءالا ىرح دو > هأ رجأ الذ نم ىذألا ىلع هذ

 اذإ 2 هانهمو ك ءام نم عاصةباغجلا نه _ )سخلا ىزحجن يتا 1 ىنلا ن٤“ ليقو

 هنم لهجل ءىش هنم كرتي ال ء ندبلا عيجل ةبانجلا ن. هب لذلا بجو عاصلا نكمأ

 . .لسفذلا لاك نود ءالا عيصي الو ك كرمشل الو

 ةباغجلا نم ءاملا نم عاصب ل-ةغا ولص هللا لوسر نإ « ليق هللا دبع وبأ لاق

 عاصلاو نالطر دملا نأ باسحلا اذه ىلعو ، فصنو نيعاصب ةشئاعو وه لسقثاو

 هترزحف « ريبكلا حدقلا وهو ث ايع تذخأ اهنأ ى ةشئاع نعو ، لاطرأ ةينامث

 ,ىلع بج اذه ىلعف ، اذه لثمب لسغي ملح هللا لوسر ناك تلاقف ء لاطرأ ةينامن

 هيلع ناك ءام نم عاص هدنع ناكاذإف ڵ لدغال ىزج عاصلا نأ 7 نأ ناسنإلا

 . هللا همحر ديعس وبأ لوقي اذهبو ث هب لسغي فيك ملهتي نأ

 م . هنيفس نع ىذمرتلاو ملسمو ةجام نياو دحأ هجزخأ )١(



_ ٢١٧ 

 ةيارد فالتخال مزال ريغ ءوضولاو لسنلل ءاملا ديدح نإ : نسحلا وهأ لاقو

 لسفال ىز هنأ ويل ىلا نع ظفحأ مل دم وبأ لاقو ء لسخال مهتفرعمو سانلا

 لانقغالا همزل نم لكل عاصلاب رمأي نأ ولع ىنلاب نظي الو ، ءام نم عاص
 نمو ث داصتقالا نسحن نم مهيفو 2 .سانلا لاوحأ فالتخاب هملع عم ةبانجلا نم

 عزانتو ث هل_يلقو رهشلا ريثك مهنمو ، هريبكو ندبلا ريغص مهنمو ى هنسح ال

 ءالا نأ ىلع "لدي ى ىل قبأ ى هبحاصل لوقي امهنم لكو ءاملا ةشئاعو ةلط ىبلا

 . ةنسلل اغلاخم هل زواجتملا ناكل اتقؤم ناك ولو ث هرادقم تقؤم ريغ

 ةريثك ناعم هيف جرخيف ، لط ىبلا نع ريخلا اذه خص اذإ : فلؤللا لاقو

 ثلاقغالا دنع مالكلا زاوج اهن.و ليلقلا ءاملاب ةبانجلا نم لل ءافتكالا اهنم

 نرم ديلا لاخدإ زاوج اهنمو ‘ ضعب امهضمز منم أنيجؤزلا درجت زاوج اهنمو

 نم ءاملاب نهدتلا زاوج اهنمو ، ثالذ لبق هدي لسغ اذإ لوانقيل ءانإلا ىف بدجلا

 بطر نم هسم ام سجني ال بنجلا نأ اهنمون ڵ ءااا ىف سافنا الو بض رمغ

 اهنمو ك ةساحنلا نهم اثبش هزنم س نأ الإ ئ ا٫اي وأ ابطر و» ناك. ساي الو

 . عجر _ عأ هللاو ‘ دحاو ءانإ نم ءاسنلا و لاحرلا لسغ زاوج

 اع سأب الو « ءاملا ىلإ اهدربو هديب هندب بنجلا كرعي نأ سأب ال : ليقو

 ىف ءاملا اذه نم مقو نإو : هنم آضوتو هب لغ دق ىذلا ءاملا ن. هئانإ ىف مقو

 .نأ سأب الو ‘ ةأرملا لنب ل رلا لسغي نأ هركي : ليقو > هذ سم رخآ . ام

 ٠ ملسم هحرخأ ) . ( ١

 .نكممو نيدرجتم ال لفلا دنع امهيايث امهيلع ناك ةشئاعو ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا لعل )٢(
 م ۔ مل۔و هيلع ةتنا ىلص هنأعب قياألا .وهو هتحت.نم هدي لخدي لعافلا ىلع بوثلاو لاستغالا



٧٢١٨ 

 ڵ لجرلا لضفب لسغي نأ لجرلل بحتسيو ء ءالا نم لجرلا لضفب ةأرملا لسغت

 تبنتجا تلاق اهمأ ةنو.يم نع سابع نبا ىور امل زئاج ةأرملا لضفب لسةغا نأو

 لسنيل اط ءاج ، ةلضف تلضفف ث ةنفج نم تلسةناف ٤ :نل هللا لوسرو ان أ

 ©)ةءانج هيلع سيل ءايلا نإ لاقف ، اهنم تاسقغا دق ىنإ : تلقف ث اهنم

 . هنم لسقغاف.

 هتكرح نم تاكرحلا نم ناك امب بغجلا ةرشب ىلإ ءاملا غولب نإ ليق دقو
 موقي هدج نم هلسغب دبعت ام ىنعم ىلإ ثالذ لصي ىتح هيلع ءاملا ةكرح وأ ءاملا ىف

 لعلو ، لسغخال ابجومو ايزجع ثالذ ناك هماتم بصلا ماق ولو ، لسفلا ماقم كلذ

 نأ الإ سجنلا ىنعم ربشب اهلسغ بجاولا ة رشيلا ىلإ هسفن ءاملا غولب نأ الو

 ، هيلإ ءالا نم ر وهطلا غول لسغلا ىنعم توبثب كلذب لسخال ةدارإلا عم دبعتلا

 تام زاللا نم هب لاغتشالاب هريغ عييضت ريغ ىلع لسفذلا ىف ةغلابملاو ، روهط وه ذإ

 مزاوللا كرت ريغ لئاضفلا كرتو ء لئاضفلا نم مزاللا لسغلاو 2 ةالصال ءوضولا نم

 ث مهردلا وأ رانيدلا ردق ڵ فاج هدسج نم ىقب و « غلابو لستغا نمو ث تابجاولا

 ءوضولا دهيلو : هرا د۔.ع وب أ لاق 4 عضولل كلذ لسغي هنإف ثكالذب ملعي و.

 . ةالصلاو

 لسف

 هندب وءاملا نيب لوح ىت> هب قزلي امم هريخ وأ راق بنجلا ندب ىلع قاع نإ و

 ىبت ىلص دق ناك نإ ى ٠وضولاو ةالصلا ديعي و ‘ عضوملا كلذ لذيو 2 هعلقي هنإف

 م . سابع نبا نع ننلا باحصأ هجرخأ )١(



- ٩!٢٧ 

 نيب لوح الو ء عضوملا ىلإ ءاملا لصي ام ردق اقيقر ىزل ىذلا ناك نإ و ںلاحلا كلت

 كنذك هل۔ذف هعضوم نمءهتلازإ نكمت ال ناك نإو « هب سأب الف ندبلاو ءاملا 8

 لوو ع هتقاط رجغ فاك الو هتلازإ نع هرحعل ١  1نم لتأ ىقزل ىذلا ناك

 . هب سأب الذ رفظ

 لصف

 ىلع ردقي نمو « هيلع ردق ام كرعي هنإف هلج ضعب كرع لغي نمو

 . هيلع ءالل ةضافإ هأزجأ هكرع.

 ، كرعلا ماقم موقت دسجلا ىلع ةكر> هل ءاملا بص ناك اذإ : ديعس وبأ لاقو

 بص نإو كردلا كح بجوم وهم ، هعوقو فخ ولو كرعلا 2 هيلع عقي ىذلا

 سيلو كردلا ماقم موقت ةكر> بصال تبثي مل ولو لوقو . لضفأ ناك ك رعو ءاملا

 ىزج لوقو « هديب هكرع هنكم ل اذإ ، اهريغب الو ةبشخ ال ، هدي ريغب كرع هيلع

 . ملع أ هللا و ك رذع ىم ريغل و رذع ىنعمل كإلذ.

 لصف

 > ةيانجلا لفل رهطت أ : لاقو > هنيم نع هلع> ءانإ نم لقي نأ دارأ نمو

 ك ىذألا لسغ 7 > هيفك لسغي أدن ش ك ةنال درح هلوسرلو هنل ةعاط ي ض رغذل ء ادأ

 . ةالصلا ءوضو أضوت 71

. هيمدق ريغ : نسلا و أ لاق و



 ح ٠ ٢ ٢ _

 ٠انإ نم الستغم ناك‘ الوأ هيدي لغب هرمأن انإ ؛ للا همحر دمحم وب أ لاق

 اضرف الو ابدأ ، ام,ا۔غهيلع سيلف الإو ء ىذألا نم ءىش امهب ناك اذإ ع هريغ وأ

 اتناك ولو 2 امهاسغب هرمأت انإف ء راهنلا نود ليللا مون نم ماق نوكي نأ الإ

 .كرعي و هندب سع نأ سأب الف ىذألا رهط اذإ و ، الف راهنلا مون امأو « نبت رهاط

 ، سأب الف ءوضولا لبق لسغااب أدبف رهن ىف عقو نإو ث ءاملا ىلإ اهدرب و ك هديب

 ههغكمأ اذإ هب رمؤي ام كرت دقو 2 داسف رن : ل ءانإلا نم لسقغا اذإ ثالذ لعف ولو

 . ةالصلا ءوضو اضيأ أضوتي نأ هل بحنف ةالصلا دارأ نإو

 « :ةمات ةيفاك ةالصلل ةراهط ةبانجلا نم لاسةغالا نإ : لوقلا ضعب ىنو

 «نيت راهطلا لايكب اهل م وةينأ ةااصال ماق اذإ بغجللب ء نحتوءحسم ىلإ ا اتح ال

 هل و5 و . « اورهطاف دح متخ 5 نإو » : ىلاعت 1 لوقل ى جحلو لاسقغالا نم

 .قفا رلا ىلإ مك دب أو مكهوجو ولغ اق ةالصلا ىلإ 0 سف ادإ » : ىلاعت

 هر هللا دبع وبأ لاقو . « نيبعكلا ىلإ ' مكلجأ او مكسيسوونرب اوحَسماَو

 « ىقنت ىتح ةساجنلا عضاوم لسغ ث هلسغ نع ه:وضو لعحي نأ دار أ نم هللا

 .كل زل ىزغجم ح هيجرف سمي الو ، كر٥ي و لسغي ش { قشنقسي و « ضمضمتي ش

 ٠ » وص و ١ نع

 لسغي 7 > قاشنقسالاو ةضمضلإاب لسقغملا , ىدتهي ن أ بح أو :ناطحق وب أ لاقأ

 < اهيلي امو ‘ ىنملا 7 7 & هنعو ڵ،& ههپحوو . رمسألا 7 ك نمعألا هأر قش

 نإو ، هندب كربو 2 هياجرو ،هردصو ي هرهظ مش « اهيلي امو ء ىرسيلا هدي مث

سأب ااو ىرخألا لبق ة>راح ماو



 ١ . . ٠ ٠ ء -اا _ . -
 نرمو ك لاسةغالا ٤6 مهسمايمب نوأدبي ) .ر احص ا و ونل ىنلا ناك ليقو

 هل ىغبني الو ص هب رهأ امم جرخ دقف لاسقغالاب هندب معو ، بحتسملا بيترنلا كرت

 . هب رم أ ىذلا بسترتلا عدي نأ

 لصف

 لاقو ڵ تاعفار تاكرع ثالث هب رومأملاو ڵ ضرغل "ىزجن ةدحاو ةحسم و
 رجت نم ناك تاكرعلا ثالثلا نودب لفلا ىف "ىزتحم ال : هللا همحر ديمس وبأ

 . هؤام لق نملو ، لجعتسا نملو ی ضرفلا ةيدأت عقت ةدحاولابو ءازإ و ١

 لصف

 لوبلا قري ملو { لسغ نإف ، ٢ىربتسي ىتح لسغي ال نأ بنجلا هب رومأملاو

 لك عبةي نأ ث بنجلا ىلع بجاولاو / لسنلا داعأ ةبانج نم ءىش هنم جرخو

 فنألاو ، كاذ هنكمأ نإ هيلإ ءاملل لصويف ء رشب وأ رعش نم هندب نم عضوم

 ىلإ هلاصيإ هنكمي اك 4 ءاملا هيلإ لصوي نأ بنجلا نكمي نذألا لخادو ء ملاو

 للخم و ث هلسغ هيلع ضرتفم هيلإ ءاملا لاصيإ هنكم ام عيمجف ، هدج رئاس

 . هيندأ ىف هعباصأ لخديو ع همتاخ تح حسميو ث ءاملاب هتيحل لسقدملا

 قاشنتسالاو ةضمضملا نأو ، بجاو طبالاو نذألا لخاد لسغ نأ اوعمجأو

 . رعشلا اولبف ةبانج ةرعش لك تحم : لت ىبنلا لوقل ڵ ضرف بنجلا لسغ ىف

 . محالا ىقت ىتا ةداجلا ىهو ةرشب مفلا ىفو ، رعشو ةرشب فنألاىفنو رشبلا اوقنأ و

 .املا هبصيمل ةبانجلا ىف هدسج نم ةرعش عضوم كرت نم. : لاق هن أ ج ىنلا نعو

 م ٠ ةز اع ثيد ح نم هلع ق :ه ) ( ١



 ۔۔ ٧٢٣٢

 كاهتنا وأ ، بجاو كرت ىلع الإ نوكي ال ديعولاف 2 "})نهج ران ى هللا هبذع
 ٠ 7 الو ء \ا ق همن۔ع حتمي نأ بنجلا ىلع سملو ك روححم

 أضوتيو ،همتي لوقنف ، هلسغ متي نأ لبق ثدحيف ؛لسةي بهجلا ىف اوفلتخاو

 ثادحإلا نأ انباحصأ لوق رثك أ ديعس وبأ لاقو . لسغلا فنأتسي لوةو

 .هذخف ىف دحو غرف ال. ةبانجلا نم لسغ نمو « ةبانجلا نم لاستغالا ضقني ال

 لوقو ، ةساجنلا هيف ىذلا عضوملا لسفيو ث` مات هلسغ نإ لوقف ةبانجلا نم ائيش
 هريغ وأ هسأر لثم ةحراج لسغ نهو ؛ لوفلا اذه ىرن الو 0 هاك ل سخلا ديعي

 .ىسنو لسغ نإو ، هندب نم قب ام لسغ الإ هيلع سيلف 2 هنع هلغش رمأ هاخع مث

 لدب هيلع سيلو هيفذأ. لسغي هنإف ڵ هلسغ نم غرف ىتح هنذأ ىف هدي لخدي نأ

 . لسغ ام لسغ

 .قيرفتلاو بيترتلا ىف ءوض ولا ريغ لسنلا نإ ليق دق : هللا همحر ديعس وب أ لاق

 عضوم ىأو ث نايسنلاو دمعلا ىلع فيرعتلا ىلع عقي لسملا نأ « ليق ام رغثك و
 3هيسن وأ ء تالذل لمعب لغاشت وأ مان وأ فج ولو ‘ هلسغ تيم دقف لسغلا هل تبث

 لسغ ام ناك س هأزجأ هندب نم ىقب ام لسغ اذإف ء رذع هل نكي مل وأ رذع هل ناك

 ك رهطيملوأ ، هدسج نم ىذألا عضومو هجرف رهط دق ناك 3 رثك ًآلاوأ لفألا الوأ

 .نم لسغ ام ةداعإ هملعو & ى ألا لسغ دعب نم الإ لوألا لسغ عقي ال لوقو

 لعف نإ لوقو ، ءاوس وهف ايسان وأ آدماع ثالذ لعف نإ لوقو ، ىذألا لسغ لبق

 زجي ناكو اثالث ىسأر تيداع مث نمو هينو ىلع نع ةجام نياو دواد وبأ هجرخأ )١(
 ر عش ٥ . ٣



٢٢٣ 

 لغتشا نإ لوقو ك ةداعإلا هياعف ادمعتم لعف نإ و ى هيلع ةداعإ الف ًايسان ثالذ

 ىسا وا ل رو > لسغام ةداعإ هياهف لسغام فح ىح بابسألا نم هريب هلسخ نع

 هيلع ةداعإ الو ء ىلصيو ىسن ام ل۔غ ةداعإ هيلع نأ ىلصو أضوت و هلسغ نم ثيش

 ديعي لوقو ص ةالصلاو ءوضولاو كلذ لسغ ةداعإ هيلع نإ لوقو « ءوض ولا ىف

 ديملا ىلع اعمتجمو اقرفتم مقي لسذلا نأ :لوقلا تهنأو 2 ةالصلاو لسذلاو ءوضولا

 ىسن ام لسغ ةداعإ هياع.امإو ڵ لصي مل وأ ىلض ، فجي م وأ فج س نايسنلاو

 .. 3 ك ر و أ

 نوكبنأ الإ ةالصلا داعأ و 2 هكرتام لسغ هيلع نكت ء لضو لع ناكنإو

 لوقو { ؟دماع وأ ًايسان هكرت ، ءوضولا ةداعإ هيلعن ءوضولا حرا وج نم هكرت ىذلا

 مث 7 ةالصلا ىف لخدي ملام كرتام ىلع الإ ، نايسنلا ىف هيلع سيل و ع دمعلا ىف هيلع

 ةالصلاىف لخد ولو . هياعةداعإال لوقو 2 نايدنلاو دغ لاف هلك ءوضولا ةداعإ هيلع

 لسغ الإ نايسنلا ىف هيلع ةداعإال نأ نبجب و ةالصلا لدبو كرتام لغ الإ

 نإ ةالصلاتقو توف فاخ نأ الإ ءوضولا هيالع مث ةالصلا ىف لخدي لام ك)رتام

 دي٥يف ىنهم ريذل دمعلا ىف امأو { ىلصي و ، كرتام لذي نأ ىنبحأ & كرتام لسغ

 بنج وهو ث هندب نم ءىش لسن كرت اذإ امأو « بفج ريغ وأ ا.نج ناك هءوضو

 آريثك وأ اليلقناكع.بنج ريغ وأ ابنج ناك« ءوضولا ف ءوضولامضاوم نم وأ

 ةرافكلا موزل هبشيو ، ةداعإلا هيلع نأ ث افالتخا عأ الذ { رفظلا نود ناك ام

 .ةرافكلا ىنعمو ع هنيد ىف كالذ لثم ىف هلهج هعسي ال ام توبثو { هن ىلص اذإ هيلع

.رانيد و أ رةظ ردق نم لقأ ناك ام ص هي فاتخم ام هنرد ىف کالذ لثمم هرذح مطق و



٢٢٤ 

 همسر ال نأو كلذب هكاله توبث ىلع نقتي وأ .ء اذه ىف نيفلتخملا ىلاعم ىف مهرد وأ

 . لذ لهج

 الهاج تراك اذإ ةلاهجلا ىلع اهتوبث لوقب نم لوق ىلع ةرافكلا توبثو
 هذه دحأ ر۔ة ناكو ىنعم الو ةلاهج ريغب كلذ كرتل ادمعتم ناك نإ امأو 2 كلذل

 نإو ى ةالصلا ىف ةرافكلا مزلي نم لوق ىف ةرافكلا بوجو هيلع تبث ريداقمل

 هنالص متت الف ىلصو ءاملا هسمي مل هرعش فارطأ نم اتيش الإ هلك هندب بنجلا لسغ

 لةأ ناكو كلذ ىسن نإ امأو ،كلذ لهج ولو ، آريثك وأ اليلق ناك 2 دمعتلاىلع

 . ةداعإلا هيلعف رثك آ وأ رفظلا لثم ناك نإ و ى هرضي مل يسان هكرتف ، رفظ نم

 . آريثك وأ الياق ناك« لاح ىلع ةداعإلا هيلع لوقو

 لصف

 اولاق دقف ةمجلا موي لسقغي امكل سقغاف بهذف اهب: ملعي ملو ةباذج هتباصأ نمو

 لوقو هللا هحر بوبحم نب دمحم نع رثؤللا وبأ انل لاق كلذك ك لسنلا كلذ هيزجت

 مث ،:بنج هنأب ملع اذإو 2 هيزجمال بنج هنأ ملعي ملو 2 ةبانجال هودي ملو لسغ اذإ

 هبزجمال لوقو ك اهب ملع ناكد قو « ةبانجلل سان وهو لسغ اذإ هأزجأ ةبانجلا ىس
 نأ هيزجيو ڵ كلذ لك ىلع هبزحمال لوقو « ةبانجلا لسغل ةينلاب الإ نيهجولا الك

 & نايسنلاو ,لهجلا ىلع هيرح كلذ نأ ةالصلل ميقي ءام دجت ال عضوم ىف ناكول

 هندب لسغو هتباتج ملعي مل نم ليقو نايسناا ىلع هيزجيو « لهجلا ىلع هيزجمال لوقتو

 ص هكرع و هلك هندب لسغ نإو ڵ كلذ ريغ هيلع لسغ الف ةبانجلا ريغل هلك هرهط ىتح

. اضيأ هأ رجأ أضوتي لو ىلص م



٢٢٥ 

 لسنلا لعب نم نيجرفلا سع ملام : حبسلل ن درح لاق. 1

 بهذن 2 اهب ملعي ملو ةبانجلا هتياصأ لجر ىف : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 د رب وأ ة رمغ هيلع ناكو أ هة۔طقناك ام لثك وأ 6 ةمجلا مول لسقغي اك لسةغاو

 كلذ هيزجي : اولاق دقف ابنج ناك هنأ كلذ دعب ملع مث ك ىلصو ًأضوتو هباصأ رحل

 هتباصأ اهنأ كلذ دعب . (

 بوبحم ن دمح نع هللا همحر رثؤملا وبأ لاق كلذكو ‘ لسفذلا كلذ هأزجأ

 اع ش 2 ةبانجلا هتباصأ هن أ ملعي و ‘ كلذ لسع اذإ لسنلا

 ل

 . هما هج ر

 ىف ةبانجلا هتباصأ اذإ رخآ عضوم ىف هللا همحر بوبحم نب دمح ننرع دجويو ..

 ةبانج نم هوغي ملو ث هريغ وأ رحنم لسةناو ماقف ! حبصأ ىتح اهب ملعي ملو ى ليلا

 ةيانجال لسملا كلذب وني ملو ع لسقغاو ماقو لع مث ث رجفلا ىلصو اه ملع نكي 7

 ةبانجلل ةينلاب لفلا ةداعإ هيلعو ، كلذ هيزجيال لاق « كلذ دعب ةبانجلا رك .ذ م

 هلستنع كلذ هيز الف ةلفان ةالصلا ءوضو هلسغب ىون نإ و 3 :داصلا كلت ةداعإ و.

 نع فالتخالا هيف ظفحم هنإ لاقو .اذه ىف فالتخالا ةنع ءاج دقن « ةبانجلا نم

 رحبلا ىف ىلدتي نأ الإ لسنلا هنكمي لف ةنيفس ىف وهو 2 ةبانجلا هتب اصأ نمو 2 ءاهقفلا

 ةكرحهل كلذ دنع رحبلا ناك نإف !هدسج عيمج بطرتىتح سمقناو ليحب ىلدتف ،لبحب

 لسةنإ و 2 هد۔جكري نأ هيلعف ةكرح هل نكي مل نإو ،هيزجي هنإف كرعلاماقم موقت

 عضاوم ريغف ناك نإ وءوضولا ةداعإ و هفيظنت هياعف هفظني مل ءىشهنم ىتبو بنجلا

) ٣ / نيل اطلا جهنم _ ( ١٥



_ ٢٢٦ 

 هركبو لسغلا فجي ملام هدحو كلذ لسني لوقو ءعضوملا كلذ لسغ هيلعف ءوضولا

 نأ الإ ڵ هلسغ دقف احسم ءاملاب هندب حسم نإ و ڵ ةراهطلا دنع ءالب هجولا مطا

 نم 4_سع هنأ ءاملا هبص ل ه اضعأ نم اوضع رك ذ 7 ك لسغ اذإ نلا

 , لالب . هنده ال

 اهمصي ةعل هندب هزر ,د ىف دح وف هر انج ن نم ل استخا هز أ هت ةتللط ىنلا نع ةر ,اورلا ىف

 زوجي دجلا نيابي : اذإ لمعتسملا ءاملا نأىلع لدي اذه { اهحسمو اهلع هتمج رصعف

 ملعأ هللاو ةراهطلا ه,صت مل اذإ هدج ىقابل هلاعتسا

 لصف

 هنإف هبانجلا ن نم لسغي ن ] جلا دارأ اذإو _ نامع له أ بتك ريغ نمو 53

 زوج ال امم { اهريغ وأ ةالصلا ة>ايةسال ةبانجلا نم لسغلا ىونيو « هللا ىسي

 هابشأو ك موصلاو دجنملا ىف « دوعقلاو ك ن 1 ةا ءارقو 2 فاوطلاك2 ةراهطلا الإ

 2 ىذألا نم هجرف ىلع ام لسغي م . " . ءانالا الاخدإ لبق اثالم هيغك لسغي 7 اذه

 ؛وضوأضوتي مث { اهملسي « بارتب ىذألا هلسغ دعب هدي ثكالدي ن أ هل صقسيو

 هسأر نمهرعش لوصأ اهم للخم ةفرغ فرنيف « ءاملا هدب عباصأ لخدي مث 2 ةالصلا

 « ءام نم تايثح ثاإللث هسأر ىلع ىئحم ح ‘ رسيألا 7 نعألا همتشو أدبي ى هتيحلو

 نم لوحتي م ع هندب نم هلاني ام ىلع هدي ريو ى هدسج رثاس ىلع ءاملا ضيفي مث
 لوسر لسغ اتفصو امهنع هللا ىضر ةنوميمو ةشئاع نأل ڵ هيمدق لسني مث « هناكم

 اهسأر قشي أدبت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ركذو ص اذكمح هنأ تللك ها

لسقغا :نط ىنلا ن أ ، اهنع هللا ىضر ةنوميم ثيدح ىفو « رسيألا مث ، نمبألا



٢٢٧٣ 

 ءوضو ًاضوت ش ك اهلسن محش طنالا اه كاد مث « هديب هجرف لسفف ، ةبانجلا نم

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع تور ثالذكو لسملا دعب أضوتي الو « ةالصلا

 {هتحامىلإ لصي ىتح رمشلا نم اهيلع امو ةرهاظلاةرشهلا ىلع ءاملا ةضافإ بحأو

 عم ةبافجلا نم لسنلا ان رك اذت : لاق طم نب ريبج ىور امل ؛ ةنس كلذ ىوس امو

 ضيأ م اثالث ىمأر ىلع بصأ نأ ىنيفكي انأ امأ : لاقف ء ولع هللا لوسر

 لصي رئافض اهل ناك نإف لجرلا لسغك ةأرملا لسغو ىدج رثاس ىلع كالذ دمب

 اهنأ ، اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع ىور امل ،اهضقن اههزاب مل ضقن ريغ نم ءامل اهلإ

 : لاق ؟ ةبامجلا نم لسنلل اضقنأهأ ، ىسأر رثافط دشأ ىنإ هللا لوسراي ء تلاق

 ءامل كيلع ىغيقت مث ءام نم تايح ثالث كسأر ىلع ىحت نأ كيفكي امنإ ، ال

 . () ترهط دق تنأ اذإف

 تامنم لم نع هؤوذضو الو ك ءام نم ع۔ص نع هلسغ صن ال نأ بحتسي و

 اع هللا دبع نب رباج لآسو “"دلاب ًآضوتيو عاصلاب ل-ةغي ناك ويل ىنلا نأل ٤ . ؟ . .. .. 2۔1ا;ےس ٢ 1 3

 ناك : رباج لاقف 2 ىنيفكي ام لجرلا لاقف ، عاص { لاقف ، لسنلا ىف ءاملا نم هيفكي

 ك هأزجأ تفالذ نم لذأ هافك نإو 6 كنم ريح وأ 4 ارعش كنم ىوأ ود نم ىفكي

 .رع ىور ام _ ٤ نم ريخ هب قفرب ليلقو ، ىرملا لبي ال اج آضوت :نم ىبنلا

 . هب ىلابي ال ريثك

 م . ةملس مأ نع ملس .و ديز نب ةما۔أ نع عيبرلا نع هحرخأ ( )١

 م . رباجو ةكئاع نع ة>ام نباو ىن اسذلاو دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هجرخا ) ( ٢

 م ٠. ةن و٬يم .-ا ٥ تا ةلا سابع نا ثيد> نم ىراخ.لا ٥انء.۔ ح رخأ ) )٣



_ ٢٢٨ 

 ترااطك هذ . . : {.. : ... . .)١(
 رمم ونل زرا لوسر ءوصو فصو دبير نب هللادبع ` نا ىورو ..

 نم روتب اعرو -

 «ضمضمتف 2 ءانإلاىف هدي لخدأ مث ى تارم ثالث.هب لسغف « هدي ىلع أفكأ ءام

 ڵ هسأر حسمف ع ءانإلا ىف هدي لخدأ مش ء تانفح ثالثب ، تارم ثالث قشنقباو

 . نيبعكلا ىلإ هيلجر لس « ءانإلا ىف ، هدي لخدأ ش ‘ ربدأو . لبقأف

 .. .نايع لهأ ريغ بتك نم ىذلا ح

 لصف

 ناب ادإ ةريبك وأ ةرهنص ىنرمت انيع ناك ادإ ءامل ى هلل هحخر ديمس وهأ لاق
 نمو ث تاساجنلا نم ا۔مف ءاجنتسالا زاج اهف كشال ةنانثمطا وأ ةيؤرب اهس وج

 . ءام نم عاص ردق وأ لسغال ىزجت ام ردقب تناكولو ك اهبرج حض اذإ ُ ةبانجلا

 ةبانجلا نم هنم ل-ةنيو ، ايراج تبثي نأ دعب هيرج ىف اليوط « الصتم وأاعمتجم ناك

 هيف ءوضولا زوجو همكح ىلع بلغت وآ ڵ ةساجنلا هريذت ملام ةبانجلا ريغو هطسو ىف

 عاص ردق ةبانجلا نم لسغاو ‘ ءام ن. دم ردق وهو ، ءوضولا ىزج امم ناك اذإ
 ناك اذإةبانجلا نم هغم لبقي نأ ىنبجعي مل رابتعالا ىف ةدام ريغب ايراج ناك نإو

 ناكو ل و ءام نم .دم نم لفأ ناكاذإ هطسو ىف أضوتي الو ع ءاهنم عاص نم لقأ

 وأ هلخدت ةدام هل تناك اذإ امأو ڵ هنم جرخم وأ لخدت ةدام هل نكست ل اذإ ايراج

 هل تناكو هنع هتنا ىضر ىراصنألا مصاع نب ديز ني هتنا دبع نع هظفلو ملسم هحرخأ )١(

 هيدي ىلع اهنم دك أن ءانإب اعدن ملسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر ءوضو انل اضوت هل ليق لاق ةبحص
 ح اثالث ثنلذد لعفف ةدحاو فك نم قدنتساو شضمذضف اهحرختساف هدي لخدا ح اثالث امهلسخن

 نيترم نيق؛رملا ىلإ هيدي لسغن اهپ>رختت۔اف هدي ل>دأ 7 اثالث ههح رو ل۔غ: اهجرختساف هدي لخدأ

 ح نيبعكلا ىلإ .هلجر لسغ ح ربدأو هيدي لقأف هسأرب حمسف اپجحرختساف هد٨. لخدأ ح نبترم

 . ملسو هيلع هنلا ىلص هتا لوسر ءوضو ناك اذكه لاق



_ ٢٢٨٩ 

 ,زم فك ردق الإ هنم كرديال ناك ولو ، لفلاو ءوضولا هيف زوج هنإف هنم جزخم

 غلبام هنم كوردملا وأ ءام نمدم نم لقأ هنم عتجملا ناكول و « هب عفقن ,ا جم ءام

 إسغلل هنم فرتفتو ةساجنلا هريغت ملام ك هوجولا نم هجوب عافتنالا ىلإ هب عفتنملا

 هنم أضوتف ، راج وهو دم نه لقأ هرهاظ ىف رابتعالا ىف ناكولو ، ءوضولاو

 تنكو «كلذ هأزجأ ةبانجلا نم هيف لسغ نإ كلذكو « هيف مجري هؤوضوو

 ةكرحم اهلك هتابنج برطضت مل اذإ الوط لصتملاو .ةيحان هنم فرتفي نأهل بحأانأ

 ةالصلل هيف ءوضولا ىنبجعي مل "دم نم لقأ أناكاذإ الإ٬ىراجلا ةلزممب وهف ءاهاصقأ

 وأ ءانإ ىف ناكو أ هخرفتسي ملو هأزجأ ةيحان هب ًاطوتف ههرتغا ول نوكي ن أ الإ

 ىلاح ىلع ىنبجعي الو 2 اكلهتسم لمعتسي مل رابتعالا ىف هنأل ايزجع ناك مضوم ىف

 رثك أ وأ نيدم ردق نوكي نأ ال ١ ةالصال هيف أضوتي نأ راح ريغ ءاملا ناك اذإ

 . رثك أ وأ نيعاص ردق نوكي ىتح ةبانجلا نم لسنلا كلذكو

 . لادلا ءاملا ىف ©١_)لزجلا لسغي نأ ىمن :نل ىنلا نأ ىورو

 نإف ، ءوضولا وأ لسنلل الإ ءام دح ملو !ةالصلا هترمضحو ابنج ناك نمو

 فالتخالاف ةساجت هب نكست ل نإ ةساجنلا هب لسغ ةالصلااهب زوحتالةساجن هب ناك

 هب لذي هنإ لوقو ك أضوت ءاش نإ و هب لسغ ءاش نإ ريخم هنإ لوق ء كلذ ىف علاو

 لسخال ىفكي ناكاذإ لوقو ى رثك أ لوقلا اذه لعلو ى ةالصلل ميقيو ةباقجلا نم

 عي = لإ لصي مل ولو ةبانجلانم هب ل هغيلوقو ث هب أضوت الإ و هب لسغ ةبانجلا نم

 . قيفوتلا هر و { ملعأ هللاو ك هن رب

 اك ا

 م. ةريره 1 نع ةجام ناو مله هجرخأ )١()



 _ هخ . _

 رشع , اتلا لوقلا

 هزاوحو بنجلا مهت ف

 - ح و مح . ے ت . ممم 7 م ۔ه ِ 1 ِ ه .

 لَع وأ ىضرم متخغك نإوءاونرهطاف بذج متك نإو »:ىلاعتوكرابت هللا لاق
 ص - ٥ ش ذ ع ۔ ۔ ع -

 اوُمكََتف عام او دج 1 ع ءارلا نتما هو . ط :املا نم ؛مكسنم دحااج وا رغس

 نمألاو > رفسلاو رضلا ق ميتلا هأ رجأ ا ءاملا بنجلا مدع اذإ و ) ط ادمعص

 لوقل { مهيقل اب اب ىلص ام ةداعإ هياع ن نكي لو & لسقنا ءاملا دجو اذإ و { فوخو

 رشع ىلإ ولوكيفكي روهط بيطلا ديعصلا :ىرافغلا ر .ذ ىأل وت ةت ىنلا سنين٨© ١

 . كدلج هسسماف ءالا تادحو نإ و

 ءاملا دحم ال ناك اذإ بنجلا ىف انباحصأ فلتخا : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ميتو « ةياةجال مميت هيلع لوقو ، دحاو ممخت هيزجي لوقف ، ةالصلا ترضحو

 ةدحاو ةالص ىف كالذف نيمميت هيلع نإ لوقي نم لوق ىلعف « ءوضولا لدب ةالصلل

 ميتي ام دوب هيلع امنإو ث ءاملا دجم مل ام ڵ نامميت ةالص لك ىف هيلع تبثي الو

 مميتف ناضمر رهش امماص ناك نإ و 2 ةالصلا هترضح اذإ ةالصلل ممينلا ةبانجال

 دنلا نم حبصأو داع مث ع لبالا هاتأ ىتح ءالل دجم ف حبصأ اذإ و ى هموص زارحإل
 ء

 هلعف ىلوألا ريغ هر انح هز ثدح الإ 0 فالت هتر اذج نم ناث مميتن هالع سلف نا

 مهيةيف ةالصلا ت رصح اذإ الإ كالد ن . رثك أ ١ هيلع سل و ٤ اضر ] اهنم مميةي ن ]

 م .هنعةاىضربيبح ني عيبرلا هاورو ناطقلا نيا هححصو ةريرهيبأ نع رازبلا هاور )١(



_ ١ ٢٣ _ 

 دوعسم نباو رمح نبا هل زوجف ث هتجوز ءاملا دج مل نم نايشغ ىف اوفلتخاو

 5ةداتقو ڵ ىرسعبلا نسلاو ، ديز نب راجو ، سابع نبا ثالذ حاب أو ك ىرهزلا

 :اول اقوىأ رلا باحصأو 2 قاحسإ و ى دمحأو ك ىساشلاو ى ىعازوألا و ، ىروثلاو

 .املا نيبو هني ناكنإ : ءاطع لاقو ، ةجح الإ عنملا زوج الو { حابم وه اعإ

 . هلهأ ب يلف رثك أو لايمأ هعب ر ]

 عاجلا منم ىلع لدي انباحصأ لوق ىف ثيش عأ ال هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ةلع ال ناك اذإ “ اميقم وأ ارفاسم ناك ص اندنع زاجو « زاح وهو ع ءالا مدعلا

 ءام اودحت ' ءاملا سمال وأ » : لوقي ىلاعت هللا نآل ٤ ءامل , دنع هعنم

 لدي لب ك عاجلا عنم ١ ةيطاخملا ق ءا مدع دنع نكي ملف لف ئ » عَص ا اوُتسيَتف

 . . هقاللإ ىلع كالذ.

 لمعي و ىلصي و مهيب لوقف . لسةت ١ اذإ دربلا ن ٠ هس ىلع نجلا ىشخ نإو

 گالذ هي زج لوقو ةالصلا تقو ىف ءاملا دجو اذإ الإ هيلع ةداعإ ال : لوقو ةالصلا

 رضحلا ىف هيزجحي الو رفسلا ىف

 هءام ىبي هنأ شطعلا ىشخو « ءام هعم ناك اذإ رفاسملا نأ ىلع عيجلا عمجأو

 هب ًضوتيام ردق الإ ءاملا نم دجي ال بنجلا رفاسملا ىف اوفلتخاو ، مميةيو برشلل

 ردق ءاملا نم هعم ناك اذإ لوقو ، ءوضولا ءاضعأ لسغ هيلع سيلو مميقي لوقخ

 ههجو لسغ ام رادقم هعه ناك نإو { هأزجأ هجرفو هنديو ههجو هب لسغي ام

. بارتل اي هيفك حسمو هحرفو ههجو لسع هجرفو



_ ٢٨٣٢ 

 هيزحخالو ث هب لستني نأ ءالا دجو اذإ بنجلاىلع : هللا همحر ديعس وب ] لاقو

 توبثل ى ريثكو أ لياق نم هندب نم هنكمأ ام لسنيو « لسفلا رود مميتلا

 اذإ بنجلا ىلع مميتلا توبثل هندب نه قب امل ميقيو ع ندبلا عيمج ىلع لسفلا

 4 ءاملا دحم نك هيلع مميتلا توه ق و ٥هلسح عمجب ءاملا دجو اذإ و ك ءالا دحج

 . لسفلا توبث ىعم ق .اا لحو نك هحراوج ضعبل ءالا دجو اذإ و

 ى ىلصو ةالصال مميتف هتبانجم ملسي مل اذإ بنجلا امأف : هللا هحر ديعس و أ لاق

 ءوضولل د_.حاو مميت هيزجن لوةف ، مهلوق نم كالذ ىف اوفلتخاف هتبانجب ملع 7

 .: لوقو ث تالذ ملع اذإ ةالصال مميتو ةبانجال مميت الإ هيزجي ال لوقو . ةبانجالو

 كلذ ىسن مث ملع دق ناك هنأل كلذ هأزجأ ةالصلل مميتو اهيسن مش هتبانج ملع اذإ

 هنايسن نيب لوقلا اذه بحاص قرفو ع هيزجي الف ةبانجلاب ملع دق نكي مل نإ و

 ءوذضوال هيزجب ادحاو امميت نإ لاق نم كاذ نيب قرفي ملو ، اهايإ هلهجو ةبانجال

 .ةبا__نجلاو

 اف « ىسن هنأ ريغ رفسلا ىلإ هجورخ ىف ملتحا دق ناكو رفاسم جرخ نمو

 مميتف همالتحال سان وهو . ىلصو أضوتف هر أضوتي ام هعم ناك رفسلا دح غلب

 هي أضوتي ام ردقب كلذ دمي ءاملا دجو م مميتلاب ىلصف همالتحال سان وهو ةالصال

 . اهلك تاولصلا هذه لدبي هنإف ىلصو ًاضوتن

 نأ لهجو ايتج ناكو نيتالصال ممين نهو دح ] ن نسحلا ىلع فأ نعو

سيلف سان هياعو ءام دجو نهو ،كالذ هيزجحي هنأ ىلصو ةالصالوةبانجال مميتلا ىوني



 ،ىرعتينأ ريغنم ل-قغاو لمحلمحم وأ هيفل هقفي نأ اليبسدجوزإف 2مهلقاقي نأ هل

 ,سانلا هعنمي مل نإو ، بارتلاب مميت هسفن ىلع فوخب الإ هيلإ لصي ال ناك نإو
 + مال مداملا ةلزنم وهف مهب ىرمعتي نأ الإ لسذلا نم نكمتي ال هنأ الإ ءاملا نع

 رتتسي هنإ لوقو ، هتروع ءادبإ نه هيلع مرحم ود ام حيبيف ، ىرعتي الو { مهٍتقيلف

 ،ةالصلاةداعإ هيلعف كلذ لهجنإ و «لسفذلا كرتي الو هتروعىدبي الو لسغيو هب وثب

 ءاعو ىن ءاملا لمح ىلع ردق نإ و . ةرافكلا هياعو رذمي مل سانلا نم ءايح هكرت نإ و

 ردغي نإ و { مميتي الو هنورت ال ثيح سانلا نع لازتعالاو هلمح هيلعف هريغ وأ

 مميتوسانلانم عايحهيل إ ليبسلادج وهو لسنلا كرتنإ و «مميت اذه نم ءىش ىلع

 ىلص هنآل ةرافكلا هنع مهضعب طقسأو ، مميتلاب اهالص ىتلا ةالصلا لدب هيلعف

 . نيت ر اهطل ١ ى لح اب

 لدغا : هل لاقف لسقغأ ىتح ىنع ضغ هل لاقف رجازلا ىلإ بنجلا ءاج نإ و

 ۔ ةقث رجازلا ناك اذإ ملسي نأ وجرأف ءاملا ىف دعقو هنايمث ىقلأف « كرصب أ ال ىإف

 . هل زوج ال ال هسفن ضرع هنأل ملسي مل ةقث ريغ ناك نإو

 هيلعو هنع طقس لسغلا ضرفف ع هيلإ نورظني سانلاو ، لسغو ىرت نمو

 رصيق الإ هدنع نكي ملو ابنج ناك نمو ء سانلاب ىرمتلا ىف هتيصعم ىف ةب وتلا

 ء سانلاب ىرعتي الو كلذ هيزجنو ‘ صيمقلا قوف نم هدسج ىلع ءاملا بصي هنإف

 عمطي وهو ك سانلا ةرثك نم ماحز هيلعو « دروم ىلإ ىنأف ارفاسم ناك نمو

 .ناكو عنصام ستبف سمشلا تعلطام دمب ءاملا كردأف « بنج وهو 2 هلانيالو ءاملاب

. هيلع ةرافكالو ةمات هتالصف کالذ لعفي مل اذإف ث ىلصيو مميتي نأ هيلع



_ ٢٨٣٤ 

 هنم جرخيف دجسملا لخديو مميتي هنإف دجسملا ىف الإ ءاملا بغجلا دحم نإو

 هبوثب هنم ذخأي نأ هنكمأ نإف ، هيلع ردتيال ءام ىلإ ىنأ نمو هب لسغي مث ءاملا
 هنكمي مل نإو ث لفيلف لسغي وأ أضوتي وأ هنم ىجنقسيو عضوم ىف هرصعي ما

 ىونيو ، نسحأ وهف بوثلا ريب ءاملا ذخأ هنكمأنإ و هاوس ءام دجم مل اذإ مميقيلف

 . لمعتسملا ءاملاك نوكي الو { ءانالا ةلزنمب نوكب نأ بوثلاب ءاملا هلخ

 نأ امهل بحأ الو & هب سأب ااه ءامال دحاو ريغ وهو هتجوز ءىطو نمو

 ضرأ ىف اناك اذإ امأو السقغا ءالا ىلع اردق اذإف ، ةرورض نم الإ تالذ العفي.

 & السغ ءاملا ىلع اردق نإو ثالذ ىن امهل ؤمالتَط ىبلا ©١_)رمخر دقف اهيف ءام ال

 . قيفوتلا هبو 2 ملعأ هللا و.

 :ح :ج +

 -ح

 م . رذ فأ ع ىناسنلاو دواد وبأو دح ١ هحرخ ( ١ ) ١

 



.. 1 ٣٥ 

 نورشعلا لوقلا

 ءىش كرتل دمعت وأ «لسفي مل وأ لسغ هنأ كشي بنجلا ىف

 لسنلا وني مل وأ لسغ الي هندب نم

 نقيتسي ملو تاولص وأ ةالصىلص مث ابنج ناك نهف هللا هحر نسحلا وبأ لاق

 ناك ادإ لسقني مل هنأ لعي ىتح لستغا دق هنا كلا ىفف : لسغي مل وأ لسغ هنأ

 ٠. هن انجلا نم لسنلا كرتي ال 4 ا ٢ نم فر

 نيدي نم ناكولو ةنانثطالا ىلع جرخم اذه نإ : هللا همحر ديعس وبأ للقو

 ىلصب ال لاوحألا رثك أ ىف ءوضولا نأل ، ءوضولاك ةبانجلا نم لشفلا سيلو ث اهب
 دقف بنج هنأ لع اذإف ء نايسنلا هيف هيلع ىرجيف لسنلا امأو ، ءوضوب الإ ىلص

 ارك اذ ناك هنأ رك ذ نإو 2 لسغ دق هنأ ملعي ىتح هيلع وهو ، لسلا كح همزل

 رك ذ وأ ثالذ فرعو «لسنيل ىذم وأ لدنيل هيف عقوف ءامل ىلإ ىضم ىتح هتبانجل

 هنأل ڵ ةالص تقو هيلع ىضم اذإ ةنافثمطالا ىف ديزب امم اذه ناك ص اذه نم ائيش

 نأ هيلع سيل ، لوقف اهلصي مل وأ اهالص هنأ كش مث ، ةالص تقو هيلع ىضم اذإ

 لعي ىتح اهيلصي نأ هيلعف اهبف كنف اهتقو ىف ماد امو « اهلصي مل هفأ ملعي ىتح اهيلصي

 ءوضولا ىنعمو لسنلل ىنعم قرتقيو ، فورعم تقو لسخال سيل و « اهالص دق هنأ

 لصأ ىلع ناك ةبانجلا نم لسملا كرتب هسفن فرعي ناك نإ ، بحم و « رظنلا ىف

 هسقن فرعي ال ناكنإ و 2 لسغ دق هنأ ملعي ىتم كحلا ىنعم ىف هسفن هب فرمءي ام

ةنانثمطالا ىف جرخيف اهب هملع دعب ةالص تقو هيلع ىضمو ةباغلا نم لسفلا كرتي



_ ٢٣٦ _ 

 تبثي الو لسغي هن أو ث هتبانل ايسان ناك هنأ ملع نأ الإ لسغ هياع سل هن أ

 ملي ىتح س هيلع وهف هل امزال ناكو هكح هيلع قلعت ام لك هنأل كلا ىلع كالد

 .لمعلا امتإ و ، هيف هعسي ال فورعم تقو ىف کالذ لص هيلع نكي 1 اذإ هادأ دق هن أ

 لسغلاو ، لاحىلع تقو لك ىف هب الإ لمعلا كالذ زوج ال امم وه سيلو « هريغل هب

 . هافعم اذك جرخ

 لصف

 « ءالا نم جرخ مث ڵ سان وأ هتبانجل ركاذ وهو ءاملا ىف بنجلا لزن اذإ و

 نةيقسي نأ الإ كلل ءاش نإ نامات هموصو هنالصف لسغي مل وأ ةبانجلانم هنأ كشن

 هك ر عد ةبادج هندب ىف ناك وأ « ةب انملا نم لسفلا هيف همزلي امم اثبش كرت هن أ

 لسغ ةداعإ هيلع كالذف الاسرإ اهعضاوم ىلع ءاملا لسرأ امنإ و ، اهعضوم فصي الو

 دق ناك نإ ةالصلاو ءوضولا دعيل و 2 هكرعي مل ىذلا ةساجنلا عضوم كرعو كرت ام

 هنإ لوقلا ضعب ىفو . هللا ءاش نإ هيف هينع دسفي الذ موصلا امأو . كلذك ىلص

 لسغ دق هنأ نةيقيىتح لسملا ةداعإ هيلعف اهاسال ادصاق هتبانجل ركاذ نكي مل اذإ

 ق ناك اذإ ءوضولا ةداعإ هيلعف ةبانجلا نم هفظني ءىش قب اذإ امأو ى ةبانجلا نم

 . هدحو مضوملا لسغ هيلعف ندبلا رثاس نم ناك نإو ، ءوضولل عضاوم

 لصف

 ةليل ديف تاب ىتح بوثلا نم اهبلطي ملو بوث ىف ةبانجلا هتباصأ نميف ليقو

رخآ نم اهمكح بوثلا تباصأ نيح اهةرعي ل اذإ هنإف ةبانج هيف ىأر 7 ىرخأ



 ىف اهآر ىلا ىه ةبانجلا كلت نأ ث هبلق ىف ررقتي نأ الإ بوثلا كلذ ىق اهمان ةمون

 . ىلوألا ةلالا

 بوثلا ىف ادجو احبصأ املف 2 هرخآ وأ ليللا لوأ ىف ابوث الجز راعأ نمو

 امان .اناك نإ 2 راعملاو ريعملا 2 اعيمج لدفلا امهلعف ى امهسأ نم اهنأ اماعب ملو 2 ةبانج

 رخآلا لعي لو ةبانجلا هيف هتباصأ وه هنإ : اهدحأ لاق نإ و ي اعيمج ةليللا کالت هيخ

 . اهنقيت نم ىلع لسفلاو ء تلذ ىف اضعب امهضعب قدص هيف بنجأ هنأ

 لصف

 انظ 2 ةأ رملا الو وه ا لستنب و ناناتحللا ىتتلي . ردقب هتجوز ءىلطو نمو

 ابهيلعن س تاولص وأ ةالص تضم ىتح كاذب لسنلا امهيلع بحم ال امهأ امهنم

 ال ةداعإلا امهيلع لوقو ء تالذ لهج ابههسي الو « ةرافكلاو ةالصلا :داعا و لسنلا

 ىري نأ ريغ نم هبوث ىف ةفطنلا دح ىذلا ام أو « تالذ ىف ف مهلج مهرذعو ةرافك

 لدبلا هيلع نإف « كلذ ىلع ىلصو لدتغي 1 و لسغ هيلع سيل نأ نظيف اهالعا

 نهو 4 ثكالذىلع ماص دق ناك نإل هموص نم ىضم ام لدب هيلعو « هيلع رانك الو

 نأ هل سيلو هريغ نم اهنأ هدنع لمتحم ل اذإ لسنلا هياعف هبوث ىف ةبانجلا ىأر

 نم لقأ ناكولو هل۔ةي مل هندب نم ءىش كرتل دمعت نمو ك ةتيملا ةفطنلا ةلزنم اهلزني

 ةرافكلاو ةالصلا لدب هيلمف ، كلذك وهو ؤ ىلص نإو كلذ هعسي الف مهرد

 فلالاتخا هيلع ة افكلا ىفف ‘ مهردلا نم لقأ ادمعتم هكرت ىذلا نركي نأ الا

. ملع أ هلراو



_ ٢٣٨ 

 لصف

 ى ةينلا ميدقتب الإ ضورفلا نم هريغ الو لادقغالا ضرف طقسي ال ليقو

 لسنلا كلذ ناك« اهم لعب ال وهو ى ةبانجلا ريغل بحجلا لستغا ول كلام وب أ لاق

 هل ايزجم .

 | لفلا هيلع نإ ، لوقأو ، اذه ىف كلام ابأ رظانأ تنك دحم وبأ لاق .

 لسةغا ولو ،هللا ءاش نإ ى لوق ىلع هأزجأ ةالصلاو ةبانجلل لسغلا ىون نمو

 رةصلا نب نازع لاقو ى ةبانحال كلذ هزح ةلدانلا ءوضو هلعن نأ ىونو أطضوتو

 > ملسي ل وأ هتب اذح لع ئ ةب انلا لسغ نع هأرجأ لفو هكَحأو هلست لكأ اذإ

 -ث۔ع وأ عامج وأ مالتحا نم ك تنلتخا نإو ة انملا ح نإ لاق ادحأ نأ عأ الو

 لع وأ ملي لو ةرانملا هتباصأ ول و ك ادحاو السذ الإ ‘ "رم ذعب ةرم كلذ ناكو أ

 ڵ هي زنل هن إ قافتاب اذه ناكل سنن عماج وأ ى كلذ دعي ةبانجلا هتباصأ مث ، ىسنو

 هنم ملع ىلع ةضيرفلا لسغ ىلإ لساغلا دصق ولن ةبانجلا لسنب ءوضولا توبث امأو

 ماق ةبانجلا نم لسغ اذإ هن أ لوقلا ل ىفف ءوضوال كلذب دصقي ملو ةينو كلذب

 . ءوضولاو لسفلا ماقم كلذ

 عضوم لغ اذإ تاذو ةبانجلا نم لسملا وه ربك ألا ءوضولا نإ ضعب لاقو

 حراوج نم ائيش لسغ ول هنإ لوقو ك اهس ءوضولا ضقتني ىتلا عضاوملاو ىذألا

 ءوضولا حراوج ن 4 هل اد نص ىب \. ا ح ك هجح رف سم 7 ك لسنلا ق ءوضولا

اهلسغ ىتلا هثوضو مضاوم ىلع لذلا ىرجأن عجر مث ةساجنلا كح هنع لاز دقو



_ ٢٣٨٩ 

 هب دصت امثإ و ةالصنل ءوضولا اهب دصقي ل نوكي هنأ الإ ءوضولا هبزجم نأ ليق دقف ا

 « لوألا ىف لصح دق ضرنلاو ةبانجلا لسغ نأل الفن ثالذ نوكي امنإف لفلا ىلإ

 هي رحن ال هن ا لوةلا ضعب ىفو ڵ ريترت ريغ ىلع ءوضولا زعم نم لوق ىل ع اذهو

 ضتني ام س الو ،اءوضوو السغ هدقعي نأ الإ ءوضو دقعني الو ءوضوال لسنلا

 لسغ ضرف نأل اعم ءوضولا ضرفو لسنلا ضرفب لسنلا موقي ال لوقو ح ءوضولا

 .هراتخت ىذلاو ث دارفنالا ىلع بجاو ءوض ولا ضرفو « دارفنالا ىلع بجاو ةبانجلا

 اذإ دحاو لسغ ايهف هيزجمنأ اعم ايه هب دصقو ءوضوللو ةبانجال هلسةب ىون اذإ هنأ

 هيف بح امم رثك أ هيلع قفتا ول كلذكو & ءوضولا حراوجو ندبلا عيمج هب مع

 هلو تالذ عيجل ايدؤم دحاولا لعفلاب ناكو ، ضعب ىف هضعب الخاد هلكن اك لسغلا

 ثكالذل ةينلا عم ا ماك اهم ابثات دحاو رافغتساب ةري:نك بونذ نم بات ول ام« هباوث

 . ملت أ هللاو هل ايزجع کالذ ناك

 لصف

 .لوملا قري و لسقغا نإف لوبلا قيرب ىتح لسقنغي ال نأ بنجلا هب رومأملاو

 جرخم مل نإ ,فالتخا ةالصلا ةداعإ ىفو ، لسنلا داعأ ةياغلا نم ءىش هنم جرخو

 . هبلع ءىش الف ةبانج هنم

 .هنم جرخ ردي م و ث لبي ملو ليالا ىف لغ نم ىف للا هحر رثؤملا ىبأ نعو

 تقارأ ناف ةأ رال امأو 9ةب انج :7 7 جرخ هنأ ملسي ىح مات هلسف ال مأ ك + ىم

.نإ و - اهحاع ءىش ااو لوهلا ق قرت مل و تماسة نإ و { نسحأ وهف ل-هلا لا !.و لوبلا



 س ٢٣٤

 لجرلاك تسيلو هنم فظنتت نأ اهيلعف ىنل اهنم جرخ م ةأرملا تلسغ

 . اذه ىف

 لك ىلع ةالصلا ةداعإ هيلع لوقف لبي ملو ةبانج نم لسغ نمو ۔ عضوم ىنو

 ةداع ال لوتو « لاب اذإ ةالصلاو ءوضولاذيعيو ، جرخ . وأءىش هنم جرخأ لاح

 هنم جرخ ام لوقو ء ةالصلاو ءوضولاو لسغلا ديميف ءىش هنم جرخي نأ الإ هيلع
 لسنلا ةداعإ هيلعف لوبي نأ لبقعبتلا نم كاذ لثم وأ ىدو وأ ىنم نم تالذ دج

 وهو ىلص هنأل ةالصلا ديعي الو ڵ ىلص دقو لسنلا ةداعإ هيلع لوقو ى ةالصلاو

 . رهاط

 لوبلا قارأ نإف ء ىلصي و لسني هنإف ةالصلاتوف فاخو لوي هرضح مل نمو
 جرخنإو ةالصلاو ءوضولاو لسنل ١ ىفتكا دقف ءىش هنم جرخي ماو ةالصلا دعب

 ى ةالصلاو ءوضولا ةداعإ ىف فالتخالا ىرج و « ةمات هتالصف ةبانجلا نم ءىش هنم.

 كلذدعب ءىش هنمجرخ مث لسغو لوبلا قا رأ اذإ امأو . هتداعإ هيلعف لسنلا امأو

 نأ تبثو ، لوجلا كرتل لسغلا توبث اهس مزلي ىتلا ىلوألا ةبانجلا ةدامل عطاق لوبلاف

 ، لسفلا اهب بج ىتلا ةداملا فظني لوبلا نأل ء ةتيملا ةفطنلا نم ثداح ىنعم اذه

 . السغ هيف بجوي ال نم لوق ىنبجعي و ، هنم لسفلا موزل ىف فلتخمو

 ، ىنملا هنم جرخ مث رذمل لوبلا كرت اذإ لسغلا ىف فالتخالا تبث اذإو

 ل ,هنأل ڵ السغ هيلع بجوي ال نم لوق ىنبجعيف لسنلا دعب لوبلا قيري نأ لبقا

 اق لسغ ال نأ لوقلا رثكأو ث ةنسلا ىلع ىلص دقو ى رذع هل ناكو ص طرفي

كلذ دعب هنمتج رخ مث ي ةوهشلا ترتف ىتح لزعي لو ةوهشلا دجو ول هنأ مهفافتال



٢٤٦١ 

 اهجورخكلذكو ءةوهشلا باهذ اهتومو ،ةوهشلا اهتايح نأل ى ةتيم اهكخ ةفطغ

 تيبثيالو 2 كلذ لاح ءاضنناو ةوهشلالاوزو ةيحلا ةفطنلاو قذادلا ءاملاب اهلاصتا دعب

 ؛ليلحإلا ىن لصتم وه ام ريغ نم ىنآي امل ةفطنالو لوب نم ءاربتسالا ىف كحلا ىف

 عامج ريغ نم لسفلا بجو ناك نإو ث لوألا ريغ نم ثداح وهف كلذ دعب امو

 ءاملا لازنإ بجوت ىتلا ةوهشلا روضح الو ةفطنلا لازنإ ريغ نم ةفشحلا جولو وآ

 نأ ثالذ دمب ءىش هنم جرخ ول هنأل لوب ةقارإ اذه ىف بنجلا ىلع بج الف قفادلا"

 ةقارإ بجت الو « هنم لسغ ال ىذلا ىذلاو ىدولاو ةفطنلا نم تيللا كح هكح

 كلذنم لسنلا ىرب ال نم لوق ىلع ةتيملا ةفطنلاو ىذلاو ىدولا نم لسفلل لوبل

 . قيفوتلا + و 4 ملعأ هللارج

) ١٦ - نيبلاطلا جهنم / ٣ (



٢٤٢ 

 كلذ هبشو مالتحا وأ عامج نه ةهنانلا نم لسلا 4 بحم امف

 ببس ىأب قفادلا ءاملا وهو ىنملا جورخ وه ةبانجلا نم لسنلا هب بجي ىذلاو
 ةفشحلا جاليإو ، كلذ ريغ وأ هشت وأ ، ثبع وأ ك مالتحا وأ ، عامج نم « ناك

 ىقلاو ةفشحلا تباغ اذإ ، ريبك وأ ريغص وأ ةباد وأ « ركذ وأ ىنأ نم جرفلا ىف

 . ةفطنلا لزني مل ولو أطخ وأ ادمعت كلذ ناك ن اناتخلا

 «لاسك إلا ىفلسفلا طقسأ انباحصأ ن .رم آدحأ ع أ مل : هللا همحر دمحم ش لاق

 راسكنا وه لاسكإلاو “>لسنلا بجو ناتاتحلا قتلا اذإ : ةمالع ىبنلا لوقل

 . دارملاو ةيغ,لا غولب و لازن : لبق رك ذلا

 عماجي لجرلا نع 4 ةن ىنلا لأس الجر نأ ةشاع نع موثلك مأ ا تورو

 « لستنن مث ڵ ةشئاع ىنعي ، هذهو انأ ع كلذ لعفأ ىنإ : لاقف “'>إلسكي مث هلهأ

 املعو لزغي نإ و لسغلا امهماعف ةفشحلا ضمغأىتح ردلاىف هتجوز عىطو نمو

 دجو نمو ء السغ ريدلا ىف ةءوطوملا ىلع ىرب ال ضب و 2 كلذل ادمعت اذإ مثإلا

 املف ڵ كلذ جورخ هعنمي اكاسمإ ليلحإلا ىلع كسم آذ قفادلا ءاملل فذقلا ةوهش

 نم نوكسلا دعب جرخي امنإ 2 كلذ ناك نإف ، لسنلا هيلعف جرخ نكسو هكرت

 . هيلع لسغ الف كلذ جورخ مني اك اسهإ اكسمم نكي ملو ڵ بارطضالا

 . و رمح نا نعو ةشئاع نع هجام نبا ٥اور ) ( ١

 . ةشئاع نع ملاس هجرخأ )٢(



_ ٢٤٣ 

 نم حاو رألا تاوذ عيمج ف ةغشمحلا ت اخ اذإ : هللا هجح ر لمعس وأ لاقو

 نم عماجملا ىبلف ربد وأ لبق ىف ريبك وأ ريفص نم ركذو ىننأ نم رشبلاو باودلا

 . قفادلا ءاملا لزني مل ولو ،تالذ ىف لسفلا لاجرلا

 لصف

 { غلابلا لجرلا اهعماج اذإ ةيبصلاو ، غلابلا ةأرملا عماج اذإ ىبصلا ىف فلتخاو

 الإ ةالص ال هنأل لسنلا هيلع رأ ةالصلا لتمي نمم امهنم ريغصلا ناك اذإ لوقف

 ريغصلا عامج نم لسغ ريفصلا ىلع سيل لوقو ع لقع نم ىلع ةالصلا نأو « روهطب
 نم لوق ىنبجعي و :لاق ، اعماج وأ اعماجم ناك نيدبعتملا نم سيل هنأل ريبكلا الو

 عاجلاىف هعبصأكر يغصلا رك ذ نإليق هنأل رينصلا عامج نم لسغ غلابلا ىلع بجوهال

 سوسمملا حاكن داسنإ وأ ء اهقلطمل اثال٣ ةقلطلل هلالحإو 2 ةدملاو ك دحلا بجومب يذ

 ثالذ نأ ىنأ وأ ركذ وأ ربد وأ لبق نم غلاب جرف ىف هعبصأ غلاب لخدأ ول هنألو

 { ماكحألا نم كللذ ريغ وأ لسغ وأ ةدع وأ دح ىف عاجلا كح بجو امم سيل

 لوخد ىف فالتخالا هقحل غولبلا قهار دق وأ عالا ىهتشي نم دحم ناك اذإ امأو

 اهريغ وأ ةغلابلا وأ ةييدلا عماج اذإ غلابلا لجرلا امأو ، لسنلا بوجو ىف ةهمشلا

 هيلع تيثو عاجلاىنعم همزأ دقف ر د وأ لبقف ةفشلا بيغ ىتح رك ذ وأ ىنأ نم

 أطخ ةفشحلا تباغ ماكحألاعيمج نم تالذ ريغو ربلاو دلاو لسنلا بوجو ىف هكح

 بجيال هنإف دحلا الإ ماكحألا ميمج نم هريغ كلذكو 2 لسملا بجو دقن ادع وأ

 ماكحألا نم هب تبثي ام هب بجحو ةب وقعلا ىناعم بجنودال اطخلا نأل ى اطخ ءطولاب

ءاسنلا وأ لاجرلا نم ردلا وأ لبقلا ف ةفشلا بيغم تبث اذإو ك ةب وقملا ىتاعم ريغ



_ ٢٤٤ 

 ةلك ىبنلا لوقل ء ريد وأ اهنم لب نم باودلا ىف هلثم توث رابكلا وأ راغصلا

 جرخم الف دملانمبجيام ىناعم ىف فالتخالا عقو نإف "ا)اهحك انو ةميهبلا اولتقا

 نم باودلانم اثيش لسخلاب نيدبعتملا نم هسفن أطوأنم كلذكو لسغلا توبث نم

 اذه جرف ىف ةبادلا ركذ ىضم اذإ لسخلا هيلع تبث ىن أ وأ رك ذ نم ربد وأ لبق

 جرف اوساقو ث اذه ىف لسغ ال نأ لوقلا ىناعم ضعب ىف جرخيو ؛ لسنلاب دبعتلل
 نيجرفلا ريغ ىف ةفشحلا لخدأ نم امأو ء فالتخالا ىنعم ىف يصلا جرقك ةبادلا

 ل اهريغ وأ ةجوز ىف ىننأ وأ ركذ نم مسانملا نم ءىن ىف ةوهشلا ءاضق هب ديرب

 ةأرال كلذكو قفادلا ءالا لزنأ اذإ لجرلا ىلع الإ عاجلا توبثىنعم كلذب نكسي

 لوصحو ةزللا دوجوب قفادلا ءاملا تلزنأ ىتح اهريغ اهب ثبع وأ اهسقنبتثبع اذإ

 لسنلا اهيلع ىري نم لوق ىلع اهب ثبع نم نود لسنلا اهيلع نرأ ع ةوهشلا
 . كالذ ىف

 ل__صف

 ءاملا لزنأ اذإ مالتحالاو لاسقغالا بجي امنإ : هللا هحر ديعس ىبأ نعو

 ءاملا لزنأو ى عماج هنأ ىأر نإو ى هريغ وأ عامج ڵ مانم وأ ةظقي ىف ناك قنادلا

 هيلعف قفادلا ءامل نم للبلا ناك نإف « اليلق اللبىأرو ةفطن ري مل ظةيقسا املف قفادلا

 ةوهشلا روضح ةفطنلا تجرخ اذإ و ث هيلع لسغ الف ىذملا نم ناك نإ و ى لسنلا

 واو { ةبانجلا ىمه كلتف هيف وأ بارطضالا نوكس دعب قفادلا ءاملا جورخ اهب ىلا

 م . سابع نيا نع هجام نباو ىناسنلاو ىذمزتلاو دواد وبأو دحأ هحرخأ )١)



 م ٥ ٤ ٢ ۔س

 كلذ ناك راشتنا الوبارطضا ريغ ىلعكلذ اهب نوكي ىنلا ةوهشلا ىنعمب تجرخ

 هكحناك ةوهش روضح ريغب بارطضالاو راشقنالا ىف تجرخ ولو ،قفادلا ءاملا وه

 هديب كلذ كسع نأ الإ ىذملا نم كلذف الإو ةفطن تناك نإ ةتيملا ةفطنلا ح

 بيرلا اهلخديف ةفطنلا جرختم نكستو ةوهشلارتفتىتحليلحإلاىف هب سيتحم ءىشب وأ

 لاسقغالاف،ة وهشلالاوز دعب تجرخنوكتنأ نكمي هن ال ةتيم اهنأ و ةيح اهنألمتحمو

 ىف ناك ةوهشلاب هجورخ تبث اذإ هكح اليزم ليلحإلا ىف هسبح سيلو ع طوحأ
 ريغ دجوي دق مالتحالا نأل اذه لثم كردي نأ برقأ مانملا ىفو ، مانم وأ ةظقي

 اذإ امأو ث ةقيقحلا ىلع ىه ىتلا ةوهشلاب سيل و ةوهشلا دو_جو ىنعم نم ةقيقحلا

 اللب دجوف هبنا مث ، اهدجم مل وأ ةوهشلا دجوو « ههبشي ام وأ مانملا ىف عاجلا ىأر

 لهب ىتح ث مكحلا ال طايتحالا ىلع لسنلا هيلعن اهريغ وأ ةفطن هنأ ملعي مل هنيح ىف

 للبلا جورخ نكمي هنأل ، ةوهشلاب ظقيتساو ىأر نيح ةوهشلاب تجرخ ةفطن اهنأ

 ىلوأو برقأ ناك كلذ عم ةوهشلا دجو نإ و . لسنلا همزلي هنألو ةوهشلا دعب

 برقأ ناك ةفطنلا ةحار هبشي اثرع كلذ عم دجو نإو ، :بيرلا نم جورلا

 طايتحالا نم جر - امبرو 7 كلاب جرخم الف ةقيقحلاب حصي مل امو ، بيرلا نم

 مالتحالا نم ائيش مانملا ىف ري مل ذإ امأو ك ىواسقلا ى هبراقت نم كحلا هبشي ام

 اهريغ وأ ةفطن هفرعي مل اللب دجوف « هبةناف ، هيلإ برقي ام وأ سملم وأ عامج نم

 ى ةبانج اهنآ ملعي ىتح هيلع لسغ ال لوقو « ةبانجب سيل هنأ ملعي ىتح لسنلا هيلعف
 الف ةفطنلا ةحار هل نكت نإ و ص لسنلا هيلعف ةفطنلا ةحار اهل ناكنإ لوقو

ىلع ال ةنانثمطالاو ةنارتسالا ىلع هلك اذهو ث ةتيم نوكت دق اهنأل هيلع لسغ



_ ٢٤٦ _ 

 هنخح نم سأ هبقنا املف همش وأ عاجلا ىأر اذإ امأو هلاوز الو ءىش موزلب كلا

 « هيلع لسغ ال هنأ ، قفاد ءام هنأ لعي ال لاب دمب نم هنم جرخ مث ى اثيش دجي مف

 اذإ امأو ، لسنلا هيلع تبثيذ ىنللا اهب جرخم ىتلا هتظقي دعب ةوهشلا دجي نأ الإ

 لوقو س بي رلا نم جورللاو طايتحالا ىف لسغلا هياعف ڵ سملي ف هنيح نم هبقنا

 جرخم نأ نكمي ام ردقب سمي لف هبتنا ول هنإ لوقو ڵ كحلا ىف لسغ هيلع سي

 تيث اذإو ص طايتحالا ىلع لسذلا هياع نأ ائيش دحم ملف سمل مث ى فجبو ءىش هنم

 جورخلا بوجوو هيلعهيبشقلا لوخد نم دعبي ل اريثك وأ اليلق مان هن أ ملعي لو اذه

 ىأ ر نإو « ةناهثمطالا نم اههمشي ام وأ ةقيةحلاب جرخم مل اذإ ناكمإلل بيرلا نم

 هيلعف هيف مان ىذلا هبوث وأ هندب ىف ةفطن هتظقي دمب دجو مث ههبشي ام وأ عاجلا

 ءاسباي وأ ابطر اذهزثم ىأر مث ،ههمشيام و 1 عاجلاىأر نإ و ءاذه لثم نم لسغلا

 براقت اعرو ث فالتخا هيف نيبيال ام هيلع لسذلا بوجو جرخ ةفطذ اهأ نيبتف

 ةفطن وأ هريغ نم نوكي نأ هجوب لمتحا ام طايتحالا ىلع جرخي الو 4 ماكحألا

 نم ءىش ىف ىأر مث ههبشي اهو عاجلا ري مل اذإ امأو ث ةفطن اهنأ تبث ولو ةتيم

 لدبو لسغلا همزاي طايتحالا ىقن هريغ و هنمنوكتنأ لمتحم ةفطن هب و وأ هن لو

 بوثلا كلذ ىق اهمان ةمون رخآ وأ هندب ىف تناك نإ اهمان ةمون رةلآ نم ةالصلا

نم برقأ هصوب و ماكحألا ال طايتحالا ىلع جرخم ٨اكَ اذهو همو امهخآ ر ىذلا



٢٤٧ 

 دجي هنأ الإ ءاملا فذقي نأ لبق هبتني مث 2 عماجي هنأ ليالا ىف ىري نمو
 هيفكيو كلذ نم لسنلا همزلي ال هن أ ريثك ىذم جرخ هنأ الإ فذقي ملو عاجلا ةذل

 ٠ ةساحنلا عصوم لسغ

 جرخم ةبانجلانأو مماجيهنأ همانمىنىأر لجر نع هللاهمحر ىراوحلاوب أ لئسو

 اذهو ، هيلع لسغ ال هنأ اثيش ري ملف رظن وأ ك ةبوطر دجي ملف سه هبقنا مث ك هنم
 مث برطضا اذإ ركذلا ىف لاق كلذكو « هللا هجر رثؤللا وبأ لاق كلذكو 0 لح

 ىح هديب هكسمأو برطضا نإو هيلع لسغ ال هنأ ةفطنلا هغم تجرخ مش ، نكس

 عاج+اىأر نإو {ةتيم ةبانج كلتو هيلع لسغ ال هنأ ةبانج هنم تجرخ مث « نكس

 عاجلا ري لو لابلا د بجو نإو « هيلع لسغ ال هنأ اثيش دج ملف سمو لازنإلاو

 { لسنلا هياع ليقو ء ةبانج اهنأ لعي ىتح هيلع لسغ ال هنإ ليق دقف لازنإلا الو

 اذ_هو « هيلع لسغ الف الإو « لسنلا هيلعف ةبانجلا فرع دجو نإف 2 همشي ليقو

 . ةبانج اهنأ لعي ىتحف كحلا ىفامأو طايتحالا ىلع هلك

 ةو وطر هليلح ١ ق دجوو ههو نم ظةيةسا لجر نع هللا همحر ل۔ہعس رو؛ ا لثسو

 ٠ ه م فرعي 7

 تسل اهنأ ملعي ىح لسنلا هتلع لوقو « ةب انجاهنأ ملعي ىتح هيلع لسغ ال لوقنف

 . ةبانجلا فرع دج . نإو 2 لسغ ةبانجلا فرع دجو نإف « اهمشي لوقو ةبانج

 > لسنلا هيلع نأ قنادلا ءاملا فذق ةوهش هتنع وأ ‘ هرك ذي ثبع نمو © لسعي

ىأر الو فذق هنأ ملعي م و عماج ٨ز آ ىأر نإو . مون وأ ةظةر ق هنم كلذ ناك



٢٤٨ 

 ق كلذ نم ايش ىزيو «اللب ىرب و عامجلا ىرب نأ الإ هيلع لسغ ال هنأ اللب

 . ةتيملا ةبانجلا هنم جرخت ىذلا ىف كلذكو ث هبايث وأ هندب

 ةتيلاةفطنلا هنم تجرخ نم ىلع لسغ ال هنأ هقفلا لهأ ضعب نع ةقثلا ظفحو

 « ةتيملا ةبانجلا نم لسغ ال : هللا هحر ةيواعم وب أ لاقو .راشتنا الو ة وهش الب

 جرخم مث ، دربيو نكسي مث ليلحإلا برطضي و عماجم هنأ لجرلا ىري نأ وهو

 عاجلاىأر نإ :حيسملا نب دمح لاق و ،اهنم لسغ ال ىلا ةتيملا ةبانجلا ىهف ةبانج هنم

 ليلحإلا بقثىف دجي ملوهمون نم ظةيقسا مث ء هبارطضاو ليلحإلا راشقناب همانم ىف

 لسنلا هيلعف ةبوطر هنم تجرخو هبارطضا نم نكس نإو ك هيلع لسغ الف اللب

 هنيح نم ليلحإلا لزنأ اذإف ندبلا شاعتراو ليلحإلا بارطضاب ةوهشلا دجو اذإ

 . لسنلا هيلعف هدعب وأ

 « لسنلا هيلع نأ لابلا دجوف لمالا نم هبقنا نم نأ ةبقع نب حاضولا ظفحو

 . وه ام ملعي ال هز أل

 بابسأ نم ائيش همانم ىف ىأر ىذلا ناكن إ : هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 نأ الإ هيلع لسغ الف كلذ نم اثيش رب مل نإو ،لسنلا هيلعف س وأ ،عاجلاو ءاسنلا

 همون نملجرلا هبقنا اذإ هنأ : هللا همحر نسحلا وبأ لاق كلذكو . ةبانج اهنأ ملعي

 ببسي امم ءاسنلا نم اثيش ىأر نإ هنإف ركذلا سأر ىلع وه ام فرعي ال اللب دج وف

 نم اثيش الو اعامج رب مل نإو ى لدشنلا هيلعف کالذ ريغ وأ عامج وأ سم نم ةوهشلا

حير هبشت احير هل دجو نإو ى ةفطن ثكالذ نأ ملعي ىتح هيلع لسغ الف كلذ ببس



_ ٢٤٩ 

 اهنأ ملعي مل نإو ، لفلا هيلعف ةتيم ةبانج حير نوكي نأ نكمي مل اذإف ، ةبانجلا

 < بيضقلا رشتنا ىنح عالا بابسأ نم اثيش ىأر نإو ، هيلع لسغ الف ةيح ةبانج

 لسغالف ةوهثلا روتف ديب ءام كلذ دعب نم ءاج مش « اثبش دج ملف ء سملن هبقنا مش

 وهو ائيش دجي الف ء سمليف فذقي نأ لبق ةوهشلا نيح ركذيف هبتني نأ الإ هيلع

 ، همون ىف ةفطفلا دجو نإ و ، لسفلا هباعف کالذ دعب نم فذقي مث ع فذقلا لاح ىف

 ى ماصو تاذ ىلع ىلصو ى لسني ملو . لدغ هيلع سيل نأ امالتحا رب مل هنأ نف

 رذعلا هلو ، ةالصلا لدب هيلعو ، لسفلا هيلعو « هلهج هعسي الف ةبانجلا لسغ امأف

 . هموص نم ىفم ام لدب هيلعو ، لسغ هيلع سيل نأ هنظل ةرافكلا ىف

 هنأ ىري ىذلا ىف هللا هحر ىلع نب ىموم نع بتكلا ضعب ىف دجوي و

 ىذم هنأ نظف ع ةليلق ةلب الإ اثيش ري لف هبتناف ةوهش ري مل هنأ ال لزن أو عماج

 نإو ىدم هنأ نةيقسي نأالإ انيلإ بحأ لسنذلا لاق ىذمم ريغ وأ ىذمع لجرلاو

 ىذممبسيل وأ ىذمم وهو كاذ دعب ةليلق ةلب ىأرف اليلق ثبل مث ك اللب ري ملو هبقنا

 . لوآلا لثم وهف

 نأ نورخآ ىأرو ث لسلا هيلع موق ىأرف ، ةتيملا ةفطنلا هنم تجرخ نمو

 قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ،لسفلا هيلعف ءاملا لزن ىتحهسقن جلاع نمو . هيلع لسغ ال

ج ٣ ٧



 س . ٥ ٢ --

 نورشعلاو ف الا لوقل ١

 امهاسغو ىنغلاو ٥ أ رال ه انج ف

 :مهضمب لاقف لجرلا ىرمام عاجلا نم اهمون ىف ىرت ةأرملاف انباحصأ فلتخاو
 ىبنلا تلأس ")ةلس مأ نع ىور ال « لسنلا اهيلع : مهضعب لاقو 2 اهيلع لسغ ال

 ه هللا لوسر اي تلاقف هتتأ ةأرما نأ ىورو « لسنلا اهلع بجو أف كلذ نع :نل

 . معن : لاقف ؟ كلذب لسغ انيلعأ ى ءاملا فذقنف ةوهشلا انبيصت انإ ءافلا حرب

 ريشقنب نم الجر نرأ « ثيدحلا ىن انيلإ عفر : هللا هحر رثؤملا و أ لاقو

 لخدف « انهاه سيل هل ليقف ى هلزنم ىف هنع لأسف هللا همحر رد ى ] بلط ىف جرخ

 هل لاقف ع هفرعيكلذ لبق نكي ملو ؟ رذ وبأ تنأ : هل لاقف لجرب هيف وه اذإف دجسملا

 كلذ نع ملسو هيلع هتنا ىلص ينلا تلأس ىتلا ةأرلا ىف اوفلتخاو ميلس مأ حمحملا )١(

 تنب ةرسب ىه ليقو لهس تنب ةلهس ىه ليقو ميكح تنب ةلوخ ىه ليقو ملس ما ىه ليقف

 نهعند مل راصنألا ءاسن هتنا محر اهنع هتنا ىضر ةثئاع ثلاق راصنألا ءان نم نهلكو ناوفص

 هف مالتحالا تأر اذإ ةأرملا ىلع لسغلا بوجو ىن انخايشأ فلتخاو نيدلا ىف هقفتلا نع ءايحلا

 بيبح ني عيبرلا اهيلع هبجوي مل نمو ةكرب نب دمحم وبأو رقصلا ني نازع ةيواعم وبأ اهيلع هبجوأ
 ىتاسنلاو دحأو ميبرلا هجرخأ ثيدحلاو رباج وبأو مساقلا نب هتنا دبع وهو ريغصلا ةديببع وبأو

 . مكح تنب ةلوخ نع ةيش فأ نياو ةحام نباو

 عاج ريغ نم اهنم ىنملا جورخب اهيلع لسغلا بوجو ىلع عاجإلا ةيعفاشلا ءاملع ضعب رك ذو

 ءاج دقو هنع هتنا ىضر ديز نب رباج لاق . ءادعلا نبب اثيدحو اعدق فالخلا لوصحل دودرم وهو.

 نم ىذلماك اهنم ىنلا نوكي اذه ىلعو ءوضولا الإ اهنع للا ةنازإ ةباحصلا نم ريثك نع كلذ ى

 لصأ لعلو هنالخ حيحصلا ناك نإو ىعخنلا ميهاربإ نع اضيأ اذه ىحو السغ بجوي الف لجرلا
 عامج الإ لسفلا اهيلع نوبجويال نيذلا قالطإ رهاظو سايةلل ىداحلا ثيدحلا ةضراعم مهعم فالخلا

 م . مانم وأ ةلفقي ىف اهنم ىنملا جورخ ناك ءاوس.



_ ١ ٥ ٢ _ 

 ان : لاق ء كايإ ىنارأ ىذلا هلل دجلا : هل لاقف ، كلذ نولوةيل ىلهأ نإ : رذ وبآ

 كربخأ : رذ وبأ هل لاقن ؟ مميتلا هينكيأ ، بنجلا ىف لوقتام : هل لاق ؟ كتجاح

 ميتأ تثبلف ع ودبلاىننهب تجرخ ةميننب ع ىبنلا ىل رمأف ةنيدملا تبنتجا ىأ
 ترسن«هتبكرف ، د ومقىلع ىل دشف ڵتكله دق نوك أ نأ تفختح امايأ ديعصلا

 رفنو :ن ىنلا : 2 راهنلا فصن وحن دنال ي هللا لوسر دجسم ىلإ تيهتنا ىت

 هئناناحبس : لاقن ع هلتك ىنلا ىلإ رظنف ء مهيلع تلسف ء دجسملا ىف هباحصأ ن

 ىتح اماي أديعصلاب يت أ تنكسف ، تبنتجا ىإ . هللا لوسراي : من تلقف رذ 1

 ىتلحارب ترتتساف : لاقف ، ءامب ةلت ىبنلا رمأن « تكله دق نوك أ نأ تفخ

 هللا لوسر لاق مث ،تلسنف ع بناجنم ىرتسف الجر للط ىفلا رمأو ،بناج نم
 نينسىلإ ولو هافك اذإف « نينس ىلإ ولو هيفكي ديعصلاف ءاملا دج مل نم : ولع

 بجو ءاملا دجو اذإف هل رهط ديعصلاف ، ءاملا دجم ملام تومي نأ ىلإ ولو هيفكي

 . لسخلا هيلع

 باتكلا نم عضوملا اذه ريغ ىف ثيدحلا اذه عضو ىغبني فلؤملا لاق

 ._ عجر

 ةبانجلا نم لسقغت نأ لج ضيحلا اهىتأي مث ةبازجلا اهبيصت ةأرملا ىف ليقو

 ضئاحلا نيب قرغي هنأل٬ضميحلا نم ربطت ل ولو ةبانجلانم لسةغتنأ اهيلع نإ لوقف

 هركي اذه نأل 4 سانلا ىلإ جورخلاو ‘ مونلاو ث برشلاو لك الا ف بنجلاو

 رهطت نأ ىلإ ةبانجلا نم لسنلا رخؤت نأ اه لوقو « ضئاحلل هركي الو 2 بنجلل
. ضيحلا نم



 س _ ٢ ٢٥

 اهغيحل دحاو لسغ اهبزح لوقف ، ضيحلا نم ترهط اذإ اهلسغ ىف فلتخيو

 اذإ كلذكو ث اهتبانجل لسغو اهفيحل لسغ نالنغ اهملع بجي لوقو ث اهتبانجو

 : ضيحلا ىف لوقلاك كلذ ىف لوقلا ع بنج ىهو سافنلا اهاتأ

 تفذقف ث مالتحالا نم مانملا ىف لجرلا ىري اك تأر اذإ ةأرملا ىف فلتخاو

 دق ىلاعت هللا نأل ء قفادلا ءاملا تفذقو هتأر اذإ كلذ نم لسغ اهيلع سيل لوقف

 اهيلع بجي لوقو « مالتحاو ضيح اهيلع عمتجي الو 2 ضيحلا نم لسلاب اهدبعت
 بنجلا سا ىف لجراا ىنعم هبشت اهنأل قفادلا ءاملا تفذقو « كلذ تأر اذإ لسنلا

 اهب تثبع وأ اهديب وأ اهعبصأب وأ ىص ركذب ةأرأا تثبع نإو ، لسغلا توبثو

 ءاملا اهنم جرخم مل نإو ، اهموص دسفي و لسنلا اهيلعف قفادلا ءاملا تلزنأ ىتح ةأرما

 . اهيلع لسغ الو ي اهموص ىن اهيلع ءىش الف

 مزلي غلابلا نم لسغلا ةيبصلا مزلي نم هن أ هللا هجر خيشلا لوق نم اقفرعو

 غلابلا نم لسملا ةيبصلا مزليال ىذلاو « ءاملا لزني مل ولو ؛ ىبصلا نم لسغلا ةنلابلا

 . ةغلابلا مزايال

 لسنلا اهيلع : ةرم لاق هنأ ىورو ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع كلذ مفريو

 . هنع دج وي اذه وح ىلع ، لسغ اهيلع سيل لاق ةرمو

 هري ملو «لسفلا اهيلع ضعب ىأرف لجرلا ىضفي نأ ريغ نم ةأرملا تلزنأ نإو

 {'جرفلاىف ةفشحلا بيغي نأ وهو « عالا نم الإ لسفلا هيلع سيل لوقو ، نورخآ

 . عاجلا ماقم موةي باودلا نم ءىش نم وأ جوز نم عاجلا ىنعمل ناناتلا قتليو

جرفلا نود ايف جوزلا اهعماج اذإ ةأرملا ىف هللا هحر نامثع نب ىراولا نعو



 ۔ ٢٥٣٣

 اهد_ج نم هريغ وأ جرفلا ىف ةفشحلا جلت وأ جرفلا قوف ةفطنلا لزنأو اهدسج نم

 اهجرفىلع ءاملا بصنءبيث تناكاذإ لوقو ءجرفلاىف ةقطنلا جلت ملام اهيلع لسغ الف
 . ءالا فشني جرفلا نأل ع لسنلا اهيلخ

 لجرقفطن اهعبصأي تذخأ ةأرما نأ ول لاق هنأ ،هللا همحر دمحم ىأ نع ىوريو

 يث تناك لوقو ء بيث تناك اذإ كلذ ىف ليقو ى لسنلا اهمزال اهجرف ىف اهتجلوأخ

 هنود ، لسغلا اهيلعف ود نمي ملو تنمأ ىتح ةرما جرفب ثبع نمو ، اركب وأ

 . عأ هللاو

 لصف

 © بنجلا لسغو ى امهنيب قرفال لجرلا لسذك ةبانجلا نم ةأرملا لسغو
 لسنلاب رمؤت ضئاحلا نأ الإ 2 تيملا لسك ءاسفنلاو ء ةطاحتسملاو س ضئاحلاو

 ي بجاوب وهسيلو هتحار ريغت امم مدلا نكامأ عبتت نإو تلسةغا اذإ بييطتلاو

 ةعلس مأ نأىور امل ء رعشلا لوصأ ءاملا غلب اذإ اهأزجأ اهرئاقض ةأرملا ضقنت مل نإو

 دنع هضقنأنأ ىسأر رئافض ذشأ ةأرما فإ : هللا لوسر اي تلاق ةللتط ىبلا جوز

 لو رعشلا لوصأ غلبيىتح ءاملا هيلع ىبصت نأ كيزجم امنإ : لاقف ؟ ةبانجلا نم لسنلا

 . هضقنب رمأي

 هلخن نأ لبق ءاملاب كرعش ىلاخ : هتأرمال لوقي ناك ىناملا نب ةفيذح نإ ليقو

 اهلحتلف اهرئافض ةدةاع تناك نإن ى عيبرلا لوق وهو ك اهمبصإب هلخم ليقو « رانلا

 م ۔ ملم هجرخأ )١(



 ۔ _ ٤ ٢٥

 ةأرءال بحتسيو ، هلوصأ ىلإ ءاملا لصي ىتح اهرعش كلدت نأ بجن و ى ءاملا اهاصيل

 سأب الف ثالذ لعفت مل نو ث اهحر ىف عمتجي لجرلا ءام نأل ء عاجلا دعب لوبت نأ

 ةأرملا محر ىف لجرلا ءام نقتحا نإ و ى ةبانجلا ىرجم ريغ لوبلا ىرجم نأل ى اهيلع

 ةأرملا ىف فلتخاو « اهنم هلان ىذلا عضوملا لسذتو اهيلع لسغ الف لسلا دعب جرخو

 لسنلا مزلي نم لوق ىلعف ، لزني ملو اهجرف ىف ةفشحلا لوأ ىتح ىبصلا اهئطو اذإ

 قفادلا ءاملا تلزنأ نإو {هعامج نم لسنلا اهيلع بجوه ةالصلا لقع اذإ ىصلا ىلع

 نود ةظقيلا ىف اهنم كلذ ناك اذإ ، هنم ارذع اهل ىرأ الو اهمزل ىصلا عامج نم

 جرفلا نطاب ىف ناك لابلا نم لشلا اهمزلي مل قنادلا ءاملا فذقت مل نإو « مانملا

 ى لسغلا اهيلع لوقف اضيأ اهيف فلتخيف غلابلا اهئثطو اذإ ةيبصلا امأو ك هرهاظ وأ

 . عاج ١ عضوم لسغتو > اهساع لسغ ال لوقو

 لضف

 دج مل اذإ لجرلا لثم ىهف ةرتس ىلع ردقت ملو لاستغالا ةأرملا تدارأ اذإو

 لسنلا ىف ةروعلا ءادبإ ايف لحم ال وأ س امهبزجي ديعصلاف ءاملاب اهيلإ ىتأي نم الو جام

 . ءاسنلاو لاجرلا ىلع مارح كالذو ى حسملا الو

 لصف

 لكل أضوت ضيحلا هاتأ نإ و ضيحلاو ةبانجلا نم لسفلا ىنحلا ىلع :ليقو

 . لستغا رهط نإو ء ىلصو ةالص

.ىمنح كح هكح تبث اذإ ثانحلنا رمأ ىف اذه نسحم : هرا هحر ديعس و أ لاقو



 س ٢٥٥

 هنم جرخ لنرإ اهمكح نم هيلع عمتجي ايه رك ذلا كحو 3 ىنألا كح همزلي هنآل

 نم لوق ىلع لفلا هيلعف عامج ريغب ةظقي وأ مانم ىف مالتحاب ىنألا قلخ نم ىللا

 نم قنادلا ءالا هنم جرخ نإو ةأرملاكأ هيلع سيل لوقو ث ىنأآلا ىلع كلذب لوقي

 اهريغ وأ ةسمالمب ةظقي وأ مانم ىف مالتحاب ك ناك هجو ىأب رك ذلا قلخ نم ىنللا

 فالتخاالو { ناكهجو ىأ نم ركذلا ىلع تباثكلذ نإ هيلعلسفلا توبث جرخ

 ىف ىنألا مكحو هين عمتجي ام عضوم ىف ركذلا صخ ام اهمزلي ىئنللاو 2 كلذ ىف

 ةفشحلا تباغ ىتح رك ذلا قلخب ىننحلا عماج نإف ء فلتخم و أ هيف عمتجي ام عضوم

 .نإ كلذكو ع ءطولاب لسنلا كح هيلع بجو ةباد وأ ىنأ وأ ركذ وأ ىننخ ىف

 لدنلا كح هيلع بجو ربد وأ لبق ىف هيف ةفشحلا تباغ ىتح ىمنخ وأ ركذ هعماج

 ركذ هئطو نإ كلذكو ص ريدلاو لبقلا ىف ىننألا ىلع بجي كلذ نأل ءطولاب

 باودلا نم ائيشهسفن أطوأ وأ باودلا ن.ءىش هئطو وأ ةفشحلا تباغىتح ربدلا ىف

 ء ناعللا هذهب لسملا كح هيملع بج و ءط ولا كح هيلاع تهث ىتح ريد و أ لبق ىف

 عمج ىف ءاوس ركذلا وأ ىنمألا قاخ كح نم هيلع تبث اذإ ةبانجلا نم هلسغو

 . لهجلا وأ نايدنلا ىف ةبانجلا نم ىثشألاو ركذلا لسغ نم هرك ذ ىغم ام

 لصف

 هكحف ركذلا ن 7 بنجي و ءاسناا . قاخ ن -ص تذاحنذ ىننا غلب نإ : ليقو

 تذضاح نإ و .{ لجر كح هكف حو ضحم لو ر كزلا ق اذ ن ٥ بنج ا نإ و ك ة ارما

 بنجأ اذإف « ىننخ وهف ضيحلا ىثنألا قلخ نمو ةبانجلا ركذلا قلخ نم بنجأو

ادحاو السغ لسقتا ضيحلا نم رهط اذإ ىتح ىلصو أضوتضاح نإ و ع لسنلا هيلعف



_ ٦ ٥ ٢ _ 

 ىثنألا كحم اهلح ىثنخلا تضاح اذإ لوقو . ضيحلا ىف ةالصلا كرتي الو ، ىلصو

 هنم جرخت ركذلا كلذكو ء ةبانجلا اهنم جرخت ىننألاو ضيحب ال رك ذلا نأل

 . ضيحب الو ةبانجلا

 هل كح نأ اعيمج نيلوقلا نيذه نم ليق ام لمتحم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ىنألا كح نم تبثي ام امأف رك ذلاو ىئنن لا كح نم لمتحم اب ضيحلا ىف هيلعو.

 { ضيحلا ىف ةالص ىمنألا ىلع سيلو ى رهطتلا دنع لاح لك ىلع لسفلا بوجو

 ةالصلا كح هيلع تيثف ڵ رهطتلا دنع لاح ىلع ةالصلا كرتي نأ ركذال سيلو

 ةضاحتسالاىف ىآلا مزلي دق كلذ نألةالص لكلءوضولاو رهطتلاو ك لاكشالل

 ترهط اذإف ع ركذلا ماكحأو « دارفنالاىلع ىثألا مزليام تبثف ضيحلا مايأ ريغ ىف

 ةأرال ىلع هتوبثل هنم لاستغالا هيلع تبث هنم همايأ تضقناو ضيحلا نم ىنحلا

 ىألا نم نوكي امم ضيحلا مايأ ريغ ىف لثاسلا مدلا نم ءاج امو 2 ضيحلا نم

 ىر نم لوق ىلع س لسنلا نم ةضاحتسملا مزلي ام همزلي نأ بجوف ةطاحتسا

 ىننللاو ى ىننآلا ىف اذهو ث ءوضولا اهيلع امإ لوقو ص ةضاحتسملا ىلع لسنلا

 ىلع لسغ ال نأ لوقلا ىناعم ضعب ىف جرخو « اهنع لسملا طاطحنا نم صخرأ

 ناك ىلا ىلع ضيحلا تبث اذإو ى ضيحم ال ركذلا نأ عامجإلا ىف هنأل ء ىنحلا

 ءىننألاو ركذلل ىهف ةباغجلا امأو ڵاصلاخ ىن الل ضيحلا نأ كےحلاناعم ىف ىنألا

 ع عامجإلا ىف دلي ال ركذلا نأل ىننأ مكح اهمكح ناك ىحلا تدلو اذإ كلذكو
 ثالذك ع دلو اهل دلوي ال ىننألانأل ارك ذ هكح ناك ىثنأ نم دلو ىننخلل دلو اذإ و

هنإ : لوقلا اذه بحاص لاق اذهلف ى ىننأ نم الإ قافتالا ىف نوكي ال ضيحلا



 ۔ ٧٣ ٥ ۔ .

 ءوضولاو ءاحنتسالا هيلع امنإ و كهنم رهط اذإ ضميحلانم لسنلا ىنحلا ىلع بح دل

 نأل ىنألا قلخ نم هجورخ ته ولو ‘ ثادحألا رثاس لثم هزأل مالا نم ةالصلل

 هيف امنإ و © ةضاحتسا الو صمح مايأ هيف ةأرملا ىلع لسغ ال محرلا نم جرلا مد

 . عأ هللاو ثادحألا رثاسك ءوضولا

 لصنف

 نم لسغلا ىلع ربجت لوقن للا ةجوز تناكادإ ةينارصنلا ىف فلتخاو

 جوزعي ال ملسلا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو ي ربج ال لوقو ء ضيحلاو ةبانجلا

 لسفت نأ اهملع تبثيو « ةبانجلاو ضيحلا نم لسغلا اهيلع طرتشي ىتح ةينارسدنلا

 كلذ نوكي نأ الإ هيلع ةروبجم ريغف اهيلع دبعتلا ىف امأو 4 كلا ىف ةبانجلا نم

 بلط ا:إن ء نياملا كح ىن اهمزلي ام ىنام ىف امأو ، مهتعيرشو مهباتك ىف امزال

 نيحللا كح ىف كلذ اهيلع تبث ضيحلاو ةبانجلا نم لسقفت نأ لسملا اهجوز اهبلإ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو.. كالذب ةذوخأم ىهو

 ج ج +

) ١١ نيبلاطلا جهنم_ / ٢ (
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 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 ةضاحتسالاو ضيحلا نم ةأرملا لسغ ىف

 . ٥ ; ٠ ح غ م و _ ص صے ,- - ١ 5. _ 2٤

 ى ءاسنلا ارلزععاف ىذا وه ؟) ضيحملا ن ",ء كن ولاشي و» :ىلاعت هتنا لاف

 ٠١, ۔ 6 < ى م
 ءاملاب ىعي » ن 7 داق (, مدلا نم ىنعي » ْن ثرهطر ىح نهوب؛َرء :: ال و ضيحملا

 ةحابإ رمأ «هللا كرمأ أ ثيح نم نهوت :أو » همدع كنع بارتل ابمميتلاب وأ هدوجو دنع

 لبقلا ىف ، جرفلا ىف ءطولا ىنعي ى ةمجلا ةالص دعب دجسملا نم راشف الا رمأ امك"

 ؛اوس ضيحلاو ةبانجلا نم ةأراا لسغو ث دلولا بلطو « امهنغ ةوهشلا ة رسكل

 تننتسا اهرضح مل نإف اهرضح نإ كالذ ىف لسنلا لمح رمؤن ضئاحلا نأ الإ

 ءالا غلب اذإ اهرافض لح نأ اهملع شيلو 4 مدلا نم جرفلا ةيقنت ىف غلابتو : ,الاب

 ةمو ك تاصو رهاطلا ديعصلاب تمميت ءالا دجت مل نإف 2 هلوصأ خلإ هلك رعشلا .:

 & مييتلاب تاص ام لدبتو بنجلا ىف انركذ ام وحن ىلع تلسقغا ءاملا تدجو ام

 « اهلسغ دنع اهجرف ىف اهعبضإ لخدت نأ بيشلا ضئاحلا ىلعو ، اهيلع لدب ال لوقو

 اهيلعف دع وأ لهجب ، بيث ىهو ى جرفلا جلاو لست مل نإو دلولا عضوم ملؤت الو

 ةأرملا ىلع سأب الو ى لدبلا الإ اهيلع سيلف ةيسان تناك نإ و ، ةرافكلاو لدبلا

 ةأرملا لسغت نأ سأب الو ةراهطلا هلبت ام تقنقسا اذإ مدلا نم جرفلا ىف ضحغ ايف

 رهطلا تدارأ اذإف ء نيموي وأ م ويب ؤ اهرهط لبق ردسلاو نيطلاو 2 ىمطخلاب اهسمأر

 اهسأر تلسغ نإ ةالص تقو ىف رهطلا تأر نإو ع كلذ اهأزجأو ءاملاب تلسقغا

 تلسغ دغلا نم تناك اذإف « ىلصتو هدحو ءاملاب لسفت اهنإف ةالصلا اهتتاف ىطخلاب '

عيمج لسفت نأ ضيحلا نم ترهظ اذإ ضلناحلا ىلعو ب تءاش نإ 7 اهسأر



٢٥٨٩ 

 ثكالذ نع اهنم الافغإ و اهنم ادممت اهندب نمتكر نإو ك اثىش هنم كرتت الو اهندب

 لوق ى تلص ام لدي اهلعف كاذك تلص دق تناك نإو ء کالذ ت نأ اهلعف

 . هلا مهمحر انئاملع ىدقتم ن ..م أ ردص ناكو ى زيملا ىلأ

 دح نم تجرخ دقف اهسأرو اهجرف ضئالا تلسغ اذإ « لوقلا ضمب ىو

 8 هلك ندبلا لسنت ىتح ةالصلا اهل زوجب الو ، ندبلا ةيقب لسنت مل ولو ضيحلا

 ؛ضيحلا كح نمجرخ مل ىهف سأرلاو جرفلا لست ملو هلك ندبلا تلسغ اهنأ ولو

 . ماتلا لسنلا لسغت ىتح اهؤطو اهجوزل لحب الو

 ضئاحلا تلسغ اذإ : هللا هحر هللا دبع ىأ نع « هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 اهسأرو اهندب تلسغ ولو ."كلذ ىف .ملع سأب الف اهجوز اهثطوو اهسأرو اهجرف

 زوجي الف ةالصلل هب زوجي ۔السغ لسغت مل ام لوقو . كلذ زجم مل اهجرف لسنت ملو

 .. هيلع مرح : م .77 سج .و أ "7

 سجن ءامب تلسغو « اهتدع نم ةضيح رخآ نم ترهط اذإ ةقلطملا ىف ليقو

 لح الو اهقلطم توفت ث ث 7 ةيهاركلا مل 1 لهتسم وأ ) هتسامن ملعت

 . . ِ . « :.: . لسنلا ه زوج ءام : لسفت ىتح جحيوزلل

 ضيحلا لسنل خرفلا ىف اهدي لخدت ال تناك ةأرما نع ءاهقفلا ضعب لثسو
 اهيلع نيل نأ نظت ىهو ثللذب ملي ملو كلذ ىلع اهعماج اهجوزو هرهاظ لخدتو

 ثالذ.لجأل اهجوزنم تدقتنا نإ لاق \كلذ ىف هجولا تفرع مث ، جرفلا جلاو لسغ

 اهيلع قيضي الف اهلعقب ج وزلا ملعت ملو ىلاعت هللا ىلإ تباتو دتفت مل نإو ث نسحم

. ىلاعت هللا ءاش نإ
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 ناكو لجر اهجوزت ركب ف هللا همحر نسحلا نب دمحم نم دمحأ ركب ىأ نعو

 ثالذ ىف ددشي اقلا وبأ ناكل اق . جرفلا ىف اهعبصأ لخدت مل تلسغ اذإف اهعم اجن

 جوزلا ىلع اهدسنأ كلذك ‘ ضيحلا نم تلسغ نإو . ةرافكلاو لدبلا ىريو

 اهيلع بج وأ هنإف ةكرب نب دمحم نب هيا دبت دمحم وبأ امأو ى فظنتت ملو.اهثطو ادإ

 كلذ ىف رظنيف اهجوز ىلع اهدسفي الو ةرافك الب ث لدبلا

 لصف

 .ىلعو نمو ء هبوجو ىلع عمتجلا نم هنأ ملعأ ال ةضاحتسالا نم لسنلا
 امهيلع سأبالو هتأرما ىهن مميتت وأ هل لسغت نأزيغ نم ، ةضاحتسم يهو هتأرما

 تءاش نإ و « ماقملاب اعيمج اءمتلصو نيتالص لك نيب تلسغ تءاش نإ ةضاحتسملو

 ن أ تدا ر أ اذإ ةضاحتسملا ٢ لقو ‘ اهتقو ق اهلصو السغ ه ةالص لكل تلسغ

 اذإ ) ىلصت ارسإف هريغ وأ ناضمر رهش ف نبن ال.ے)ا نه ةضب رذلا لهو عولت ىلصت

 ضمر ق اه زجم :هللا هجر ديعسوبأ لاق . عوطتلل تلاسقتغا ةمضر رذلا ةالصنم تغرف

 تمماد ام لوق و ح اهماقم ق تناكام ةرضاحلا ةالصلل اهلسب لفنتت نأ لوفلا

 ء اهل لسنلا اهمزلي ةضر ١ ره ةالص رس .3 ن أ ال | ة ر اح هي , اهالص ا مثوضول ةظفاح

 لعفت اك اهتقو ىف ةالص لكل تاسقغا مدلا نم اعاطتنا ةضاحتسملا تأر نإ و

 اهنإف مدلا ىرت ال ىهو تحبصأ م ليللا نم تلسقخا اذإ .ةطاحتسلملاو 2 ةرهاطلا

. اهؤطو اهجوزل زوجب و ىلصتو ةادغلا ةالصل أضوتن



 لصف

 ىيح ههرك ضعبف 1 ةضاحتسملا ءطو ف فلتخاو : هلا هجح ر لذمعس ود آ لاقو

 ريثكلا لسرتسلل مدلا ىف اهأطو هرك ضعب و ةالص لك لسغ ربد ىف وأ هل لست

 اذهو > رذقتس نأ الإ سأب ةضاحتسملا 271 ىر ال صعب و (. لسفت وأ تلسغ

 تأر نإو ك ةضاحتسالا ق ءطولاب ةحوزلا دسفأ إدحأ نأ ملعن لو ك حصأ لوقلا

 نإو { ةالصلا نع تكسمأ صمح تقو ىف ناكنإن هتحار تمت و ] امد ةأرما

 الثاس اطيبع امد ناك نإف ؛ تلصو ةالص لكل تلسغ ضيحلا مايأ ريغ ىف ناك

 نم مد رهظ نإ هللا هحر هللادبع وب أ لاقو ، نيتالصلا عمجو لنت نأ اهيلعف

 لاس نإو « هنم اهيلع لاسقغا الو مدلا عضوم لسنت اهنإف ةأرملا نم هسفن جرفلا

 ىرخأ ةالص تقفو رح ايل تلصو ءىس اهسفن تمتخو ضايب نه ءىش 7

 . ةالص لكل ًأضوتت اهنإف ةموتخم الاح ىلع ىهو

 « تشق>او تأضوت نأ ىلإ ثالذ ىلع تناك اذإ : هللا همحر ديخس وبأ لاقو

 ىم اذه ىلع تناك ام ثاذكو ء ةيناثلا ةالصال ءوضولا اهلعف ك كللذب اهدهع و

 ٠ ةالص لكل رهطت ر ىحنةس

 لصف

 لكلل أضوتت موق لاقف « ةالصلا اهرضح ةطاحتسال ىف انباحصأ فلتخاو

 لدنتو نيتالصلا عمجت نورخآ لاقو ى ةالص لكل لسغت : نورخآ لاقو ، ةالص

امهمزاي ال ةضاحتسملاو ضيرملاو ك ادحا والل.۔غ حصلا ةالص) و ك اذ> او الغ امم
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 ةضاحتسملاو ضيرملا نأ ولو ، كلذب نارمؤيو ، بوجولا قيرط نم نيتالصلا مج

 لسفلا ةضاحتسملا تاهج نإ و ، امه لضفأ ناك لسلاب اهتقو ىف ةالص لك ايلص

 . موصلا لدب اهمزلي الو ةالصلا ىف لدبلا اهمزل ةالصال

! 

 لسن

 ضئاحلا ةلزنمب اهنإ لوقف « لماح ىهو و اهنتأي أي اهل ةداع ء ضيح ناكس اذإ ! ل هالاو .

 اه ؤطي الو لح عم م اضيح ا لج امو > ءىش لكف ةضاحتسلل هزنم ه لوقو

 مدلا ىف ةضاحتسملا .طو ءاهقفلا نم هرك نم لوق ع ةضاحتسالا لاحل اهجوز

 ىهو اهئطو اهنيكو اهلطب , ةالصلا عنصت 5 اهجوزل ة ة أ رملا ,فظنا لوقو ع ل ُاسلا

 . قوف وتلا هب و . عأ ه هللا و . امن هع داسف . ةضاحتس

اج .بج ج 3
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 نورشعلاو عبارلا لوقلا

 احلسغو ايهمايصو ةضاحت الاو ضئاحلا ةالص ىف

 لاقف ةالصلا تقو لخد دقو مدلا ىرت ضئاحلا ىف نيملسملا ءاملع فلتخا

 اهتالص تضقثلصو ترهطت ولام ردقب تقولا نم لخد دقو تضاح اذإ : مهضعب

 ءاضق الف كلذ نود ناك نإ و «ترهط اذإ اهءاضق اهيلع نأ « تضاح ىتح اهرخأ

 ناك هنأل 7 ةالصلا تقو ىف تضاح اذإ اهيلع ءاضق ال نأ نور انوفلاخمو ث اهملع

 اهتلص اذإتقو لإ اهترخأ نوك نأ الإ ء لذ ىف ةعسوتلا ةالصلا رخؤت نأ اهل

 تزبهط ادإ اوفلتخاو ءاهلعغب تبطوخ اهنأل «ىوقأ انباحصألوقو اهءاضق كردت مل

 كلت اهباع ءاهقفلا ضعب ىأرف ث ةالصلاو هيف رهطتلا اهنكمي ال ةالصلا تقو رخآ ىف

 ليللا فصن دعب رهطلاتأز اذإو ء نورخآ اهطقسأو تقولا ىف ترهط اهنأل ةالصلا

 لوألا فصنلا:نف ترهط نإ و . رتولا ةالص اهيلعو ةمتعلا ةالص اهملع سيلف رخآلا

 رصعلا ةالص اهيلعف ةيقن ءاضيب سمشلاو ترهط نإو ، رتولاو ةمتعلا ةالص اهيلعف

 ناك ن إ ليقو ة زنعلا ةالص اهيلغ سيلف بيغلاب سمشلا رفصت نأ دعب ترهط نإ
 نمبنهذي مل نإوا ث .ةالصلا كلت لدب اهيلعف ىلصت ام ردقب تقولا لوأ نم ىضم

 نيتمك ر ةضي رفلا نم تلص دقو اهءاج ول و .اهيلع لدب الف ىلصت ام .دقب تقولا

 .. ةرافكلا اين :للا اهت اف ىتح لفلا نع تناوتو راهسلا لوأ ىف ترهط نإف

 نم غرفت . و رسا اهنيح نم تمانذ ةالصلا تقو ى ضئاحلا ترهط نإ و

.. ةالصلا كلت ءاضق اهيلع سيلف ناوتت ملو ةالصلا كالت تقو تاف ىتح اهلسغ
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 ىو مايأ ةرشع نم لقأ ىف و ةضيح لوأ ىف رهطت ى ىلا ىف و نلا نب دمحم لافو

 وأ رشعلا م ام ىلا » راط ىو 0 ةالصلا ت : ام وي نيب رأ نم لقأ ف رسافنلا

 . اهيلع ةرافك الو لدبلا اهيلع نأ زئاج هنأ اهنم انظ « نيعب رألا

 ىف تربهطف مايأ ةتس ضيحلا ىف اهتقو ناك ةأرما ىف هللا هحر ىلع وبأ لاقو

 لدبتلف ي مت مل و ، تسلا غلبت ىتح ةالصلا ن ع سلجت نأ اهيلع نأ تنظف ى ثالث

 ءاهثرقل تضاح ةأرما ىف ليقو ي لدبلا الإ نوكي ال نأ وجرتو « ةالعلاو موصلا

 هلك كلذ نأ نظت رشعلا مامت ىلإ تاكأف « مدلا اهب لصناف مايأ ةعبرأ اهتداعو

 دعب ةالصلا نم تكرت امو ، ترطنأ ام لدب ريغ اهيلع سيل نأ وجرنف « ضيح

 ىتب ام رخؤتف «فعضت نأ الإ ، دحاو ماقمىف رشعلا ن. تب ام لدبتو « اهمايأ مامت

 سيلف اهنع عطقنا مث ،نيم وي و أ اموي مدلا اهءاج اذإ ةأرااو « تي وق ا ٠ هلدبت .ىتح

 ةنالث ضيحلا لقأ لوقي نم لوق ىلع ي ةالصلا نم تكرت ام ىفقتو ضيح اذه

 ج اهضيح تتو ىف كلذ ناكاذإ « الدب اهلع ىرب ال نم لوقب.لوقن نح و د مايأ

 لماح اهنأ اهل نابقسا مش ؛ ضئاح اهنأ بسح ةالصلا تكرت اذإ ةأرملا كلذكو

 ٠ ةالصل ١ .. ن٥ ت 7 , ام ل دب اهلعف

 6 ماي أ ةرسح وهو ك اهمةم> نم تربط ةأرما ف هللا همح ر نسلا نب در نعو

 اموي تلكأ مث 2 مايأ ةعست اهلالخ ىتح ىلصتو لستغت تلعج « مدلا اهعجار مش

 لدبتف ك ةضاحمتسم نمف ص ىلا رشعلا نم اموي تلك او تلهج اذإف ئ ا رشاع

تكسمأو ةدوملا تمهسأ .نإف كمويلا كلذ لدبتف اطلغ ناك نإ و ( اهموص ن“ ىضم ام



- ٢٦٥ 

 مويلا كاذ تاف ىتح ركذت مل نإو ، موي لدب الإ اهيلع سيلف ترك ذ نيح

 ، ضيحلا نم رهطت نيح اهيلع تناك ىتلا مايألاب هقحلت هلدب الإ اهيلع سيلف

 تضتناف اهضيح مايأ فرعت تناك نإو ى هلدب اهيلعف ناضمر رهش ىف ناك نإف

 رشعلا دعب ترهط مث موصتو ىلصتو لسقنت مايأ ةرشع تدعقف ةضاحتسم تناكو

 اهيلع هذهف ، مدلا نم ترهط دقو « ناضمر رهش ىف ةدمعتم مايصلاو ةالصلا تكرتف

 ناضمر رهش ىف اهسقن تجلاع ىتلاوءةالصال ةرافكلاوءةالصلالدب و مايصللةرافكلا

 { لدبلا اهيلعف اهءاج نأ دعب هتجلاع نإ لوقلا ضعب ىفو ث اهضيح مايأ لدب اهيلعف

 . اهيلع لدب الف كلذ ليق تجلاع نإ و

 لكو ء نيلالا ىف اهلع لدب ال : هللا اهح ر ناهسن نع ىراوجلا وبأ لاق

 مايصلا ضقتناتللت اهمايأ ىف مدلا اهمجار مث « تماصو اهرق مامت لبق ترهط ةأرما

 . تماص ام امهل مت تقولا ىف مدلا اهعجارب نإ و ى نيمدلا نيب ىذلا

 تماصف ، اموي نوعبرأ اهتقوو مايأ ةتس دعب اهسافن نم ترهط ةأرما ىف ليقو

 مت دق : لاق نم ءاهقفلا نف ، نيب رألا ىف مدلا اهعجار تلك أ اسف ، ناض.ر رهش

 اهموصف نيب رألا ىف مالا اهعجار اذإ لاق نم مهنمو 0 رهاط ىهو هلك رهشلل اهمايص

 ىضقنت ىتح رهطلا اهل مت اذإف ،موصتو اهضيح مايأ ىف رهطت ىتلا كلذك و ، ضقتنم

 ضقتنا اهضيح تقو ىف ملا اهمجار نإو « اهمايص مت ، ةمئاص ىهو « اهضيح مايأ

. . \ء م وص



- ٢٦٦ -. 

 مادف ى مايأ ةرشع رهط دعب ناضمر رهش ق ضيحلا تأر ةأرما ىف ليقو

 اهعجاري ملو ث ةالصلاو موصلا تكرتف اثلاث اموي رهطلا تأر مث ك نيمو مدلا اهب

 نيمو ملا ىف ةالصلا امأن : لاق ء مايأ ةثالث ةالصلاو موصلا تكرت دقو ث مدلا

 ضيحلا مني مل اذإ اهيف اميلع لدب ال لوقو « ايهلدبت لوقن مدلا امهف تأر .نيذنلا

 . مويلا ثاذ لدب اهيلعف رهطلا هيف تأر ىذلا مويلا ىف اهتالص امأو . مايأ ةثالث

 لدب لوقو . اهموص نم ىغم ام لدب اهلع لوق . هيف فلتخف موصلا امأو

 نم ثالذ بسحتف ةدحاو ةعاس ولو ثانلا مويلا ىف مدلا اهءاج نإو « ترطفأ ام

 تكرت اهنأل ةالصلا ىف اهيلع لدب الف اهضيح مايأ اهنأ حص اذإف ، اهضيح مايأ

 ‘ كلاثلا مويلا راط ىهو ةالصلا نم تكرت ام لدبتو ضيحلا مايأ ىف ةالصلا

 مدلا ةعجرل ةرظتنم موصلا تكرتف ناضمر رهش ىف اهضيح مايأ ىف ترهط اذإ امأو

 لدب اهلع لوقف ڵ اهل زئاج ثنذ نأ تنظو ، رهاط ىهو ةرطفم تحبصأف

 لدب اهيلع لوقو ث اهعجارم مل وأ اهضيح مايأ ىف مدلا اهعجار ، موصلا نم تكرت ام

 اهعجار نإ « لوق و ءاهعجارب وأ اهضيحمايأ ف مدل | اهمجار ءاهموص نم ىضم ام

 ىغم ا. لدي اهيلعف مدلا اهعجاري مل نإو “ ترطفأ ام لدب اهلعف اهضيح مايأ ىف

 ليق ضيحلا اهيلع مطق مش ث ناضمر رهش نم الدب موصت تناكنإ و " اهموص نم

 اهياع دسف هلصت مل نإو اهيلع يتب ام مايص لذضتلف اهضيح نم ترهط اذإف اهموص مامت

 ل هاح ىهو ناضمر رهث ىف مدل ا اهات أنإ و « لدبلانم ضيحلا لبق هتماص تناكام

 ىضم امو تاولصلا كلت لدبتلف اهل زئاج كلد نأ اهنظل ةالصلا تكرتو ترطنأف

اهل ىغبني ناكو هللا ءاش نإ ث ةرافك ىلإ كلذ اهغلبي ال نأ, وجرأو ڵ اهم زص نم



_ ٢٦٧ _ 

 كرتت مل مدلا اه.اج ادإ لماحلا نأل 4 موصتو ىلصتو نييتالص لكل لسقنت نأ

 . مايصلاو ةالصلا

 تأرف مايأ ةتس اهضيح تقو نوكي ةأرما ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 اهنإ ى لوألا اهتقول ةرظتنم موصلاو ةالصلا تكرتف ء مايأ ةثالث ىلع انيب ارهط

 ل نإو « موي ناكم موي لدب الإ اهياع سيلف اهتقو ىذضقني نأ لبق اهعجار نإ

 لدب الإ اهيلع سيل ةبقع نب حاضولا لاقو ،اهموص نم ىضم ام دسف مدلا اهدواعي

 . اعيمج نيهجولا ىف 7 ناكم موي

 رمثلا موصت اهنإف « اهتقو اهملع طلتخاو مدلا اهب جياف تضاح ةأرما ىف ليقو

 اه .ايأ ىف ضلا اهات أ نإ و رمن اهيتأي ناك قلا اهضيح تقو مايأ لدبتو هلك

 لدبت اهنإف نراضمر رهش ةمئاص ىهو ك اهنقو دعب نيموي وأ اموب اهب لصتاو
 ةرفص اهب تيقبو اهحضيح مايأ تضقنا نإف ى انيلإ بحأ نيمويلا وأ مويلا ثلذ

 كلذ موص لدبت نأ اهل بنذ ناضمر رهش ةمئاص ىهو نيموي وأ اموي ةردك وأ

 عدتالو ةردلاو ةرفصلا ىف اهياع لدب ال روصنملا وبأ لاقو ى نيمويلا وأ مويلا

 .انيلإ بحأ م وصلا لدب و ڵ لفتاف ةرفصلا دعب ربطلا تأر نإو « مايصلا و ةالصلا

 ةرشع تماصو تلسقغافزاضمر رمث لوأ ىف رهطلا تأرو اهضيح مايأ تمث نإو

 موصلاوةالصلا كرتت اهنأ عيبرلانمف ى هنم رخا ألا رشعلا ىف مدلا اهدواع ش مايأ

 ، اموي رشع ةسمخ ىضقنت ىتح موصلاو ةالصلا عدت ال : هريغ لاقو ، ضثاح ىمهو

 ثتماصف ناضهر رمش ف تالذو مايأ ةحىلع ترهطف مايأ .ةرشع اهحضيح ةداع ىتلاو

كات ىف تءاص ام ةداعإ اهيلعف ةرشملا مامت ل,ق مدلا ا_دواع مش ك رهطلا تأر نيح



_ ٦٨ ٢ -- 

 ةثالث اهتقو ناك نإ و « اهموص اهل ل رشعلا مامت ىلإ رهطلا اه مت ولو « مايألا

 اهضيح مايأ ىف مالا اهدوامب مل اذإف ى تماصن « ىنانلا مويلا ىف رهطلا تأرف مايأ

 ةأرملا ىلع هبتشا نإو ث اهموص ضقتنا اهضيح مايأ ىف اهدواع نإو « مات اهموصف

 ةردكلاو ةرفصلا لثم وأ قازملا لثم تأر اممرف اهضيح مايأ ىف رهطلا رمأ

 ضيحلا ك> ىلع ضيحلا مايأ ىف تماد ام اهنإف رهط ريغ وأ رهط هنأ هفرعت الو

 نقيقست ىتح موصلاو ةالصلا كرت اهلو ، هيف ةهبش ال ىذلا نيبلا رهطلا ىرت ىتح

 . رطلا

 ةمكاص شو 0 امد ٹکالذ لور تأر ش ‘ اهنس ربكل ةأرملا ضيح عطقنا نإ و

 ن. نسي دق امبارتأو ىه تناك نإف موصلا الو ةالصلا كرتت ملو ك ناضمر رهش

 { اهرهط مايأ ىف ةضاحتسملا ةلزنم ىهو 2 هيف اهيلع لدب الو « زئاج اهموصف ضيحلا

 . مات اهموصنف ةردك وأ ةر:ص اهسدواع نإو

 لصف

 اموي تدازف ث مدلا اهنع عطقني ملو اهمضيح ما أ تمت اذإ ةأراا ىف ليقو

 موص ديعت نأ اهل بحنف ناضمر رهش ىف ىهو ث مدلا اهنع مطتغي ملو نيموي وأ

 مدلا اهنع عطقنا اذإ امأو . ةالصلا امهيف تك رت دق تناكن إ « امهتالصو نيمويلا

 ةداعإ اهيلعو ى ةالصلا ةداعإ اهيلع سيلو ع ضئاحلا ةلزنمب كلتف نيم ولاو مويلا ىف

 ةرفص تيقب و مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمت نإو ث ضئاحلا ةلزنمب اهنأل موصلا

ىرب ال لضم و {. موصلا لدبت نا اهل بح ١ ضعبف ك نيم وي و ا ام وي ةردك و ا



_ ٢٦٩ 

 موصلاالو ةالصلا كرتت الو ىلوأ ةقثلاب ذخألاو « ةردكلاو ةرفصلا ىف الدب اهباع

 رهطلاةأرملا تأر اذإو 2 مالا اهمدقت اذإ ضيحلا مايأ ىف الإ ةردكلاو ةرفصلا لجأل

 تلسغ دق تناك اذإ السغ اهملعي رال ضعب و٬« ضعب لوقىلع لسفتلف ةرفصلا ذعب

 زئاج وهو ث رسيأ لوقلا اذهو ث اهنع لئاسلا مدلا عاطقناو مايألا ءاضقنا دعب نم

 ةردكلاو ةرفصلا نم اهيلع سيل وءاهحضيح نم تلسغ دق اهنأل « ىلاعت هللا ءاش نإ

 . لئاسلامدلا نم اهضيح مايأ ريغ ىف لسذلا اهيلع امنإو « لسغ اهضيح مايأ ريغ ىف

 نم الدب تماص اهنإ مش 2 مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس اهضيح .ةداع ةأرما ىف ليقو

 موي ترهط مث مايأ ةعبرأ تدعقن' « نيموي تماض دقو مدلا اهءاف ناضمر رهش

 نإ لاق . مدلا اهعجار تماص اهف ء ليللا نم تلسقغا مث ، لسفت ملو ‘ سماخ

 تاولصلا ديعتو تماص ام لطب هيف لسفت مل ىذلا مويلا کالذ ىف ترطفأ تناك

 ةالصلا نع تكسمأ اهضيح مايأ ةيقب ىف مدلا اهمجار نإف « رهاط ىهو اهتكرت ىتا
 دعب مدلا اه رمتسا نإو ‘ تلصو تلةغا ترهط نإف 2 اهضيح مايأ تقسن ىتح

 ترهط نإف ، ةالصلا نع ةكسمم ىهو { نيموي وأ اموي ترظتنا اهضيح مايأ ءاضقنا

 2 ةضاحتسملا عنصت اك عنصت ةضاحتسم تراص مدلا اهب رمتسا نإو ص تلسقغا

 { امهيف ترظتنا نيذللا نيمويلا وأ مويلا ةالص دينت اهنإ : .اتنلا ضمب لاق دقو

 ضيحلا اهب رمتسا نإو © انيلإ بحأ وهو ، اهتداعإ اهبملع سيل : ضغب لاقو
 ءاملا اهممغن ىلع تضافأن ىلصتؤ لسفت نأ تدارأ املف ةطاحتسم اهنأ تنظ ىتح

نيموي كلذ دعب اهنععطقنا مث ةالصلا تكرتف ،طقس مد هن أ تنظف مدلا اهنمبصنا



٢٧. 

 ترظتنا طقس مد ناك نإف ءال ولا مد نم ضيحلامد فرعب نم كلذ اهمد ىرت اهنإف

 اهتالص لدبتف لعفتمل نإف تلصو تلسةغا ضيح مد ناكن إ و ث ةدلاولا رظتنت اك

 ا;ناف ام .ثالذ دعب لدبت مث ، نيموي وأ اموي اهثرق ىلع ديزتو اهثرق نم

 . ةالصلا نم

 دقو تظقيةساف ، ةرها_ط ىهو « برغلا ةالص نع تمان ةأرما ىف ليقو

 2 اهتقو بهذ دق ناك نإ ةالصلا كلت ةداعإ اهملع : لاق ث ةالصلا اهبلع تمرح

 اهيلعف تعيض نإو . ةالصلا كالت ة داعإ اهيلع ىرأ الف تقولا لبق تظقيتسا نإف

 .. دوعت الو هللا رقغتسنو ةداعإلا

 رداط ىهو ا_بنقو لبق ةالصلا نع تمان اذإ : هللا همحر ديمس وبأ لاق

 ىهو تظقيتسا نإو ص ترهط اذإ ةالصلا اهيلعف اهتقو ىف ضناح ىهو تظقيتساف

 نزأل ١ ترهط اذإ ةالصلا لاح لك ع اهياعف ةالصلا تقو تاف دقو ضئاح

 تقو لوأ ىف مدلا اهءاج دق اهنأ ملعت نأ الإ ء ظقيتسا اذإ ةالصلا هيلع مانا

 تلظقيةسا نإ و ڵ تلصو تأضوت اهتقو لوأ أدتبم ةالصلا ىلإ تماق ول ام ةالصلا

 سيلف لذ كردت مل تلصو تأضوت ول ام تقولا نم ىفم دقو ضئاح ىهو

 تدارأف ةأرملل ضيح مايأ تمت نإو ، تلذب عوطتت نأ الإ ةالصلا ةداعإ اهيلع

 ص رداط ىهو ڵ تحبصأت « تمانف امد تأرف ع ترظنف ليالا لوأ ىف لسغت نأ

ىهو تحبص أو مدلا تأرف لمالا تلث لهر ترظن نإو { .اشرلا ةالص ىضقت اهسإف



 ۔۔ ٢٧١

 ىلإ رتولا تقوو ،ليللا نم ترهط دق نوكت نأ ىسع هنأل ث رتولا لصقلف ةرعاط
 . رجفلا عولط

 ليالا اهنج اذإف كلاف امأو ، طادتحالاىلع اذهو : هللا هحر ديعس و أ لاق

 « مدلا اهب ىهو ث ليللا ىن اهسفن ست نأ اهيلع سيلو ضئاح ىهف لئاس مد اهيفو
 اهمزلي الف حبصت ىتح رهطلا رت مل اذإ و ء ثالذ ىلع نقيقستو ترهط اهنأ ملت ىتح

 امنإو لئاس ريغ مدلا ناك نإو ع رجفلا ىلصتو لسفتو ليللا ةالص لدب كحلا ىف ا

 . ةالصلا تكرتو تلهج اذه هابشأ وأ ةردك وأ ةرفص ودو ! محرل. ىف نكم وه

 ( . لاحلا هذه ىلع ةالصلا نم تكرت امل لدبلا اه بحأف

 ثالت ءاضق الإ اميلع سيلف ةالص تقو ىف .رهطلا ضئاحلا تأر اذإ ليقو

 { ةمتعلا ةالص اهملع سيلف ليللا .رم لوألا فصنلا دعب ترهط اذإ و ع ةالصلا

 تقوف ترهطولو « رتوتو « رتولاو ةمقماا ةالص اهلعف لوألا فصنلا ىن ترهط نإ و

 ترفصا دقو ترهط اذإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو ، رصعلا ةالص تلدبأ رصعلا

 تأر اذإو . ةيقن ءاضيب سمنشلاو بطت نأ الإ ةالص اهيلع سلف بيغلل سمشلا

 اهسأل ث لسملا اهيلعف اهنع عطقنا مث « ةعفد ولو هريغ وأ اهضيح تقو ىف مدلا ةأرملا

 اهنيح نم لسنلل تماقن ةالصلا تقو ىف رهطلا ضماحلا تأر نإو مدلا تأر دق

 2 ةالصلا كالت ,اضق اهيلع سالف نا وةت لو ةالصلا كلت تقو تاف ىتح هنم غرفت لف

 ىتلا مايألا كلت نم بوسحم وهف ساففلاو ضيحلا مايأ نيب ايف ناك رهط لك ليقو

 رهطلا ء ةراط ىهو ةأرماىلع تتأ ةالص لكو « دعب نمو لبق نم مدلا نمف تأر

ءالدب اهيلعف اهلصت ملو اهتقو ىف مد ثالذ بقعي مل نإو ، سافنلاو ضيحلا نم « نيبلا
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 مامت راظتنال ةالصلا تكرتو لسنلا ترخأو رهطلا تأرو اهتقو ىف كلذ ناك نإو

 اهعجاري ل نإ و « اهلدب اهمزليال نأ اوجرنف مدلا اهعجار نإف ء كلذ امل بحم الف مدلا
 نأ اوجرتو ، ترهط ذم اهتكرت ةالص لك لدبت نأ بحنف رهطلا اهل متو مالا

 الو نيلا رهطلا ىرتو اهتقو ىذقني قلا امأو ء ةلاهجلا لال كلذ ريغ اهيلع نوكيال

 اهيلعف « كلذريغ بهدل وأ مالا ةمج رل اراظتنا ةالصلا توفتىتح ىلصت الو لستغت

 نأ وجرأف ، اهتقو ءاضقنا دب اهعجاري نوكي نأ الإ ةرافكلاو ةالصلا لدب

 نألبق ليللا لوأ ىف ةمتعلا تلصام دعب ةأرما تضاح نإف « ةرافك اهيلع نوكبال

 . ضيحلا نم تلغ اذإ رتوت نأ اهل بدنف رتوت

 ترهط اذإ ةأرملا لرأ هب ذخأن ىذلا : هللا هحر نسحلا نب دمحم لاقو

 تكرتام لدبتف لعفت مل نإف ، ىلصتو لسفت اهنإف انيب ؟رهط اهضيح مايأ ىف

 . رهاط ىوا

 رهش ؤ اهضيح مايأىف ارهاط تحبصأ اذإ ضئاحلا ىف هللا همحر ديمس أ نعو

 اهيلع كحم الو « رهاط اهنأ لعت ىتح ضيحلا ىلع رجفلا عولط دنع اهكغ ناضمر

 اهمكح ناك نإو ، ضيحلا كح نم وهن كلذ ,لبق امو « رهطلا ىرت نيح الإ رهطلاب

 كلذ تماص و اضاح ليالاىفتناكدقو رجفلا دمب رهطلا تأرف اهرظن ةعاس كح

 . هلدب اهلعف

 تناوتف ناضمر رهش ىف ليللا ىف ةأراا ترهط اذإ هللا هحر ةيواعم وبأ لاقو

ناضمر رهش نم ىضمام لدب اهلع نأ ى هللا دبغ ىأ نعف تحبصأ ىتح لسفت نأ



 ہہ ٢٧٢٣

 ةيواعم وبأ لوةي لوتلا اذهبو:« مويلا كلذ لدب الإ اهيلع سيل .: ىلع وبأ لاقو
 و... . " . . هلا همحر

 نم موي رخآ ناك املف « اهضيح ماب أ تمتف ناضمر رهش ىف تربط ةأرما ىفو

 مويلا ثالذلدب اهملعو « هتلك أ نإ اهيلع سأبال لوقنهيف رهطت اهنأ نظت ىنلا اهتدع

 لسنتلو لك ألا نع كسمتلب رهطلا تأر اذإ اهنإ .يلوقو ء ىلوألا اهضيج مايأ ت

 ,,/ ٠ موصلا ديعتو

 اهنأ نظت اهنأ الإ اهضيح مايأ ىف كلد ناك.اذإ .: هللا محر :ديعس وبأ لاقو
 1 ألا نعكسمت.لوقنهيف ترهط ادإف٬ربطتملام اهبلع سأب الب ,هيفتلك ف هيف رمطت

 ١ : . ِ .. .. تءاش نإ لك أت لوقو

 . ةب وطر اهجرف ىف تدج و ةأرما ىف زكب ىنأ نب ذم نب دمح أ ركب ىبأ نعو
 .تتاف نأ.دعب تراظن ش © نالا ىلع ةالصلا تكرتف 2 اهانأ دق ضيح مد هن أ تنظف

 تأر اذإ و«نضيح مد كلذنأ تنظ اذإ ةالصلا:لدي اهنزخ امنإ ءاثيش رت مف ةالضلا

 "تقو ىف ترهط نإ و « رهظلا:لدب اهيلخ سلف رصملا ةالض تقو ف زهطلا ضئاحلا

 لدب اهيلع نياف ءاشعلا تقو ىف تزبط نإو ثأرنضعلا لدب اهيلع سيلف برغلا

 ( ..برشلا
 .ه.

 .نإو حبصت ىتح ةالص اهيلع سيلف رهطتو ليللا اهنج اذإ لوقب عيب رلا ناكو

 ؛....,,.تليغ اذإ رتولا ةالبم اهيلعو ء لسنلا اهيلع ريلف رحلا ىف رهطلا تأر
 اهضيح مايأىف ةالص تقوىقتترهط اذإ: نضئاحلاىف غ هللا همحر ،ديمس ؤب أ لاقو

" ( .] نيلاطلا جهنم ١٨ )ا



 س ٢٧٤

 تبهأت املف « اهنيح نم لسغت ملف تلصو تلستغا لسنلا ىلإ تماق ول ردنب
 اهيلع لدبال ء لوقو ث ةالصلا ثلت لدب اهيلع ى لوقف ، مدلا اهمجار لسنل
 . لع أ هللا و

 زمف

 ، كسمتسي الو ليسي اهمد ناكاذإ ء ةضاحتسملا ىف هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ةينآلا نم 6 ىش اهنكمأ نإف ء ىلصم الو دجسم ريغ ىف ىلصت اهنأ ء تشقحا اذإ

 ترفح الإ و 2 كالذ تلمف اهنديو اه۔ايث نع هناليسو مدلا اهس ٢ اهت اهلعجت

 اهبايث ىلع ليسي مدلا تناخ اذإ ةدعاق ىلصتو اهملا مدلا جرخم تلعجو ةرفح

 تدارأو تاسغ اذإ ةضاحتسملا نإ ء ليقو 4 مالا نع اهبايث ىجاشتو 2 اهندبو

 اذإو ، مدلا نم رهاطلا بوثلاب تاصو ةقرخ وأ بوثب جرفلا ىلع تفل ةالصلا

 لسنلا كلد اهأزجأ ثالذ دعب امد رت ملو تلصو رهطلا ىرت ىهو ضئاحلا تلسغ

 ءهعاطقنا اهل مت نإ لسختنأ اه بحتنناعطقنم هتأرتلص اهلف كمد اهبنو تلسغ نإو

 تدارأ مش نيتالصلا ةضاحتسملا تمج اذإ و ةضاحتسملا لعفت اك تلعف اهس جل نإ و

 تلسغ ةضي رف تقو.اج نإو ،ايناث السغ لدبلل لسغت اهنإف اهبلع تاولص لدبت نأ

 كلوقو ،السغ ةضيرفللو السغلدبال لسغت كلذك ىه مث ، اهدحو السغ اضيأ اهل
 نإو ةلفان وأ ةضيرف لدب وأ ةضيرف نم تءاش ام اهالصم ىف تمادام ىلصت نأ اهل

 نيب تاسغ اذإ ةضاحتسملا نإ ء لوقو ى ةلفانلل تاسقغا رخآ عضوم ىلإ تل وح

 مد اهنم مقو.اذإ كلذكو ى أضوتت اهنكل و لسغ اهيلع سيلف تثدحأ مش نيتاللا

 دعب ىلصت اله امهتعمج نإو ث نيتالصلا كلتب لسنلا ةداعإ اهيلع سيلف لسنلا دمب

. لسفب الإ ةلفان الو ةضيرف كلذ
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 لصتلف ةقرحلا ىلع رهظي امد ىرت تماد ام ةضاحتسملا نأ _ راثآلا ضعب ىنو

 اذه ىلع مودت ةالصلا نع كسمت مث ارشع دحألا موي ةادغلا ىلصتو ث مايأ ةرشع

 لك ءوضولا اهيلعف ةرفص وأ حضن ناكنإو ، ةقرحلا ىلع رهظي امد ىرت تماد ام

 . نيموي وأ اموي ديزت وأ اهثرق مايأ الإ ةالصلا نع كسمت الو ء ةالص

 لسنتلف ةنطتلا غبصي مدلا ىرت تماد ام ةاحمملا ىف رفصألا باتك ىفو

 لسنت مث ث اهلسنب اميمج رصعلاو رهظلا ىلصتف « اليلق رهطلا دعب لسفت مث ڵ ىلصتو
 ىلصتف ةقرحلا ىلع رهظي امد ىرت تماد امو ى اهلسنب ةمتملاو ءاشعلا ىلصتف ءاشع
 ىذلا اهثرق ردقب ةالصلا نع كت مث ، رشع دحأ موي ةادنلا ىلصتوء مايأ ةرشع

 { رشع دحأ مث ةادملاىلصتو اضيأ مايأ ةرشع ىلصت و ، هيلع ديزت ال لبق نم ناك

 نإ امأو ث ةترحلا ىلع ريصي امد ىرت تماد ام كالذىلع مودتو ةالصلانع كسمتم

 مالانم الإ لسنلا نوكيال لوقو ى ةالص لكل ٠وضولا اهيلعف ةرفص وأ حضن ناك

 اهضيحنم تلسغ اذإ دحاو لاحىلع .ارقأ ةثالث ةأرملل ماقتسا اذإ رطاقلا وأ لئاسلا

 رتسي الو ءاشعو ارصعو ةرجاهو ،رجفلا عولظ دنع اهعجار اذإ مدلانم رهطلا دعب

 نيتالصلا عمجن الو ةرخآلا تقو ىلإ ةالصلا كرتت الو ىلصتو لسفت هذهف ، اه

 ىلوألا تقو ىف مدلا اهب لصتي ىتلا عمجت امنإو 0 ةرهاط وأ مدلا اهنع عطةني ىهو

 نإ و ،تلذ زوجي هلعلف مطتني مل ام ىرخألا ىلإ ىلوألا ترخأ نإو آرطاق وأ الئاس

 اهنع مطقنا نإو ى تقولا طسوتت نأ رمؤتو ، كاذ لثف ىلوألا ىلإ ىرخألا ترج

 اهنع عطقنا نإ و {© ىرخألا ىلصت الو لوألا لسنلاب اهناص ىلوألا تقو ىف مالا

اهتالص لدبت نأ بحأو 4 ةرافك اهلع سالف تاصو تأضوتو لسذت لف مدلا
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 لوقو ؛ لسفت نأ اهرمأ هنإ لوق ع نالوق هنع دجوي امف ةلط ىبنلا نع ءاج هنأل

 ف اضيأ أ اهباع لدبال هنإ ك ضعب لاق دقو « لسغ الب اذرتو قننقسآ نأ اهرمأ

 . اهنالبص

 لصف

 لدب الو موذضلا نم تكرت ام ضئاحلا لدبت نأ :تل ىنلا ةنس نم ليقف

 ضيحلا ىتأ ال اذه ىفلصألا نإ نيقوء ؟})تاولصلا نم ضيحلا مايأ ىف تكرتايذ

 اهنع طقسف ث ةالصلا ىكرتا :.اهل لاقث ةالصلا نع ماللا هيلع مدآ تلأسف ة ءاوخ

 ةالصلاب موصلا تساق موصلا ىف ضيحلا ا+ءاج املو 3 كاذ لجأل ةالصلا لدب

 لجأل موصلا لدب تمزاأف اهبأرب ترطنأف راطفإلا ىف مدآ رمأت م (٢)تناسأو

 ىلاعت 'هللاو 2 ةنس تقبثف ةالصلا ىف ترمأتسا اك عودصلا ىف رمأتست مل اهنأل تاذ

 : . .:ك ذ مغ ]

٠ . 
٠ ...٠.٠- - 

 م .
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- . 7 

 ىضق الو .موصلا ىغةتضئاحلا لابام تلق: ةشئاع ت تلأس تلاق ةذاعم نع . : ةعاجملا ىور. )) .

 رهؤن الو م مه .صلا 7 رمؤن : ملسو هع هرا لص هتلا لوسر مم كلذ اثيمصر ناك ت تلاق ةالصلا

 . اذه ىلع عاجإلا رذنملا نياو ىوونلا ىكحو ةالصلا ءاضقب "

 ط۔ه نأ دعب ٠اوح ىلع ناك ضيلا لصأ نأ سا۔ءع نبا نع ك او رذناا نبا جرخ أ ) (

 ِ , . ةنجلا نم
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 نورشعناو سمالا لوقلا

 كالذ ماكح أو ٣ دال ولا ملنع قاطلا اهم رض اذإ أ رال ةالص ف

 ىلصتو لسف اهنإ : لوقن مدنا تأرو زاطل اهم رض اذإ ةأرال ق اوذلتخاو

 ‘ دل ولا مالع أ ىرت ىتح لوقو 2 ءاسفن نوكت ىتح ءاسفن الو ‘ ضئاح ال اهنأل

 اهبرض دقو 0 ةردك و أ ةرفص تأر وأ ، اهنع عطقنا مث ث الثاس امد تأر نإو

 لطلا اهم رض نإو ‘ مدلا ت تأرو 4 .قلطلا اهبرض اذإ ةالصلا كرتت اهنإ لوقف قلطلا

 12 ناكنإو 4 ٣ و أضومت اهنإف دلت نأ لق ةردك وأ ةرفص تأرف

 ض . ىفو » اهيلع ةالص ال_ذ رخآ اهنطب ىفو ادل و تدل و نإو 2 ةالصال تلسغ

 انلطب ق ماد امو ١٠ دحاو لح هر أل { رخآلا عضت ىت ىتح ةالصلا عدت ل ارن ١: | لزقلا

 تاصو هنم لنت ملو لمأح ىهو مذلا ىز متلا امأو ث ءاسفن نوكسن الف ذلو

 ثناكش لماح اهنأ نظن ىهو مدلا تأر نإف 7 ل دبت نأ اه بحت انإو لهجلا ىلع

 ىر اولا ف أ نعف ، ا مفلحالو ضح كالذنأ الذ دعب نابقسا مش م وصت و ىلصت

 » مان اه ن .يصن تاذ دعب اهو « اهضيح مايأ مايص لدب اهيلع ىري اضعب نأ هلل هتحر

 ث ) مالا'ن٠ ةد اهتعا قاطلا اهم رض اذإ ةأراا ىف للا همحر ، دي۔.:وبأ لاقو

 ةرح وأ ةردك وأ ةرفص نإو ى ربطلا تأر اذإ ةالصلاو لسنلا اهيل.ذ اهنع عطقنا

 « رهطت ىتح اهنلع لاغ ال لوقو 5 ةالصلاو لسلا اهيلع لوقن مدلا اهمدقت دقو
 7 ء

١ ١ . ن ١ سح ١ و ھ و
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 ىر" وأ عضت ىتح ةالصلا كرتت الف ةرفص وأ امد ىللا تأر اذإ : ليقو

 كرت اهلف ىلبح نكست مل ام وحت لع ضيح تناك دق ةأرما الإ دلولا مالعأ

 . ةالصلا

 . تاسقغا امد تأر نإو « ابح نابقسا اذإ ةالصلا كرتت ال : عيبرلا لاق

 لاقو ڵ تلصو ةالص لكل تأضوت ةرفص تناك نإ و ، السغ نيتالص لكل

 اذإ ةأرملا ىف رفعج نبا عماج ىفو ىىلإ بحأ عيب رلا لوف { هللا همح ك ديعس وبأ

 ، ىلصتو آضوتت اهنإف « دلت نأ لبق ةردك وأ ةرفص وأ ةرح تأرف قلطلا اهبرض

 تكرت دلولا سأر ىلع مدلا اهءاج اذإ ث لوقو 2 ىلصتو لسقنت امد ناكن إ و

 . ةالصلا

 كرت اهاف دلوا تزكر دقو مدلا تأر اذإ : ناهبن لاق : ىراولا وب ا 17

 اذإ لوقو ى ةالصلا تكرت ىراهلا .اقفناو دلولل تزكر اذإ لوقؤ ث ةالصلا

 اذإ لوقو ى ةالصلا ايلعف مالا تأر اذإ امأو ك دل ولل تزكر دقو مدلا تأر

 ول و ةالصلا كرت اهاف دلولا نم ةحراج تجرخ نإو ث ةالصلا تكرت ءاملا جرخ

 . ءام الو مد جرخم

 اهعماجم له ع ءا_ال اهنم جرخم لماح ةأرما نع هللا همحر رثؤملا وبأ لئسو

 . قلطلا اهبرضي مل ام « معن : لاق ؟ اهجوز

 . ةالص لكل لدذلا اهمزليف : هل ليق

اهمكح نوكيف مد اهنم جرخم نأ الإ اهيلع لسغ الو .وضولا اهيلع : لاق
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 { اهيلع ةالص الف قلطلا اهبرض اذإ و ؤ عال او ةالصلاو لسفلا ىف ةضاحتسملا كح

 نإف ءعاجلا اهجوزل زجي م ةالص هيف اهيلع زوكت نمل تقو ىأو كاهجوز اهعماج الو
 . اهعم ماقملا هل رت ىداملا أقفنا دقو 0 اهعماج

 داليمل لاح دتشاو ، ضاخملا اهبرض اذإ ةأرملاف هللا همحر دمحم وبأ خيشلا لاقو

 لجأل ةالصلا كرتت ال ، لوقو ، لاحلا كلت ىف موصلاو ةالصلا عدت : ضعب لاقف

 ىتح ةضاحتسملا ل_صهفتامك لعفتو « ىلصتو مدلا قفد دنع اهعدتو 2 قفد اذإ ءال

 { .ىش دلولا نم رهظي ىتح ةالصلا كرتتال ، لوقو « ةالصلا عدت مش ك داليملل كرتت

 امهنأ ى ريثك ءام اهنم جرخيو قلطلا اهبرضي لماحلا ىف هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو
 تأر ء ةالصلا تكرت ىداهلا أقفنا اذإف « ليسي ناك ولو ، ىلصت و أضوتتو رقتست

 ةرفص تأرف ، قلطلا اهبرض اذإف قلطلا اهبرضي مل ولو 5 اثيش رت مل وأ امد

 ىقبو ، عطقنا مث مدلا تأر نإف ةالصلا كرتت اهنإ دعب ءىقفني مل ىدالاو ةردك وأ

 ءام رت ملو قلطلا اهبرض نإو © ىلصت اهنإ لوقو 2 ةالصلا كرت اهلف فاص ءام
 { مدلا تأر اذإ ةالصلا كرت اهلف ةرطق دمب ةرطق رطقي ريسي ءىش هنكساو الئاس

 جرخ اهعبصإ تاخدأ اذإ اهنأ الإ ارطاق الو الثاس امد رت مل نإو ،آريثك وأ اليلق

 ؛ىداهلا ءىتفني وأ مدل رهظي ىتح ةالصلا كرت اهل سيلف ءتفني مل ىدالاو مدلا اهيف

 ضيحلا ن نوكي الو غىشب سل ىري ال ىذلا مدلا نأل ص قلطلا اهبرض ولو

 . قيفوتلا هب و { ملع أ هللاو ء لسغ هنم اهيلع الو ء سافنلا نم الو

» » ©
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 مدلانم اهم ليسب ا1 ءاسفن ةأ رلا تيمسو ‘ .سفن هجورخو ٠ مدلا وه وه سافنلاو

 ©.اسفن تمعم ه : أرلل تدلو اذإف ا تس ردو ,تك رعو ,تذضاح اذإ ةأ أ رال تسن : لاقيو

 : هرو .7 > دودب نيدلاو , افلا حتفو نونلا مضب

 ،نياسملانيعتل ربيخ ةوزغ ف : ةلط يلاعم تجرخ رافغ نم ةأرمانأ نأ ىو رو

 ىلعمدلا تأرو ى تردحت او ضيحلا اهءاغ ك 7 :لا لاحر ضعب ىلع تبكرف

 كللعل ؟ ثالام : لاقف ‘ : هللا لوسر ن .تيحتسا . تضبقتف ‘ .لحرلا ة ةبلح

 كبكرمىلإ ىعجراوكناش ش اش ىحاص أ :لاقت .زنل الوسر اي ٤ :تلاقف ك تسفن

 | .ضيح وه امب ا و : التط هلا لوسر هامسف

 ةراهطلا ك اه هزاو تاسقغا لاز ؛ذإف .. ةدالولا .دمب مدلا ظ سافنلاو

 ; . . ۔ . ., : . ةضاحتسم تناك نيب رألا لو اهب لم .نإد
. 

 نإو ‘ ضيحلا م ك 4ز أ ‘ سانلا مد ىف هنب .وهللاو ء ا ‘ ةتللتط ىبنلا نس نمو ¡

 اهامس دق رافغ:نب نم ةأزما نع تلصلا ىبأ نب ةيمأ نع :هظفلو . دؤاد وبآ هجرخأ (١٦)ل .ا
 ةنا لوسر لز . ةناوذ تلاق هلحر ةييةج . ملسو هيل هيلع هتلا.ىلص هتنا لور ىفد ] تلان ل

 ةضي> لوأ أ تن اك_ذ ىه ثد اهج اذإا هل۔ر ةبيقح نع تلزنو خان . حصلا ىلا ملس و هيلع تا ض

 ىأرو يب اف ملسو هيلع هتل۔ىلص هتلا لوسر ى ١ر.املن. تييحتساو .ةقانلا ىلإ تضبةتن تلاق اهتض>

 هيف ىحرطاف ءام نم ءانإ ىذخ مم كسفن نم ىحلصأن لاق معن تلق تسغن كلعل كلام لاق مدلا

 ةتنا ىلص هتنا لوسر حتن اهن تلاق كبكرا ىدع مث مدلا ن. ةبيقحلا با۔آ ام ىلحغا مث احلم

 احلم اهروهط ىف تلعج الإ ةضيحن. رهطت ال تناكو تلاق { ءيفلا نم انل خدر ربيخ ملسو هيلع

 م ۔ تنام نيح اهلسغ ق لعجي أ هب ت۔وأو
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 نمم تكرتام تلدبأ ترهط اذإف 2 ءاسفن تمادام "مايصلاو ةالصلا عدت ةأرملا

 ؟ سافنلا مايأ ىف اهجوز اهبرقي الو ،ةالذضلا لدبت الو 2 اهنسافن ىف ناضمر رهش

 اذإ لوقو ث رهطلا اهمدقت ولو سافنلا نم .ىه سافنلا مايأ ىف ةردكسلاو ةرفصلاو

 اذإو مدلاب الصتي نأ الإ ، رهطلا نم امهفةردكلاو ةرفصلاو مدلا'نيب رهظلا لصف

 ةسمخ تاصو تانف رشع دمب مالا اهنع عطقناف ء اموي نيعبرأ .اسفنلا تقو ناك

 © نيعب رألا مامت ىلإ اهسافن نموهو ضيحب لذ سيلف مالا اهعجار مث اموي رشع

 ىلإ ةالص الو لسغ اهيلع نكي مل هنأ نظت « لصت ملو لنت ملو رهطلا تأ ر نإو
 ترهط اذإ و . فالتخا اهيلع ةرافكلا موزل ىفو « ةالصلا لدن اهيلعف نيعبرألا مامت

 ةردك وأ ةرفص ( اهعجار مش ك اموي نوعبرأ اهمافنو ث اموي نيرشع ىلع ءاسفنلا

 اهمدقت اذإ ةردكلاو ةرفصلاو مات اهموص : لوقن . ةمي اص ىهو ، نيعب رألا ف

 ساننلا مايأ ى امهنأل سافن امهنإ : لوقو ، سافنلا الو ضيحلا نم اتسيل ربط

 م وص نع وأ ، ناضمر رهش ىف ناكا ذإ ١ وص دسفي اساقن املع ى ذا ‘ سافن

 . اهموص دسفي ال اسافن امهلعجن ال. ىذلا , مزال

 نكت مل اذإف « رهطلانم رتكأ أ مدلا اهمجاربيو امايأ رهطت تناك !ذإ ءاسفنلاو .

 ٩ اموي نؤعب.رأ اهش لهو ةمدقتم .ةداع ا

 { دلو لوأ تالو:اذإ ةأرملا ب روصنم ىأ نع روصنم ىلأ تخأ تورو

 تأر مث ارشع ترهطو ث مدلا اهنع عطقنا مث 2 مايأ ةثالث اهداليم ىف مدلا تأرف .

 امممافت تقون اهتدالو لوأ ىف رهطلا تأر اذإ : لاق ايأ ةرشمي اهروهط دعب مدلا
 



_ ٢٨٢ 

 هتدلو دلو لوأ ف ترهط اذإ : هللا همحر 77 وب أ لاقو ك هيف رهطت ام لوأ

 اموي نيرشع نم رثك أ اهب دهو ايناث تدلو نإف ، اهتقو وهن اموي نيرشع ىلع

 لوألا دعب امهل قفتي نأ الإ ةضاحتسم تناك عطقني مل نإف ةثالث وأ نيموي ترظتنا

 2 عبارلا ىف لقتنت اهنإف ، كلذ نم لقأ وأ اموي نيعبرأ وأ رهش ىلع ديلاوم ةئالث

 مد اهب ناكاذإ ى تقولا ثالذ مامت ىلإ موصلاو ةالصلا كرتتو 2 اهل اتقو هذختنو

 . اهتقو وه لوألاف مقتسب ملو اهسافن اهيلع فلتخا نإو . ةردك وأ ةرفص وأ

 ء لوألا اهسسافن ىلع اهنإ : لوقو ، اذه ليق دق : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 نيعب رأنم لقأاهسافن ناكاذإ لوقو ء ضيحلا ىف ثلذكو ى هريغ ىلإ لوحتت الو

 دعب اهب دمو مدلا اهيف تأرو ىناثلا تدلو نإف ةرم لوأ ترهط ثلذ ىلعو 5 اموي

 تدلو مث ى ىناثلا ىف نيهبرألا نعصقن نإف « نيعب رألامامت ىلإ ةالصلا تكرت اهتقو

 ترهط نإف ع نيعبرألا مامت ىلإ ةالصلا تكرت ‘ ىناثلا تقو نع اهب دمف ثلاثلا

 مالا اهب نيبي ماد ام لوقو ى اهديلاوم نم ثلاثلا ىف اهتقو كلذف نيعبرألا لبق

 نيعبرألا تمأ نإف نيعب رألا : ىتح ى ةالدلا تكرت نيعب رألا نود اهتقو ناكو

 © تاقوألا نم تقو ىف الو ، ثلاثلا الو ،ىناثلاالو ء لوألا ىف اهيلع دزي مل

 & رشعلا نود ضيحلا ناك اذإ ، سافنلا ىف ليق ام ىلع ضيحلا ىف ليق اذكو

 . نيعبرألا نود سافنلاو

 رشع ةمخىلع ىناثلا ىفو نيرشع ىلع لوألا ف ترهط اذإ ةيواعم وبأ لاقو

 ص لسغ الب تاولصلا ىلصت مت ، رهطلا ىرت ىتح تاصو تلسغ ترهط اذإف اموي

اهعجاري مل نإ و ، سافن وهف ني رمثملا نيبو اهنيب امف اهعجار نإف ، لوألا لسنلا الإ
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 دعب اهعجار نإف ‘ اموس نبرشملا ءاضقنا دمب ةضاحتسم ىهف نورشعلا ىضمت ىح

 . ساننب سيل ، ضيح مد ودو ب هيف ةالصلا كرتت اهنإف نب رشملا دعب رشع ةلح

 مايأ ةرشع دمب مالا اهءاج اذإ ضئاح ىهف سافنلاو ضيحلا مابأ ىف ترهط ول و

 اهس.افن وأ 1 تدقزا دو ك كالذن لوقي نه لوق ىلع ام وب رشع ةسح وأ

 ضيحلاو سافنلا مايأ ةيتب نم نهيف ترهط ىتلا مايألاب بسح و « ضئاح ىهو

 . أ هللاو

 لصف

 اهس ذم نإو ا ١ رهش ءاسفنلا لمعت : ءاهتفلاضمب لاقف ) ساننلا ةل٠ ق اوفلتخاو

 فکالذ ذهب ر ش 4 ام وب نيعبرأ لمت لوقو ك ةضاحتسم ىه رهشلا ذعب مدلا

 ةضاحتسم تالذ دعب ىه مث ، رهشأ ةثالث دعتت لوقو ح مايأ ةرشع ىلإ ةطاحتسم

 تناك ادإ لوقو ، ةضاحتسم ثالذ دمب ىه مش نيرهش دعةت لوقو مايأ ةرشع ىلإ

 ةه رأ لهت ل و و ك ١ رب ثٹتما كاذإ اذهو 3 ندهغي ام لثم تدعقو اهناهمأ فرعت

 . حون فأ نع كللذ دج ويو ك رهش ا

 لوو ص اهب لاط ولو اهسع مدلا عاطق ا رك لا تفو : رخآ عص وم ىف لاقو

 . ةعاس لوق ر 4 عوبسأ ٢7 6 مأ هنالم ل و و _ مايأ ة رشع سافنلا لقأ

 سافنلا تتو رثك أ نأ هب ذخأن ىذلا نإ : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

ىف داتمت نأ الإ تاصو تلسقغا نيعبرألا دعب مدلا اهب ماد نإف © اموي نوعبرأ
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 رثاك ألإ تدتعا ديلاوم ةثالث ىف بالد تداتعا اذإف « نيعب رألا نم رثك أ اهافن

 لقأ امأو 2 ةضاحتسم ىمف كالذ لعب ناك اف ‘ امو ن و..۔آ وهو 0 رهشأ ةثالث ىلإ

 نيعبرألا نم لقأ ىف اهسافن نم ترهط اذإ ةأرال نأ الإ دودحم ريغ وهف سافنلا

 تنأ الإ اموي نوعب رأ ىضمي ىتح اهثطو نع اهجوز كسمأو \ تلصو تلسقغا

 اهتداع دعب ءاسننلابمدلا لصتا نإ و « نيعب رألا نوج تارم ثالث اهديلاوم ىف داتعت

 راختنت لوقو 2 ةضاحقسملا ةلزنم ىهف الإو 2 عطقنا نإف ء نيموي وأ اموي ترظتنا

 ناكولو رظتنت نأ امهل لوقو نيعبرألا نود اهسسافن ناكاذإ رظتنت ال لوقو 7 ةثالث

 . نيب رألا دمب

 اهنإف ءام اهنم جرخ وأ امد رت لو تدلو اذإ : هلا همحر ةيوام وب أ لاقو

 تكرتو تقو اهل نكي وأ نيعب رألا ىف ماب أ دعب م لا تأر نإو ، ىلصت و لست

 « ةرهاط نمف تناك اموي م ةسمح دي مالا اهتأي نأ آ ءاسفن ٣ :الصلا

 ذل و لوأ تدلو ةأ رما ف رثألا ىفو ‘ هفرعت تقو ال نكي اذإ ضيح مد هنإ

 دي زنت ال انإف . اهم وي ف مدلا تأر ش تاةغاف اموي نب رشع دعب رهطلا تأرف

 ( . .. . اهل اتقو كللذ راص دقو

 لصف

 :و © ةالصلا ترمضحو ةدالولا دنع ءام اهنف جرخم ناك اذإ ةأرملا ىف ليقو

 ةالص ال» أتننا دق ىداملانوكي نأ الإ ةالصلا عدت الو ًأضوتتو ىشتح اهنإف عطقني

تأض « وتش:>او ا ءاتةحالا اهنكَمأنإف ءاشحالا امأو > مد ج رم ول و (. اهلع
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 اهلع مميتلا ىنف ءاشتحالا ضاف نإو . اهياع مميت الف ءاش:حالا كسمتسا اذإف ءاملاب

 .. اش ةالصلا لدن ىف ملعأ الف اهنم لهجب شتحم ىل نإو ، فالتخا

 اهؤطي الو ةالصلا اهملع نأ انيب ارهط تدلو نيح ترهط ةأرما نأ ول ليقو

 . مايأ ةثالث اهجوز

 « لاقف اهجوزل تضرعتف « اهتقو ءاضقنا لبق ترهط ةأرما نأ رثؤملا وبأ عفرو

 دقن ةراهط ىلع نيعبرألا لبق أطو نإ و « نيعبرألا مامت لبق ءاسنلا أطن ال نأ انرمأ

 . اهعجار 1 وأ نيعب رألا ف مدلا اهعجار ك هيلع لسمقت الو . ءاسأ

 دم ك ىرتت لو برحلا ضرأ نم تيهس ةأرما ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 بحنو « تالو اذإ ركملا ةلزنمب اهنأ برحلا ضرأ ىف هنذلؤ دلو لوأ ىف مدلا اهب

 اهجوز اهؤطي الو اموي نيعبرأ نم رثك أ ةالصلا كرتت أل نأ ڵ طايتحالا ىلع اهل

 . نيتسلاو نيب اذ ىلصتو لسقفتو اموي نيتس ىلإ اهديس وأ

 ام وي نب رشع اهافن لوأ ىف تدعق ةأرما ىف ءاهقفلا ضعب لاقو عماجلا ىفو

 نيعبرألا مامت ىلإ سافنلا ىف دعقت اهنإف ُ اهموي نم مدلا تأ ر تلسقغا املف ترطف

 ىلع رهطلا اهل مت نإ و 2 اهسسافن نم ةرم لوأ ىف کالذ ناك اذإ مدلا اهعجار المكم وي

 تداز مدلا اهب مت نإف ،ىناثلاىف ثالذك دعقتو اهل اتقو كلذ راص.دقن اموي نب رشع

 اهجوز اهأطي ال نأ بحأو ك ةضاحتنم ىهف اهنع عظقني مل نإف « اثالث:وأ نيموي

 ةالصلا ىف ةضاحتسملا لعفت اك لعفتو .2 نيعب رآلا مامت ىلإ مدلا اذه نف تناكام

وهف. فورعم تقو ىلع ديلاوم ةثالث سافنلا اهل مت نإف 2 ةضاحتسالا لاحل موصلاو
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 اموي نومبرأ امهل مت اذإ ةأرملا ىف ليقو . لوألا اهتقوف افلتخم ق! نإو ؤ اهل تقو

 تأرو نيمب رألا دعب ارهاط ارشع تماقأو ، تلصو تاسغو تربطو اه۔افن نم

 { طيبع رجأ مد تالذ مدقتي ىتح كلذب اضئاح نوكن ال اهنأ ةردك وأ ةرفص

 ١ . اضيح كالذ نوكيف

 ةثالث ىف مايأ ةعست اهسافن تقو ةأرما ىف - هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 ةرشع تلاص ام لعب مدلا اهمجار 7 ك تلصو عبس ىلع عبارلا ق تربهطن > ديلا وم

 مدلانم ناكام نأ ىرنو « اسأب كلذ ىف اهيلع ىرن الف اهجوز اهعماج دقو ك مايأ

 . ضيح وهف رشعلا رهط دعب

 مث ، اعبس ترهط مش ارشع اهسافن ىف تدعقف دلو لوأ تدلو ةأرما ىف ليقو

 مايصلا نع كسمتو سافنلا نم كالذ :لاق ةردكلا وأ ةرفصلا وأ مدلا اهعجار

 ةرفصلا اه تلصتاو مدلا اهنع عطقناو اسمخ تدعقن دلو لوأتدلو نإو « ةالصلاو

 . سافنلا نم فكالذ نإف ترمتساو ةردكلاو

 لصف

 ءاسقن كالذب نوكت مهضعب لاقف ث ةقلعلاو ةغضملا قلت ةأرملا ىف فلتخاو

 ةالصلا كرتت الو ، قالطلا نم ةدعلا هب ىضقغت لوقو ، كلذب اهتدع ىضقنتو

 نوكت اللوقو كلا ال طايتحالا ىلع اذهو ى لاحلا كلت ىف اهجوز اهؤطي الو

 هرظنتلوقو ، ةحراج لثم ناسنإلا تامالع نم ةمالع ةغضملا نم رهظي ىتح ءاسفن

ناسنإلا فاصوأب فرهي ىتح لوقو ‘ نهلوتب كح دلو هنإ ، نلق نإف ، ءاسنلا
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 ،ءاسفن امهم ةأرملا نوكت ال ةفضلاو ةقلعلا نأ بجوي رظنلاو ءىئنأ وأ ركذ هنأ

 ءامد ةفضلل ءاقلإ دمب تأر نإف « دلو مسا هقحلي امب الإ سانفلا ےما امهل حصب الو

 ضيح مد تفرع نإو ، موصلاو ةالصلا هل عدت مل ضيح مدب سيل هنأ هتزعمو

 . ضئاحلا لعقت اك تلعف

 نم هنأ حصا ذإ هنإ لوقف ، طقسلا ىف فلتخا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ىتح لوقو ى اريثك ناك ادإ الثاس امد ناكول و سافنل اك هل تدعق دل ولا باپسأ

 نوكي ىتح لوقو 6 ةقلخم ريغ وأ ةقلخم ةغضم نوكب ىتح لوقو ، ةقلع نوكب
 ءىش هب نيبتي ىتح لوقو « نيبتي مل وأ قلخ هل نيبت « آل نوكبىنح لوقو ى ةقلخم
 © سافنال دعقت مث 2 ىنأ ؤأ ركذ هنأ نيبتي ىتح لوقو « ناسنإلا حراوج نم

 اهنأ لوق هيفو 7 مدقت ايف فالتخالاو ، فالتخا اذه ىف سيلو ةدعلا هإ ىضقةنتو

 ضيح ىتح جوزت.الو ةدعلا هب ىضقنت الو ، ضئاحلا ةلزنمب ثالذ عيمج ىف دعقت

 . اهدري نأ لوألا جوزللف جاوزالل لحت مل ام لوقو « اهجوز اهدرب املو اثالث

 اهعماجأ مدلا اهنع عطقناف ، اطقس تطقسأ ةأرما نع ءاهقفلا ضعب لثسو

 . اهمماجمي سأب الف امد رت مل اذإف اثالث اهغدي : لاق ؟ مدلا عاطقنا دعب اهجوز

 ساففلل لسنلا اهيلع ليق دقف نيبلا رهطلا تأر اذإ : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ىقنت الف مايأ ةثالث دمب رخآ تطقسأ مث انينب اطقس تطقسأ ىتلا امأو ، ىلصتو

 نوكي هنإلوقن سافنلا امأو ،ىناثلا جرخم ىتح الإ ةتيمم وأ ةقلطم تناك اذإ اهتدع

نيح نم ةالصلا كرتتنأ ىنبجيو ‘ ىناثلا جورخ نم هنإ لوقو ،لوألا جورخ نم



_ ٢٨٨ _ 

 .4 ::... .. ت ..: ةهبشلا داعبإو ، هزنتلاب ىطسولا ىنو 2 دكو ألاب ةالصلا ىلع

] 

 تاضو تانسغو ام ود نيرشع ىلع ترهط الو لوأ ةأرملا تدلو اذإ : ليقو

 دقف س :افوي نيعبرألا نف مدلا امجارو « مابأ ةرشع ناضمر رهش نم تماصو

 نيعبرألا ىف مدلا اهمجارمش ء ةمئاص زهشلا مابأ تمت اذإ لوقن ع اذه ىف فلتخا

 ضقتني اهمايص نإ لوقو ث ةراهط ىلع ةماانص زهمثلا تمثخ اهنأل « مات اهمايص نإف

 اهلا طوحأ لدبلا ال راتختو « سافنلا.مايأ نم ىهو ث نيعبرألا ىف مدلا اهمجار هنأل

 نإف ث :كالذ ديب مدلا اهءاج مث ك ةرهاط:اموي رشع ةح تثكم نوك نأ الإ

 ، ضنيح .مد نروكي اموي رشن ةح دعب ءىجن ئذلا مدلا كلذو 2 اهل مات اهمايض

 نهذ :ارشع ءانفن.نابعش نم تثكمو 2 نابعش ف تالو اهنأ ولف « سافنب سيلو

 ف مدلا اهءاخ اموي رمغ ةسمخ تماص ناضمر ىف ترهظ مي ارشع ناضمر

 مدلا اهاتأ نإو ، ضيح مد مدلا كل ذ نأل مات اهمايصف ناضمر نم رجإوألا سمجلا

 .هتماص ىذلا .اهموص ضقتنا ترهط ذم اموي رشع ةيبخ ىضم لبق ناضمر ىف
 1 .اكح اهجوز لع اهثطو مرحت ىف ءاسفنلا ماكحأو « هلدب اهياعو

 . قيفوتلا هبو { عأ هلأو
 ص ٥ .ة

« « ب



_ ٢٨٩ 

 نورشعلاو عباسلا لوقلا {

 كللذ ماكحأو ةضاحتسالاو ضيحلا مد ةفص

 وهو .« ىدأ وه ق ضيحلا نع كن لانو » : ىلاعتو كرابت هلا لاق

 نم جرخم داكيال سسأ « نيخت نتنم دوسأ مد وهو ث ةأرملا جرف نم مدلا جورخ

 عجريو « قرع مد هنإ ليقو ء هلةحئارال قيقر رحأ مد ةضاحتسالا مدو « بوتلا
 تادابعلا نأل ء اه ح ةفوصوللا ةفصلا ىلع ةمئاق نيعلا تدجو اذإف 2 ةرفصلا ىلإ

 . اهبوجو مزل .دجوو فصوو ط رشد ةقلعم تناك اذإ

 .ىش اذه : ضيحلا ىن اهنع هللا ىضر ")ةشئاعل لاق هنألو ىبنلا نع ىورو

 سيلف لوبلا جرخم نم ءاج مد لكف « مالسلا هيلع مدآ تانب ىلع ىلاعت هللا هبتك

 وهو ،عاجلا عضوم وهو دلولا عضوم نم ء ىح ىذلا مدلا وه ضيحلاو ‘ ضيحب
 هل عدت الف لوبلا عضوم'نم مدلا اهلتأ اذإ ةا رماف عسوأو لوبلا عضوم نم لفسأ

 اذإو اريثكو ا اليلق مدلا ناك اهنطو نم اهجوز عنمت الو « مايصلا الو ةالصلا
 ذ ضيح ءاملا نأ ملت الو « رهش لك ىف ه أم اهجرف نم جرخم هنأ الإ مدلا ةأرملا رت
 زييمت ملع نم نهل رذع الو { هريغو ةضاحتسالا مدنم ضيملا مد ةفرعم ءاسنلا ىلعو
 ناعفب نأو « کالذ ىف تادبعتم نهنأل ك كالذ ىف قرفلا نع لاؤسلا نهسلعو ء كالذ

 مد تنوب زيملا ةأرال ىلع لكشأ اذإف ك هيف كلا نم نملع بحام ءىش لكف

 م . ىراخبلا هجرخأ )١)

_ 

 ( ٣ / نيبلاطلا جهنم ن ) ١٩



_ ٢٩٠٩ 

 نأ اهجوزل لحب الو « مايصلاو ةالصلا كرت اه زجي مل ةضاحتسالا مد نم ضيحلا

 اهأطي نأ جوزلل سيلو ةساجنلا نيتيب الإ ضرفلا عدت نأ اهل زوجيال اهنأل اهاشفي

 ملي ىتح امهادحإ ءطو هل زجحن هتجوزو همأ ىأر ول هن اك 4 ة راهطلا نيقيب الإ

 . نيقيلاب همأ .رم هتجوز

 لصف

 ب وج وو «مايصلا كر و {ةالصلا كرت :ةلصخ ةرشع اتنثا ضيحلاب قامتي ليقو

 كرتو ث نآرقلا ةءارقو فحصملا لمحو ، دجسملا لوخد نم عنملاو ى موصلا لذب

 هب ىضقنت الو ڵ لسغلا بوجوو ٨ عاجلا ميرحو ، فاكستعالا كرتو « فاوطلا

 . غولإلا هب بجل و ، هنم .رهطت ىتخ ةدعلا

 لصف |

 لاقو . ةعفد هلقأ مهضعب لاقن م هرثك أو ضيحلا لقأ ىف انباحصأ فلخأو

 مايأ ةثالث هلقأ مهنم روهجلا لاقو ؛ ةعاس هلقأ مهضعب لاقو . ةليلو موي هلقأ مهضعب

 اهيف اوفلتخا ىتلا تاقوألا نم نيح ىف ارهاط تراصو مدلا عاطقنا ةأرملا تأر اذإف

 موق لاةف ضيحلا رثك أ ىف اوفلتخاو « ةضيح تاذ تلعجو ، تلصو تلسقغا

 ناسارخ لهأ نم ةعامجو رقصلا نب نازع لوق وهو ى اموب رشع ةسمح .رثك ا

 ممدامتعا رثك أو 4 مايأ أ ةرمشع : هرثك ا نإ : ءاهتنلا رمك أ لاقو » ةرصبلا له أو

 نول وةينيذلاو ءاضيح نوكيال رشعةسمخ قوفام نأ ىلع اوعمجأو ،لوقلا اذهىلع

 نورب نيذلاو . مايأ ةرشع رهطلا لقأ نأ نورب مايأ ةرشع ضيحلا رثك أ نإ

ضيحلا نوكيالواهمو» رشع ةسمخ رهلملا لقأ نورب اهوس رشعةسخ ضيحلا رثك أ



 ۔۔ ٢٩٧١ _

 رثك أ امأو ، رهش رهطلا لقأ لوقي اضعب لعلو 2 مهعيمج دنع رهطلا نم رثك أ

 مايأ ةتس وأ مايا ةسمخ اهضيح ناك ةأرما نأ ولف 2 لاط ول و ، دح هل سيلف رهطلا

 اهتدع تاكد قو٬ضئاح هذهف اهمايأةيقب تربطو مايأ ةثالث تضاخ مايأ رشع ىلإ

 نكنم اهمايأ ةيقب ترهط مث‘ نيموي تضاح ولو « اهمايأ ىن اثالث تضاح اذإ

 نم رثك أ رهطلا ناك اذإف ، اموي تضاح ولو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأل اضئاح

 اذهو ضئاح ىهف رهطلا نم رثك أ ضيحلا ناك نرإو اضئاح نكست مل ضيحلا

 مدلا ةأرملا تأر نإو « اهغولب لوأ ىف ةأرملا هيف دعقت امو ،اهضيح مايأ ىف ناك اذإ

 لوقو «ضيح وه مش ءةمات مايأ ةثالث نوكي ىنح ضيحب سيلف ترهط مث ، نيموي
 هللا همحر هللادبع ىبأ نعو ، ضيح ومن ةداع امهل ثلذ ناكو نيمود مدلا تأر اذإ

 عيبرلا نع ءاج دقف نيموي وأ اموي مدلا تأر ش ک مايأ ةرشع ترهط ةأرما ىف

 رننآ لوقو عضيحب وه سيلف ةليلو موبنم لقأ ناك نإ و ع ضيح كلذ نأ لئاوو

 وأ اموي ناك نإف ، اضيح نوكي ذئنيخ امد تأر مث اموي رشع ةسمخ تربط اذإ

 : قيفوتلا هب و ( عأ هللاو 2 ةدبع فأ لوقل ضمح وهف نيموي

ه &4٩ ج .



- ٢٩٢ - 

 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 ةداعلا لاقتناو ةريبكلا ضيحو ةيبصلا غولب ى

 ندبلا ةحيحص ىهو ى ءاسنلا نم اهلثم غلبي ام دح ىف ةأرملا تناكاذإ ليقو

 حاكملاو & موصلاو ةالصلا نم عنتمت نأ اهيلعو ك اهغولب لئالد ذحأ اهمد زوبظف
 ىم الإو ص اهب تدح ةلعل رهظ امنإ هنأ ملعي ىتح 4 كحلا ىف ضيح مد كالذوا

 ركي م مويلا كلذ مامت لبق مدلا عطقنا نإو ك ةمالسلا كح اه موكحم دبأ

 هرثك أو ضيحلا لقأ ىلإ تدر ةزيمم نكن مل اذإ ةأدتبملا نأ ؛عيجلا عامجإب ًاضيح

 قافتا ىفو ، مويلا ىلع داز ايف مقو فالتخالا نإف هرثك أذ هلقأ ىف اوفلتخا نإو

 انمكحو « هنم لاسةغالاب اهانرمأ مدلا عطقني مل مث ، ضيحلا تقو ىصقأ تفلب اذإف

 ، ضيحلا لقأ ثروكي ام الإ ء ةالصلا نم تكرت اه ديعنو « ةراهطلا كح .

 ' ."ةليلو موي وهو ا

 ئ تقو ىلع نقيتست مل اهنأل ء بحأ ةداعإلاو « اهيلع ةداع ال : ضعب لاقو

 اهنإف ةيناثلا ةضيحلا ىف تداز مش ،رثك أ وأ اموي ةضيح لوأ تضاح اذإ هرادقمو

 لوأ تذضاح نإو © ةضاحتسم تناك مدلا اهس لم نإو ، نيموي وأ ام ود رظتنت

 اهيف دعقتو « ضيحلا نم تللذف ةرفص وأ مدلا اهب دم مث ، رثك أ وأ نيموي ةضيح

 تأضوت عطقغي نإف . تالاصو تلسقغا عطقنا نإف .{ مال ا اهأدب ذم رشعلا ىلإ

 ص نيموي وأ اموي ةرفصلا وأ مدلا اهب دم اذإ رشعلا دعب رظتنت الو ، تلصو

ء نيم وي تالصو اهنع عطقف ا 7 ‘ رثك ا وأ لقأ وأ ال: وأ نيموي تضاح نإف



 ۔- ٢٩٣ _

 كلذكو ص اهضيح نم وهو 2 ةالصلا تكرت رشعلا ىف دعب ىهو مدلا اهعجار مم

 نيموي تلصو تاسغ نأ دعب ةرفص اهعجار م عبرأو ثالث ىف ترهط نإ

 ء اهاتأ امم رثك أ مدلا مطقني نأ الإ مايأ ةرشع ىف اهاتأ ام اهضيح نم وبن اثالث وأ

 تناك نإو ى ةرفصلا مث مدلا اهدنع ىضقني ام ىصقأ دعقت اهنإف ةيناث تضاح نإف

 ىلوألا دمب ضيح ثالث ضيحتنأ ىلإ ةضاحتسم ىه مث ارشعتدمق مايأ ةرشع ىلإ
 فلتخا نإو ث رخآلا تقولا ىلإ لقتنتو هكرتت لوألا اهتقو نإف ء دحاو لاح ىلع

 . لوألا اهتقوف 2 اهيلع

 ريغ هنإ نولوقب ءاهقفلا رثك أف مد ةعفد اهنتأ اذإ ركسملا نأ : ءايضلا ىفو

 اهنأ اذإ ضحم مل ىنلا ةيراجلا ىف رقصلا نب" نازع لاقو : اهيلع ءىش الو « ضيح

 تأر نإف ، :ضيحب ثالذ سيلو ٬ ىلصتو أضوتت اهنأ : مدلا اهمدقتي ملو ةرفصلا

 . تلصو تلسةغا مايأ ةثالث لوق مطقنا نإف ء ةالصلا تكرت مدلا

 ثكمولو اهلع لدبال نأ ىنبجع و ، فالتخا .ةالصلا نم تكرتام لدب ىفو

 اهاتأ ام لثم ىناثلا رهشلا ىف اهاتأ لرإف ڵ.اهيلع لدب الف عطقنا مث اموي مالا

 اهيلع لدي الو ‘ تاصو تلسقغا اهنع عطقنا نإف ء ةالصلا كرتت اهنإف لوألا ىف

 اموي وأ ، نيموي نيهوي ةريثك ارارم كلذ ىلع تضاح نإف .ةالصلا هيف تكرت امف

 رهشأ ةثالث ىف .كلذك اال تذاح.نإف ، ةدعلا هب ىضقنتو امه تةو وهف اموي

 مايأ تنلب اذإ ةيبصلا ىف ليقو ؛ تالذب ىفقنت ةدعلا نأ لوقلا ضعب ىف نأ وجرأف
. رثك أ وأ, ةنس وأ آرهمثأ اهب تمادو ةرفص تأر نكلو امد رت ملف اهضيح



_ ٢٨٩٤ 

 كاذك ىمف اهضيحم تقو ىن اهثيجب كلذك ناك نإ : هللا دع وبأ لاق

 . ضئاحلا دعقت اك دعقت

 ًآضوتتو ضيحم نسيل كالذ نإ،لوقو« اذه ليق دق : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ءاهل ةداع كلت تناك اذإ اهجوز اهأطي ال نأ ىنبجعبو : لاق « هيف اهملع لسغ الو

 اهثرق مايأ لرأ ىن اهم طلتخم مد ةرفصلا ىو ، ةرغص ةأراا تأر اذإ : ليقو

 طيبعلا مدلا نوكي ىتح اضيح نوكي الو ةالصلا كرتت ال اهنأ ى مد كلذ مدقتي ملو

 . ةرجلاو ةردكلاو ةرةصلا ىلع لافلا وه

 رعشلا عضوم ىلإ لصي وأ نيذخفلا وأ بوثلا ىف لاس اذإ لئاسلا مدلا دحو

 اذإ ةالصلا هل كرتت الو ك ضنئافب كللذ ساف رعشلا ف ماد امو ك جرفلا جراخ نما

 تنلب اذإ ةأرملا هيف ضيحت ىذلا نسلا لفقأ ليقو « لئاسلا مدلا همدقتي م

 لصف
 اهنإف ضيحلا نم اهمسا رتأ سيأو ضيحلا اهنع عطقنا اذإ ةريبكلا ةأ رال امأ و

 لوقو ث ةنس نيسمخو اسمخ لوقو ، ةنس نيتس ندلا ىف تفلب اذإ ةسي ؤم ريصق

 رادقملا اذه .:يب اين ضيحلانع تدعق اذإف ، ةنس نيعب رأو ادمح لوقو ، ةنس نيسمح

 لذل\عس أ نهف ك رهشأ ة_ه) رأ وأ رهشأ ةمثالث م ذلا اهنع عطقن ١ نإن ) ةسبل ؤم ىهن

 نه كالذف ةرغص وأ مد اهات أ نإ و ‘ اهنع تبهذ دف ضيحلا ماكحأ نأ هللا همحر

{ ةردكلا و ةرفصلا ىف ىلصتو آضوتتو مدلا لاخ ىف ىلصتو لسغتو ماحرألا ضيغ



_ ٢٩٥ 

 ءةالصلل ًاطايتحا ضناحلا ةلزع اهفنوكتت ام مايأ ف اهأطي ال نأ اهجوزل بحأو

 ضناحلاةلزنمب نوكتو « ةالصلا كرت اهلإ رطعب لوقل ، ةهبشلا نع جرفلل اهيزنتو

 . ضيحلا تاقوأ ىف ثالذ اهاتأ اذإ

 نع هر لا زوجحملا نأ ‘ ة رفص وب ] انل ظف> : هللا همحر هلا ٨لبع وأ لاقو

 ءاهمذيحماأ ردقب مايصلاو ةالصلا هل تكرت مدلا اهعجار اذإ هنم تسيآ دقو ضيحلا

 . ةضاحتسملا ةلزنمب تناكو ى تلسقغا مدلا تأر اذإ لوقو

 ةنس نيتس ٠ رم رثك أ "لع ىتأ دق ىنإ : تلاقف ابوبحم ةأرما تلأسو

 ىعدف ضيحلا اهف كدوع قلا مايألا ىف اهتيأر اذإ : اهل لاقف ، ةرفصلا ىرأ فإ و

 . ضي۔ا تقو ىف ةالصلا

 . ىلصتو ةرغصلا نم أضوتت : هريغ لاقو

 لصف
 ةداعلل كح ىلت م ذقه زيقلا نإ : موق لاقن ) زىيقل او ةداعلا ق سانلا فلتخاو

 ء ضيحلا مايأ ىف ةأرال هتداتعا ام,ةداملاو ى زييقلا ىلع ةمدقم ةداملا نإ موق لاقو

 ٥ ٠ مغ نم ضيحلا مد زهيع ةف رع.ه وه زميملاو

 سافنلاو ضيحال دعقت اهنإ سافنلاو ضيحلا ىف ةأدمللا ىف انب احصأضعب لاقو

 لاقو .. نيمو وأ ام وي اهمأ تقو ذعب رظتنت لوقو ع . اهناوخ أو اهناهمأ ةدامك

 امه أ تقو تدرع نإف : ضيحمام لو ] مدلا اهس مودي ركملا ق هللا هجح ر هلا ل۔عوب ا

اهمأ تةو فردت مل نإو 2 رثك أب ت اخأ افلتخم اهأ تقو ناك نإف ، تقو اهل وهف



_ ٢٨٩٦ _ 

 لدب تدارأ اذإف ڵ اموي رشع ةسمخ اهرهطو ارشع اهضيح لعجتف مالا اهب مادو

 ثالذ نوكين ، اموي رشع ةسمخ متت ىخ مايأ ةسمخ لدب اهعم تقحلأ رشملا

 ١ اهنع ةضاحةس .

 دعب نم فلتخا مث ى اهضيحل فورعم تقو اهل ةأرما لك : رفعج نبا لاقو

 تقو ىلع ةيلاوتم ضيح ثالث اهل قفتي نأ الإ ىلوألا ةضيحلا ىلع اهمضي ، اهملع

 الإ صةن وأ لوألا اهتقو نع داز ى هيلإ لوحتتو ، اهل اتقو كلذ نوكيف ، دحاو

 ىلع رشعلا نم رثك أ ىلإ لقتنت الف تامات مايأ ةرشع لوألا اهضيح نوكب نأ

 رشعلا ماملإ لقتنت نأ اهلف دازو رشعلا نم لقأ.ناك نإو « هيلإ دءتعن ىذلا لوقلا

 اذإ هلدح الفناصقفلا امأو ء رشعلا مامت ىلإ ةيلاوتم ضيح ثالث مدلا اهب ماد اذإ

 ةضيحلاىف لقتنتو ءاه ةداع نوكي ثالذ نإف كةيلاوتم ضيح ثالثىف رهطلا اهل ماقتسا

 « ةثلاثلا ىف تلقتنا دحاو لاح لع نيتيلاوتم نيتضيح تضاح اذإ لوقو ث ةعبارلا

 مايأ ةرشع تراص مث ى مايأ ةتس ةأرملا ةداع تناك اذإو . رثك أ لوألا لوقلاو

 ، نيموي وأ اموي مايألا ةتسلا ىلع ديزت اهنإف مايأ ةرشع دمب الإ اهنع عطقني ال

 . مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس :ضيحلا ىف ءالا ةداع رثك أو ث ىلصتو لسفت مش

 لصف

 رطلا تأر مث ادحاو انوب اهضيح ماي أ ىف مدلا تأر اذإ ةأرملا ىف ليقو

 ‘ اريثك 7 اهشدع ءاضقنا دعب تأر مث ، اهضيح مايأ ف تأاصو تلسقغاف

 ىذلا مدلا ىف نوكتف ضيحلا نم مالا هيف تأر ىذلا مويلا كلذ نأ تع اذإف

٠ ةضاحتسم. لعب نم هتأر
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 وأ اهضيح مايأ اهل ت ل اذإ لوقو ، اذه ليق دق : هللا هحر ديعس وأ لاق

 ةأرما تناك نإو اهضيح مايأ ىف مدلا اذه لمعتستو ضيح تلذ سيلف مايأ ةث

 ةردك وأ ةرفص تأر اهحفيح تقو ءاج املف 2 رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةسمخ اهتقو

 هجحر ديمس ىبأ نمف اهمايأ راذقم اهس مادف كلذ دعب لئاس مد ءاج مش 2 مايأ ةسمخ

 حصي نأ الإ ، ضيح وهف عاجلا عضوم نم جرخم الئاس اطيَعا امد ناك نإ غ هلل

 { ناق اك وهف ءاد نم وأ ضيح مد هنأ ءاسنلا نم تاقثلا هزيم نو ‘ لماح اهنأ

 ةدملا اهب ىضقنت نأ بحأ الو ء اهجوز اهبرقي الو « ةالصلل ظيحتست نأ بح و

 ناك ةأرما لكو ، ضيح ثالث اذه ىلع تضاح اذإ اهقلطم اهكردي نأ بخأآ الو

 مدلا داز مث ء مايأ ةتسىلع ناكو « مايآ ةتس ىلإ تعجر مث مايأ ةرشع اهضيح لوأ
 1 لوألا اهءرق دعتت لاق : لاقن 3 مايأ ةرشع تزواج ىتح اهمع عطقني : اهتقو ىف

 .. نيموي وأ انوي ديزت

 ءاهؤرق وهف ءارقأ ةئالث مايأ ةتس ىلع اهل ماقتسا اذإ : هللا همحر ديعس و أ لاق

 تامعتسا نإف انيلإ بحأ تسلاو ء اهؤرق رشعلا نإ ليقو . عبارلا ىف هلمعتستو

 . راظتنا اهدعب سيلف رشلا تلمعتسا نإو اهدعب نيم وي وأ اموي ترظتنا تسلا

 :أرال نوعدي ال مهنأ انباحصأ هيلإ بهذي ىذلا :هللا هحر ديعس وبأ لاقو .
 ةضيح لوأ وهو ث افورعم الاح اهل نولعجي امنإو ، ضيحلا ىف ةفلتخم لاوحأ ىلع

 هريغ ,لإ لقتنت ىتح لوألا اهلاح ىلع اهنإ : ضعب لاقو 9 ادبأ هلمعتست اهتضاح

 هب نوكي امم دحاو تقو ىلع ضمح ثالث تضاح اذإ رثك أ وأ هنم لقأ وه امم

. رشع نم رثك أ ةدايزلا نوكست الو 4 عبارلا ىف لقتنتف مايألا نه ضيحلا كح
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 نم انفصو ام دحأ نم هب لمعلا اهل حصي ىذلا اهرق فرعت ال ىتلا ةأرملا امأو

 حصي ىذلا اهتقو فرمت الو اهيلع فلتخم اهلاوحأ فرت اهنأ الإ نيهج ولا نيذه

 : نالوق اهيف ضيحلا ماكحأ زصبي نم دنعف اهب رمتساو مدلاب تيلتبا اذإ هذهف اه

 نيموي وأ ام وي رظتنت مث ء رشعلا ىف اهناقوأ ىصقأ ىلإ ةالصلا كرتت اهنأ « اهدحأ

 اهتقو لقأ ىلإ رظقنت اهنأ ، ىناثلا لوقلاو ء ىلصتو لسقنت مث رشملا ىف تناك نإ

 ةطاحمسملاك لء۔هت و ،ةالصال اطايتحا ىلصتو لدقغتو اضئاح دعقتو ةالصلا هيفكرتتف

 اموي رظتنت مث ث اهنافوأ ىصقأ اهتقو لعل ذإ جرفلل اطايتحا اهجوز اهؤطي الو

 اهجوزلو ‘ ضيحال ءاربتسا اهجوز اهؤطي الو ، ثالذك اهيف نوكت نيموي وأ

 نإو ث موصلل ثالذكو .2 طوحألاب حرشالو ةالصال ذخأتف رشعلا ىف تناكنإ

 نوكي هلعل ذإ «كالذ لديب اهل اطايتحا ىلصتو اه لسقنتقلا مايألا هذه ىف تماص

 . ةهبشلا نم آربأو حصأ وه لوقلا اذهو 2 اهليبس اذه ىلع نوكيف اهتقو كلذ

 لبق ةرغص اهحذيح تقو لبق اهبف تمدقتف « ةفورعم مايأ ةأرملل تناك نإ و

 لوق اهيفو ، طيبعلا مدلا اههدقتي ىتح اضيح ن وكست ال ةرغصلا كلت نأ ضيحلا

 . اذه ريغ

 تالذكو « ضيحب ت .يلف مد اهمدقتي مل ةرفص لك : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ناك ةأرما ق هللا .هجح ر هرا دبعف أ نع دج ود كل ذكو :هرا همحر نسحلا وب ] لاق

 ىرت تمجر مث « هللا ردق ام كلذ ىلع تثبلف 2 مايأ ةعبس رهش لك ىف اهضيح

 عدتو 4 ىلصتو ةرفصلا ىف ًأض وتن : لاق 2 امد مايأ ةعبس ح { ةرغص ماي أ ةعبس

ءىلطو نر ىلع ١ ورب ر . اهض۔ تد وع اك مدلا اهف ىرت ىلا ماي ] ةعبس ق ةالصلا
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 كللذ داتعت نأ الإ « اداسف هتجوز ىف مدلا ليق نوكت ىلا ةرةصلا هذه لثم ىف

 ، اضيح مدلاو ةرفصلا نوكتف « مدلاب ةرفصلا لصتت رهش لك ىنأ تار. ثالث

 مالا اهمدقتي مل اذإ ةرفصلا نأل 2 هيف رظني نأ بجوأو ، فالتخا اذه ىو

 . اضيح نكست مل

 ىضقت و ‘ ضيح اذه سيلف 2 اهنع عطقنا م نيموي وأ اموي مدلا ةأرملا ءاح نإو

 « مايأ ةثالث نم لقأ نوكي ال ضيحلا نإ لوقي نم لوق ىف ةالصلا نم تكرت ام

 . اهضيح تقو ىف كاذ ناكاذإ ء الدب املع ىرب ال نم لوقب ذخأن نحتو

 ةسمخ تثكف ث اهضيح نم ترهط ةأرما ىف هللا هحر نسحلا ن دمحم نعو

 تلكأف « مايأةمست اهلالخ ىتح ىلصتو لسقغت تلعج « مدلا اهعجار مش ارهاط مايأ

 ، اهنم لهجب ثلذ ناكو ، ناضمر رهش ىف اذهو 2 ةالصلا تكرتو رشاع "موي
 . رشاع موي وأ عسات موي تلك أو مايألا ددع تيسن وأ

 اهبف ىه ىتلا رشعلا مايألا نم اهوي تلكأف تاهج ةأراا هذه تناك نإ : لاق

 تكسمأ نإف نايسنلا ىف امأف مايألا ددع تيسن وأ ضيح هنأ تنظو ، ةضاحتسم

 تاف ىتح ركذت مل نإف ، مويلا اذ لدب الإ اهيلع سيلف ترك ذ نيح لك ا نع

 رهطت نيح اهيلع تناك ىتلا مايألاب هقحلت مويلا ثالذ ل هب الإ اهياع سيلف مويلا كالذ

 ثالذ تلمعف ىلا امأ و ك هلد اهساعف ناضمر رهش ىف الذ ناك نإو ء ضيحلا نم

 »مويلا كلذ لدبتف ددعلا ىف اهنم اطلغ ناك نإ و ، اهموص نم ىضم ام لدبتف لهجلاب

 ماب أ ةالصلاو موصلا تكرتف اذيح مايأو اهرهط مايأ فرعت تناك نإ كلذكو

2 ةالصلا تكرت ش ‘ نمف ىلصتو موصن تناكو مايأ ةرشع تلستغاو اهضيح
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 تدعقنف ةضاحتسم تناك نإ : لاق { مايأ ةرشع نم رثك أ اهرهط مايأ ىف ترطنأو

 مايصلاو ةالصلا تكرتف 2 رشعلا دمب ترهط م ڵ موصتو ىلصتو لسقغت مايأ ةرشع

 لدب و ى مايصلل ةرافكلا اهملع هذهف مالا نم ترهط دقو ، ناضمر رهش ى ةدمعتم

 . ةالصلل ةرافكلاو ةالصلا

 ةسمح تلصف 4 مايأ ةرشع ضيح مث ث اهوي نيرشع ىلصت أ رما تناكنإ و

 مدلا ىرتو « مايأ ةرشع ىلإ ةطاحتسملاك ىلصتو لسقنت اهنإف مدلا تأر م « مايأ

 ىتح ةضاحتسم ىهن ءاد نم هنإ نلق نإ و ، تدعق ضيح مد هنإ ناق نإف ڵ ءاسنلا

 . نيرشعلا غلبت

 لاقو . ضئاح اهف مدلا تأر مث ء ارشع تلص اذإ هللا همحر ميرلا لاقو

 :. . اموي رشع ةسمخ هريغ

 . عيبرلا لوقب ذخأن ىراوحلا وبأ لاق

 ، اموي رشع ةسمخ ةرمو 4 | زمشىلصت ةرم . ةفلتخ اهرهط مابأ ةأرما ىف ليقو

 ردق ةالصلا كرتت مث ى اهمانأ ىصقأ غلبت ىتح ىلصت لوقف ك رثكأ وأ لقأ وأ

 ( . رهشلا ةيقب ىلصتو ضيح تناكام

 ةئالثو امد نيموي وأ ك ارهط مايأ ةثالثو امد اموي ىرت ةأرلا ىف فنتخاو

 مايأ هثالث رهط نيمدلا نيب ناك اذإ لوقو ، ضيح هلك اذه نإ ، لوقف ارهط مايأ

 . امد نامالا نكي ذ

. عاضرلاو > لجلاو ء ضرااو 0 حيرلاو ‘ ريكلا هيور ضيحلا نإ : اولاقو
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 اهيلإ دوعي موب اهتقوف اهيلإ داع مث ى بابسألا هذهل مدلا ةأرملا نع عفترا اذإف

 . اهيف ضيح تناك ىلا مايآلا نم ىلوألا اهتداع ىلع نوكيو

 نيموي ترهط مش ي اموي اهمايأ ىف تضاح اذإ هللا هحر نسحلا نب دمحم لاق

 مايأ ىف ىهو ،.اسخ وأ اثالث ترهطو اثالث تضاح نإ و . اضيح كلذ نوكي الف

 . اهضيح مايأ لمكت ىتح اهضيح نم بوسحم هلك ث الذف ك اهضيح

 لصف

 موي اهءاج م مايأ ةينامث عطقنا مث ، نيموي اهأدب ام لوأ:مدلا تأر نإو

 . صخح ٨5َ نيمدلا نيب ىذلا رهطلا مايأ ةمزاممو مدلا ىم ود رأ ك رشعلا مامت

 ،رشاع موي هتأر م 2 امسن اهنععطقنا مث اموي هتأر ام لوأ مدلا تأر نإ تلذكو

 صمح اهلوأ نهم ارشع نإف 6 رشع ةمال وأ ٤ رشع ىنا وأ 4 رشع دحأ مود وأ

 نوكب ىح ًاضيح اذه نوكي ال لوقو ، ةضاحمتسم هيف ىهف رشعلا ىلع داز امو

 ضيحملبق ناكاذإ ًاضيح رهطلا نوكيو ،هلتم وأ رهطلانم امهنيب امم رثك أ نامدلا

 : . ضمخ هدعب و

 رمك أ رهطلا ناك اذإ ذخأن لوقلا اذهب :هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق

 . ضيح كللذ سيلف مدلا ن

 هتأر ا مدلا تأر ام لوأ ةأرما ىف >اهقفلا نم هللاردق نم ىأر عمتجاو

. صمح فكالذ نأ ك رشاع موي هتأر 7 مايأ ةسحح اهنع عطقن ١ 7 ] مايأ ةع٫رأ
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 لصف

 وي تأر ش ‘ ارط نيموي تأر ش امد اموي ةأرما تأر نإف

ح
 

-
 تأر مث امد 

 مدلا تأر ام لوأف ةأرملا تفلب نإو 0 هلك ضيح اذه نأ ترهط مث ك ارهط نيموي

 رخآ نم مايأ ةثالث هتأر ىتح ى اهنع مطقنا مث اموي هتأرو مايأ ةئالم هتأر تضاحو

 رشعلا مامت ىلإ مدلا هيف تأر ىذلا لوألا مويلا نإ لوةف رشملا دمب وأ رشعلا مامت

 لوأ نمف تضاح قلا مايألا ةثالث نإ : لوقو ، ةضاحتسا تالذ ىوس امو ضيح

 ةضاحتسم ىهف كلذ ىوس امو ، ضيحلا نم ىهنف رشعلا دعب وأ 2 اهرخآو رشعلا

 لبق مايأ ةسمخ امد تأرف رهش لك لوأ ىف مايأ ةخ اهضيح ةأرما ناك نإو 2 هيف

 مدلا ت أر مث ث ةفورعملا اهمايأ ىف رهطلا تأرو اهيف ضيحت تناك ىا مايألا ةسجلا

 & ربط اهمضيح مايأ نم مايأ ةثالث تأرو ى مايأ ةثالث وأ نيموي وأ اموي كلذ دعب

 مدلا عطقنا مث امد مايألا ةئالثلا'دعب نهتأر م امد اهرهط مايأ نم نيموي تأر مث

 { لقثم مد وهو ضيحلا ىه ىلوألا اهايأ لبق مدلا اهيف تأر ىتلا مايألا ةسيخ نإف

 اهن ولن ، لوألا اهضيح نم مايأ ةثالث مد رت مل اهنأل ء ةطاحتسا كلذ ىوس امو

 ىف تأر ث مايأ ةسمخ اهضيح مدقتف . مايأ ةسمخ رهشلا لوأ ىف اهضيح ناك

 ص نيموي رهطلا تأر مث اهرخآ وأ ةميدقلا اهمايأ لوأ ىف امد مايأ ةثالث اهضيح مايأ

 ةضاحتسم ىهف اموي رشع ةثالث هلك كالذ راصف ث امد مايأ ةمالثكالذ دعب تأر م

 ثالثلا تناك« ةصاخ اهضيح مايأ ىف مدلانميف تأر ىتلا مايأ ةثالثلا الإ هلك كاذف

 رت ل وأ امد اهيف تأر اهضيح مايأ ىه ىلوألا اهمايأ لوقو .اهرخآ وأ اهمايأ لوأىف

{ رهش لك لوأ نم مايأ ةعب رأ اهضيح ناك ةأرما نأ ولو . كلذ لوقن الو 4 امد
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 اموي رشع دحأ مدلا تأر مش اموي رشع ةسمخ ترهط مش رهشلا لوأ نم اهتضاحف

 رشع دحألا لوأ نم مايأ ةعبرأ نإف ةعبرألا اهمايأ ترهط مث ء رهشلا مامت ىلإ

 مايأىف مدلا تأر .نإف . ةضاحتسا ثالذ ىوس امو ء ضيح مدلا اهبف تأر قلا اموي

 اهلبق ىتلا اموي رشعلا د _حألاو « ضيح وهف نهنم ثالث ىف وأ مبرألا اهضيح

 ترهط م { اهرخآ وأ مايألا ةعبرألا لوأ نم نيموي ىمدلا تأر نإ و ، ةضاحتسا

 ىتابو ىلوألا رشع د حألا لوأ نم مايأ ةعبرأ اهضيحو ء اضيح كلذ نوكي الف

 مايألا ةعبرأ رخآ نم نيموي ىف مدلا تأر اذإ لوقو ، ةطاحتسا مدلا نم تأر ام

 . ةضاحتسا كلذ ىوس امو ؛ صمح نملك ةعبرألاف اهتقو تناك قلا

 عطقناف نيموب مدلا تأرف مايأ ةثالث رهشلا لؤأ نم اهضيح ناك ةأرما نأ ولو

 نم مايأ ةسمخ نإف ، تالذك لزت ملف « اموي عطقناو ع نيموي هتأرو ث اموي مدلا

 نم نيموي مدلا تأر اهنأ ولو . ةضاحتسا كلذ ىوس امو ضيح رهش لك لوأ

 مايأ ةثالث اهضيح نإف هلك رمثلا ةيقب مدلا اهب دم مث ، ارهط ام ويو امد رهشلا لوأ

 ىلوألا مابألا تطقسو ث ىلوألا مايألا ةثالثلا ناكم اهب دم ىذلا مدلا نم

 تأر مش ، رهشلا نم موي لوأ نم اموي مدلا تأر اهنأ ولو . اثال ت مل ثيح

 دم ولو ، ضيح هلك اذه نإف ء عطقنا مث « مايأ ةثالث مدلا تأر مث ، اموي رهطلا

 . ىلوألا ةلأسملا ىف انقصو ام ىلع ناكل اهب

 اهنع عطقنا مث مايأ ةثالث مدلا تأرف ، مايأ ةسمخ اهضيح ناك ةأرمانأ ولو

 اهدمب رت مل اهنأل ىلوألا مايألا ةثالث اهضيح نإف مايأ ةثالث مدلا تأر مئءمايأ ةسمخ

. اضيح كلذ ىوس امم ءىش نوكبي الو اضيح نوكي امد
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 مايأ ىف اهرهط فرعت تناك اذإ ةأرملا ىف هللا هحر هللا دبع ىبأنع دجوي اممو

 ىلإ لصت نأ ىلإ ةضاحتسم اهنإف مايأ ةرشع رهط دعب امد تأرف اهزواجال ةمولعم
 . اهف ضيحت نأ تدوع قلا اهمايأ

 لوق وهو ، ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب نم ءاج مد لكنإ : هديغ لاقو

 احصأ رثكأ لوقي هبو « بيبح ن عيب رلا

 لسف

 تدوع ىتلا اهتاقوأ ىف ضيحت تداع مث رهش مدلا اهافعأ اذإ ةأرملا ىف ليقو

 انيةب نةيقست ملو ضيحلا اهءاجو دل و هنآ تنظف ، اهنطب كرحتف ء ضيحلا اهيف اهثيجي

 نأ بحأف ء طايتحالا ىفو « دلو هنأ نقيقست ىتح ضيحلل دعقت نأ اهلف ،دل ولا ىلع

 ©.ةالصلا تكرت الإ و ء لمح ىلع نالدتسا نإف ءاسنلا نم ةربخلا لهأ كلذ ىرت

 « اهلبح ىلع ضيحت دعت ملو رثك أ وأ نيتضيح تكرت نأ دعب للا نابقسا نإو

 .' الماح تناك ةالصلا تكرت موي اهنآ:نيبت اذإ ةالصلا نم تكرتام لدب اهيلعف

 لصف
 نإف ى ضيح ١ لو مدلا اهب مودي ركبلا ىف هللا همحر هللا دبع ىلأ ن

 ء هرثكأ تذخأ انلخ يمأ تقو ناك نإو 4 تقو اهل وهف اهمأ تقو تدهرع

 ةنسح أهرهط لوقو ، ارشع اهرهطو ارشع اهضيح لعجتن اهب مادو فرعن ; مل نإ و

 ام وي رشع ةس ت ىح ماي أ ة ةسمخ اهعم تقحلأ رشعلا لدب تدارأ نان ‘ اموي رشع

 قيفوتلا هب و ملع عأ هللاو ةضاحتسا كالذ "نوكيف

ى « ©
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 نورشعلاو عساتلا لوقلا
 اهمايصو اهتالص ىنو « هتقو دعب مدلا اهب رمتسي ةأرملا ىف

 ارطاق وأ « ال:اس مدلا ناكو اهضيح مايأ دعب مدلا اهب دم اذإ ةأرملا ىف ليقو

 اهس ًدمنإف موصلاو ةالصلا نع دعقت٬نيموي وأ ام وب ترظتن ا اهم الصتم ضاف وأ

 لوقو ، امهيف تماص نإ موصلاو ةالصلا لدب اهيلعف نيمويلا وأ مويلا قوف مدلا

 ضقتنم اهموصو نيمويلا وأ مويلا د٧ب مدلا اهم رمتسا ولو ةالصلا لدي اهيلع سيل

 اهيلع ةداعإ الف ني.ويلا وأ مويلا الإ مدلا اهب رمتسي مل نإو ث امهبف تماص نإ

 ةردكلاو ةرةصلا امأو . لوقلا رثك أ وهو ى موصلا ةداعإ اهيلعو 2 ةالصلا ىف

 ثالذ دعب أضوتت مث ء ىلصتو لسفتو هيف راظتنا الف محرلا ىف نكملا مدلاو ةرحلاو

 لسفت لوقت اتيب ؟ربط ترهط اذإف ء اهب مادام ىلصتو ةالص لكل ث اهب ماد ام

 ةعاس رخآ تمتخ نإ امأو ء اهيفكي لوألا لسفلا نإ لوقو ى ؟ديدج السغ اهرهطل

 ثالذ دعب اهعجار مث ك محرلا ىف نمكم مد وأ ، رهط وأ ةردك وأ ةرفصب اهمايأ نم

 ةالص لكسل تلسقغا لئاس مد اهب ناك نإف ، اثيش رظتنت الو ىلصتو لسقفت اهنإف

 مدلا اهب رمتسيو نيمويو اموي رظتنت ىتلا كلذكو ، ةضاحتسملا ةلزنمب السغ

 امهيف ترظتنا نيذللا نيمويلاو مويلا ريغ مايأ ةرشع مامت ىلإ ةضاحتسم نوكت

 اهنإف ء انفصو امك اهنيح نم ةالصلاو لسنلا اهمزل امنإو ك امهترظتنا نك مل نإو

 لقأ نإ لوقي نم لوق ىلع اهبضيح مايأ ءاضقنا دعب مايأ ةرشع ىلإ ىلصتو لسقفت
 ةرشع ةالصلا نع دعقت اهنإف اهضيح مايأ فرعت ال تناك نإ و « مايأ ةرشع رهطلا

) ٢٠ نيبلاطلا جهنم / ٢ (
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 ١ اهنع هللا جرعي نأ ىلإ ايس أد اذه نوكيو > ماي ] ةرشع ىلصو لسقةفن م ) ماي ‘

 نيموي الو موي راظتن ا ةرشعلا لعل سالو .

 ةثالث لاح ىلع رةتسي الو افلخم اهيتأي ضيحلا نأ تفرع دق تناك نإو

 اهم م اذإ هذهف اهتضاح ةصم> لوأ نهم تربهط ك ىلع اهن ١ فرمت لو > ءازقأ

 ءةالصلانع نهيف دعقت « تدوع قلا اهمايأ ىصقأ ىلإ موصلاو ةالصلا تكرت مدلا

 ىصقأ تدعق اذإف ، اهلهجن تناكولو ، هب لوهملا لوقلا ىلع مايأ ةرشع زواجت ملو

 2 مايأ ةرشع نم لقأ كلذ ناك نإ ء امضيح مايأ ىف .دعقت تناك اهنأ تفرع ام

 رشعلا دعب سيل و نيموي وأ اموي ترظتنا 2 رشعلا زواجت 1 اه مدلا اهب رمتسي ش

 ىلإ ةضاحتسملا ةلزن: تناكو ء تلصو تلسقغا مدلا اب رمتسا نإف 3 راظتنا

 اهب "دم نإو ، مدلا نهيف اهبتأي تدوع ىتلا اهمايأ ىصقأ دعقت مش ث مايأ ةرشع

 موي نم رحشفلا ةالص 7 ماي ] ةرشع تاصو تلادتغاو اثبش رظتنت كلذ لعب

 ناسغي ڵ تاضاحتسللا عيمج كلذكو ، اهضيح ماي أ ةالصلا كرتتو رشع دحأ

 ةالصلا نكرتيو رشع دحأ موي نم رجفلا ةالص نيلصيو ك مايأ ةرشع نيلصيو

 . نهضيح مايا

 تدسبتلامس ء ةضميح لوأ هملع ترمطام لوأ:تنرع دق ةأرال هذه تن اكن إ و

 اهبو ث اهتضاح ةضيح لوأ ىلع نوكسناهنإف اهملع فلتخم ناكو ، كلذ دعب اهيلع

 ىتخ 4 اطر اه ارشع و ادعاصف مايأ ةثالث ةضمح لوأ ف تدعق تناك اذإ ‘ لمعت

 . ٤ ۔ -. .ع , _
 كلذ ىلإ عجرت اهنإف :ء ةيلاوتم دحاو لاح ىلع ءارقأ ةثالث هنع تلوح اهنأ ملعن

 ع . ء .. ٠ ۔. . .١
ك ماي ١ ةرشع ىلصتو لسقفتو ايضيح ماي ١ ةالصلا كرتف ك صب و ١ داز ء رةلا
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 دعقن و اهضيح مايأ ىنأي ىتح مدلا اهب رمتسا نإف ء رشع دحأ موي نم رجفلا ىلصتو

 تلسغو اثيش هجولا اذه ىف رظتنت مل اضيأ اهب رمتسا مث ى موصلاو ةالصلا نع نهف

 اهؤلي الو اهنع هللا جرفي ىتح اهضيح مايأ ةالصلا تكرتو ث مايأ ةرشع تلصو
 ضيحمد اهيف ةق رخ ةضاحتسملا تشقحا نإ و موصلاو ةالصلل اهكر تنيح ىف اهجوز

 اداتأ هنأ ىردت ال ىهو مالا اهاتأ اذإ ةأرا نإ ليقو 2 اهتالص تدسف تلصو

 اهؤطيالو 2 ةالصلا كرتت ال اهنأ اهيلع سبتلاو اهرهط تقو ىف وأ اهضيح تقو ىف

 . ةهش اذه نأل « اهجوز

 مدلا اهب جل مث « فورعم ءرق اهل ناك ةأرما نع هللا همحر ديمس ودأ لثسو

 ؟ منصل فيك

 ىلصت . نيمو وأ اموي رظتنتو اهضيح مايأ ةالصلا ككرت 7 أ ك ىعم : لاق

 نكي مل تضقنا اذإف ى اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مث ، ىضقنت نأ ىلإ اهرهط مايأ

 . لوألا لثم راظتن ا امل

 ء اهضيح مايأ نم اهرهط مايأ فرعت ال قلا ىف هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 نوكت اهنإ لاقو ، نسحلا ىأ نع ثالذكو ء ارشع ىلصتو ارشع رظتنت اهنأ

 نوكي مو ىأ ىفو « اهضيح ماب أتفرع نإ و 3 نهضيحو نهرهط ىف اهتاهمأ ةلزنم

 نم هب فرعي نولو ةدابز هل ضيحلا مد نإ لوقو . اهب ىلوأ اهتقوف رهشلا نم
 ك اضئاح مايأ ةرشع رهش لك نم دعقت ء لوقن كلذ فرعت مل نإف ء ةضاحتسالا مد

 ىلإ لوقلا اذه بسنيو ث مهلا اهنع عطقني نأ ىلإ اموي نيرشع ىلصتو لسفت م
لسقنت مث ، مايأ ةثالث رهش لك نم اضئاح دعقت : لوقو « هللا همحر ىلع نب ىسوم
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 ث رهثلا ةيقب ىلصتو ضيحلا نم لسقنت مث رشعلا مامت مايأ ةعبس رهاط اهنأك ى لصتو

 مود ىأ نم فر ملو ضمحلل دعتت نأ تدارأ نإف د طوحأ ىدنع لوقلا اذهو

 لوأتلعج ماي أ ةرشع رهط دعب مدلا اهءاج ناك نإف « رظنت اهنإف رهشلا نم ءىدتبت

 مايأ فرت ا نإو ، اهضيح مايأكالذىلع بسحتن ، مدلا اءاج ام لوأ نم ضيحلا

 نبإ . ةضاحتسم اهيف نوكتو « اربط مايأ ةرشع لعج مث « مايأ ةثالثف اهضيح

 ىتح ةضاحتسم اهءاج ام لوأ مدلا كلذ يف ىهف مايأ ةرشع رهط لبق مدلا اهءاج

 . ضيحلا لاح ىلإ عجرت مث « لبق نم ترهط ام ىلإ مايأ ةرشع هنم مت

 تكرتو ء ارشعتاصو تلسقنا اهضيخماب افرعت 1 اذإ : ئراومحلا ١ أ لاق

 اهل ولخ ىحف جدز نم دمتعت تن اك نإو ‘ لاحلا هذه ىلع تماد ام ارشع ةالصلا

 رثؤملا وبأ لاق اذك « رهشأ ةئالث اهتلصف مدلا اهب رمتسا اذإف ، رهشأ ةثالث
 د

 ٠ هلل | هج ر .

 ل اذإ ةضاع.تسملا نإ ، كلا نب نايلس نع تظفح دقف اهجوز ءطو امأو

 ىف اهئطو نإ هنأ ريغ ث لاق ام نسحأ امو ى اهجوز اهؤطب الف اهضيح تقو فرعت

 ىلإ امهيف غل.يال نأ وجرأف ةطاحتسم هين اهنأ نوداسما ىأر دق ىذلا تقولا

 . داسف

 ىلصتو هيف لقت ىذلا تقولا ىف اهثطو اذإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 مايألا ىف اهنطو نإف ء لئاسلا مدلا ىف اهأطي نأ هل هركيو ث هتأرما هيلع دسفت ج

. هللا همح ر نحلا فأ نع كالذكو ڵ هملع دسفت ند ىلصن ىلا
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 مدلا اهءاج نم دتمت اهنإف جوزت نأ تدارأ نإ اهنإ : لاق دقف ةردلا امأ و

 ص اهضيحل اموي رشع ةسمخ مث ، اهربطل مايأ ةرشعو ى اهضيحل اموي رشع ةسمخ

 { اهرهطل مايأ ةرشعو ى اهضيحل اموي رشع ةسمخ مث ، اهرهطل مايأ ةرشعو
 رشع ةسمجح ضيحلا رثك ] نأ ىرب نم ىأر اذ_هو .{ جوزرال اهدع تضقنا ش

 . اموي

 . هلا امهمحر هدلاو نع بوبحم ن ررح ىأ ر اذه

 رشأ ةثالث تدعا مدلا اهم رتسا اذإ : نا همحر ىراولا ودأ لاق

 ةثر .ش متبترا نإ » : ىلاعت هللا لوقب جتحاو ث رثؤملا وب أ لاق اذكه

 . هيف باتري امم اذهو : لاق ك رشأ

 رشع ةالصلا كرتت لوقو ، اموي رشع ةنح ةالصلا كرتت لوقف ضيحلا امأو

 نحتو « رهطلا نم رثك أ ضيحلا لعجن الو اموي رشع ةسمخ ىلصتق « لسقفتو مايأ

 اهتالص ىف امأو ، ارشع ىلصتو لقنتو ا رشع ةالصلا كرتت ع لاق نم لوقب ذخأن

 ىلصتو لستنت مث ، ضيحلا لقأ وهو « مدلا اهءاج ذم مايأ ةثالث اضئاح دعقت اهنإف

 لعلو « مالا اهب ماد ام مايأ ةثالث اهمضيحل دعقت مث اهضيحمايأب رهش اهل ولخم نأ ىلإ

 . رخآ ايأر اذه ىف

 اداج ىذلا تقولا لوأ ىتم ىردت ال مالا اهب دم ىتلا ةضاحتسملا تناك ن إ و

 تددن اهن أ ريخ ك اهس ضيح ةدودعم امان أ اهل زأ ملت لبق نم ؤ تناكو ءمدلا 77

 { رهشلا لوأ ىف { مدلا هيف اهنيح تقو ىأ الو 4 اهمايأ ددع 1 ك رذن و ك کالذ

لهةت ىلا مايألا . نيب قرفت نأ بحاف ئ نرثلا نيد وأ ك هرح ١ وا ‘ هطسو و ١
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 نأ فوخ اهأطي نأ اهجوزل ىرأ الو موصتو اهيف ىلصت ىتلا مايألاو ضيحلل اهيف

 تقو ق اهعدت نأ ةفاح موصلا الو ةالصلا عدت الو 0 اهضيح تقو ق اهأطي

 نإف ذعب ةضاحتمسم ىهو ثفالذ تضف اذإف ناضمر رش ق اهضيح ىف ه ام أو » اهرهط

 اهمزلي اضعبو ى اموي نيرشع لدب اهمزلي اضعبو 2 اموي رشع ةسمخ لدب اهمزلي اضعب

 . داك رهشلا لدب

 اهضيحل دعقت اهرهط مايأ نم اهضيح مايأ فرعت ال ىلا : نسحلا ن رر لاقو

 لسغب نبتالصلا عمجو اه رهط مايأ ف لسفتو ‘ ماي أ ةرشع اهرهطل و 0 مايأ ةرشع

 . ةالصلا عدت .اهضيح مايأو ء دحاو

 ةالصلا كرتت و ;. ماي أ ة ٥ر تع موصتو ىلصت دو لسغت : ىراوحلا وب 1 لاقو

 . ترطفأ أ ام لدبت 7 ئ مايأ ة ةرشع مايصلاو

 نيعبرأ نم رثك أ ءاسفنل اي مدلا ماد اذإ : هللا هحر بوبحم ن دح لاقو

 نيتالص لكل لسفت ع ارهش ىلصت اهنإف اهضيح تقو نم رثك أ ضئاحلابو « اموي

 ارهش رهطلا لعجتف ةدعلا ىف امأو ی ضيحلا لفأ وهو « اثالث ةالصلا كرتتو السغ

 ، ةدملا لكت ىت :> فصنو رهش ةضصمح لكل نوكين اموي رشع ةسمح ضيحلاو

 ك اهلسغ ر 4 اهمايق دنعو 1 ةردك ااو ةرغصلا ق اهجوز اه ؤطيف ه ءطولا ف امأ او

 . طيبملا لئاسلا مدلا ىف اهؤطي الو « هتدايزو مدلا ةرثك ىف اهكرتيو

 تةتحجتسا 7 ك رهشلانم نيرشع و د>أ موي مدلا ىرت تناك أرما ق ليقو

 : نرشعو ٨>أ مود تسمأ اهلو ىلإ تفاب اذإ :لاق ئ اهماب أ تناك مك ىردت الو

. ضيحلا نم ه اضر 1 ٠كالد ذعب لسغت م ؤ ماب ة هعست ىلصت و لسقت م ث ادحاو ام وي
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 هرخآ ىف وأ مويلا ثالذ لوأ ىف اهثيجن ناك هلعل ء ىردت ال اهنإ : تلاق نإو
 اهرمأن ف ، رصملا دمب مويلا كلذى اهثيجي ناك هلعل ءىردن ال انأل ةنتلاب اهانرمأ

 ٠ 7 ةالصلا ك)رتر

 ىردت الو رهشلا نم رخاوألا رشعلا نم مايأ ةعست اهضيح ةأرما تناك نإ و

 اهنإف ربشلا نم اموي نيرشعلا تزواج اذإف ء اهمايأ رهشلا اذه نم تقو ىأ ىف

 « مايأ ةثالث ىلصتو لسقفت مث « مايأ ةعبرأ ةالصلا عدت مث كمايأ ةثالث ىلصتو لستغت

 نوكت نأ نم ولخت ال رشعلا طسو ىف ىتلا مبرألا مايألا نأل ، رشعلا رخآ ىهو
 رخآ ىف ىه ىتلا ثالثلا عم وأ رشعلا لوأ ى اهتلص ىتلا ثالثلا عم ضيحلا نم

 . ةضاحتسم هلك رهشلا ىف تناك اذإ كلذو ص رشعلا

 نم أموي نيرشع دعب تلص رخاوألا رشملا نم مايأ ةينامث اهؤرق ناك نإ » .

 ، ىلصت و كالذ دعب لسقةغت مش ك مايأ ةتس ةالصلا نع ةكسم مث لسقغتو نيموي رهشلا

 اهنأ ردت لو رهشلا نش عصوم ف اهمايأ نأ تيرءع اذإ اذد ىلع نوكي ام كلذكو

 . هرخآ وأ كلذ لوآ ىف

 ىف مالا اهءاج ام لوأ ةأرما ىف هللا مهتحر بوبحم نب دمحم نع ةقثلا انل ظفحو

 ، ضيحلا رثك أ وهو ث ىضقنا ىت> اهنع عطةني لف ء ناضمر رهش نم موي لوأ

 رشع دعب مدلا نم ءاج ام نإ لاقَنم لوقل ًاضبأ رهشلا رخآ نم مايأ ةرشع لدبتو

 اهف تناك قلا رشعلا دعب مدلا اهيف ءاج دق رخاوألا رشعلا نم ىأ نم ضيح وهف

. رهلا طسو ق ةضاحة ب
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 ذخأن هللا دبع ىلأ لوةب نسلا نب دحم لاق .

 اهنأ ثالذ ىلع دازو ى هترظغف اهمأ تقو تع دقو مدلا اهب جل ركب ىف لاقو

 راظتنالاو اتقو اهسفنل فرعت مل اذإ نيهوب وأ اموي اهمأ تقو ءاضقنا دعب رظتنت

 هفرعت مل نإف ڵهرثك أب تذخأ اقلتخم اهمأ تقو ناكنإ د ركبلا ىلع الإ نوكيال

 فامخ ىتلا ليبسو « مايأ أ ةرشع اهحذيحو مايأ أ ةرشع اهرهط ل.جتن مدلا اهب مادو

 . ركمبلا ليبس اهضيح اهيلع

 لصنف

 « نيرهش وأ ارهش اهضيح لوأ مدلا ةأرملاب دم اذإو _ فنصملا باتك ىو

 اهب "له نإف ، اموي رشع ةسمخ ةضاحتسم نوكت مش ، آرشع ةالصلا كرتت اهنإف

 لقنتو ارشع ةالصلا كرتت لوقو اموي رشع ةسخ تاصو ارشع ةالصلا تكرت

 انيلإ بحأ لوألاو ء ني رشع ىلصت و رتت و ارشع كرتت لوقو 2 ارشع ىلصتو

 امأو ، نميف ةالصلا تكرت ىتاا رشلا تادبأ ناضمر رهش ىف كلذ ناك نإو

 ام وي رمشعةسمح ةالصلا كرتت لوقو .اهيف اهيلع لدب الوءاهل مات وهف اموي رشع ةسجخلا

 . ًامويرشع ةسمخ ىلإ مدلاىرتام لوأ ةالصلا عدت ركملاو اموي رشع ةسمخ ىلصتو

 نم ةعامجو ةيواعم وبأو بوبحم لوةب کالذبو ء ضيحلا رثك أ هب اولاق ام رثك أ

 رشلاب انباحصأ رثك أ لاقو ث ناسارخ لهأ

 هيف اهستأي ىذلا تقولاو ءاهمايأ ددع تيسنو ضيح لبق نم تناك ىتلا امآو
٤ 

اهنأكلسقغت مث ء مدلا تأر ام لوأ نم مايآ ةثالث ةالصلا عدت اهنإف ء مدلا اهب دمو
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 «ضيلا نم هبترهط دق اهنأكل قنتحش ،رشملا مامت مايأ ةعبس ىلصت مث ترمط دق

 اهتقو مجرينأ ىلإ كاذ دعب مالا اهب دم اذإ ةضاحتسم ىهف ثالذ دعب اهب دم نإف

 اذإ موصلا نم اهيلعام لدبتو ء مدلا اهنع مطقني نأ ىلإ ثالذ لثه لعفت اذح

 اهتقو فرعت ملو اهمايأ ددع تفرع نإ كلذكو لاحلا كات ىف ىهو « لدبلا تدارأ

 نبرهمث مودت اهنإف نيعباتتم نيرهش مايص اهيلع ناك نإو . نيترم اهمايأ تلدب

 رشع ىقبتو نبرهشلا نم اهضيح لدب هنم رشع لك لعجتو ارهش الذ دعب ديزت م

 & ةضاحتسم ىهو تاولص لدب اهيلع ناك نإ و رهشلا کالذ نم اهضيح مايأ 7

 ٤ ع لاو ،ةره هيف لدبت ىذلا ربشلا نم مايا ةرشع لك ىف لدبت اهنإف

. قيفوتلا هب و
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 نوثالثلا لوقلا

 اهعشو ةردكلاو ةرجلاو ةرنصلا ىف

 ةردك وأ ةرفص لب ،ارهط رت ملو اهسافنو ةأرالضيح مايأ تضقنا اذإ : ليقو

 ىلصتو ضيحلا نمل دقفت اهن أ لوقلا رثك أ قف « رشعلا نود تناكو ةضئاف ةرح و أ

 . ىلصتو لست اهنإف محرلا ىف انمكم امد ناك ولو ى ىلصتو لذ دعب أضوتت و

 هفرعت تقو اهل نكسي ملو مدلا اهب لواطت اذإ ءاسفنلا ىف لوقي ميبراا ناكو

 تقو اهل ناك نإو { ندعتي امك دعقتلف ء ندعقي اهئاهمأ تناكام ىصقأ ىلإ ترظن

 نيموي وأاموب ديزت ضئاحلاو 3لدفت مث اثالث وأ نيمو تداز مالا اهنع مطقني م

 نأل ،رظتنت ملو دزت مل اهرهط تقو ىف ةرفص ةأرملا تأر اذإ امأو مدلا عطقني مل اذإ

 ءاضقنا دعب الصت. امد تأر نإو 2 ىلصتو لسفتو مدلا ىف الإ نوكيال راظتنالا

 وأ مويلا ةالص لدبت اهنإف اهنع عطقني ملو ، نيموي وأ اموي ترظتناف اهضيح مايأ

 . ةداعإلا اهماع لوقو ى اهلع ةداعإ ال لوقن ء رهطلا تأرو عطقنا نإ و ، نيمويلا

 لدتف اهضيح مايأ دعب ةرفصلا اهب تلصتا اذإ ةأرااىنهثلا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهلع لوةف ؛ةرفصلا نم ترهط اذإف ء ةالص لكسا ةرفصلا ىف أطوتت مش ادحاو الغ

 اذإ ءةرقصلا نه ترهط ادإ اهماع لسغال لوقو ث اهب ةرفصلا لاصتا بابسأل لسنلا

 ن٠لوقىلعف ةرغلا نم لخت مل اذإ و ،اهبضيح ءاضقنا دعب مدلا نم تلسنا تناك

: هللا هحر ديعس وب أ لاقو لفلا اهمزل ذم ةالصنل لدبلا اههزلي لسفلا اهيلع ىرب
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 © لثادلا )طيبعلا مدلاب الإ اهضيح مايأ تءاج اذإ ةالصلا كرتب دبعتنال ةأرملا نإ

 ايف ىمن رطاقلا وأ لئاسلا مدلا عطقنا اذإف ء عاجلا عيضوم نم جرفلا نم رطاقلا وأ

 وأ ڵ تالئاسلا ةربغلا وأ « ةردكلا وأ ك ةرفصلا اهف ناك ولو « رهاط كلذ ىوس

 اهف الصتم كاذ ناكولو موصلاو ةالصلاو 2 لاسقغالا كالذ ىف اهيلعو ،تارطاقلا

 اذه بحاص دنع ةالصلا كرتت نأ لاحلا اذه ىلع اهل زوج الو « هعاطقنا دعب مدلا

 . اهلو ةالصلا هيف اهملع نوكيام لاح ىف اهؤطو اهجوزلو ، رهاط اهنأل لوقلا

 ةربغلا وأ ، ةرجلا وأ ، ةردكلا وأ ةرفصلا اهب تمادام اهنأ لوقلا ضعب ىفو

 مايأ مامتلإ ضئاحلا ةلزنمب ىهن ء رطاقلا وأ لثادلا مدلااهمدقت دقو ك اهضيح مايأ ىف

 اهنع عطقنا اذإف ع ؟رطاق وأ الئاس كلذ نم ءىش مادام ةالصلا كرت اهلو 5 اهضيح

 رهاطلا ةلزنمب ىهف محرلا ىف انمكم اطيبع مد ناكو أ ء محرلا ىف انكسم ىب و ثالذ

 بحاص دنعرضيلا كحنم تجرخ دق اهسأل ، ةالصلاو لسنلا اهلو ثالذ ىف اهلعو

 مادام اهنأ لوقلا ضعب ىفو ى ةالصلا اهل لحتام لاح ىفاهؤطو اهجوزلو ۔ لوقلا اذه

 ىقبو ى عطقناو كاذ اهنع لاز نإف ء ضئاحلا ةلزنمب اهنأ محرلا ىف نكلا مدلا اهب

 «مح رلا ف نكسال مدلا لاوزب رهاطلاةل زنب ىهف محرلا ىفةنلكم ةردك وأ ةرفص اهيف

 لاح 7 ؛ لوقلا ا اذه ىلع اهؤطو اهجوزلو ح ةالصلاو لسنلا اهلو كللذ ىف اهيلعو

 و: كلذ نم ءىش ه. مادامضنتإ اجلا ةل ز .اا : ; ج٣مضعبلاقوم . ةالصلا اه لحم ام

 رهالبلا ةلزنمب تناك كاذ اهنع لاز اذإف ع كاذ نم رهطت ىتح محرا ىف ؤ اغبكم ناك

 .ةمجعملا نيغلاب اهضعب ىف اضيأ تدجوو ةلهملا نيملاب طيعلا نأ بنكلا ضعب ىف تدجو )١(
 م . ةخنا بتك ىف ةمجعملا نيغلاب اهدجأ ملو لصألا ةيشاح ىف اذيك
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 ،لوقلا اذه ىلع ةالصلا اه لحام لاح ىف اهؤلطو اهج وزل و {ةالصلاو لفلا اهيلعو

 اهنع لاز اذإ کالذ ىف رهاط ىهف سوبي وأ « ءام وأ « رهطلا ريغ للب اهب ناكولو

 ىذلا نيلا رهطلا ىرت ىتح لاق ن. لاقو « ©_ابمبشو ةنكل ةرفصلا نم لازام

 ضئاحلا ةلزنمب ىهفنيبلا رهطلارت مل اذإف ‘ ضيحلا ىنأي اكى نأي نطقلاوأ ةضغلا لثم

 لاقو ؛مايأ ةرشع ىلإ ةالصلا تكرت ةداع اهل نكت مل نإ ر ، اهضيح مايأ ىذقنت وأ

 . اموي رشع ةسمح لا مهضعب

 نططقلالثم هانركذ ىذلا رهطلا اهنيح نمم ةأرملا تناك نإ ء لوقلا ضعب ىفو

 عاطقناب تناك ثالذ لثم ىرتال تناك نإ و «ىضما. ىلعاهيف لوفلا ناك ةضفلا وأ

 ىتلا رهاطلا كحباهل موكحم محرلاىف نكسلل مدلاو ةرحلاو ةردكلاو ةرفصلاو مدلا

 اذه ىف ءاسنلا نأل ؛ ردالماا ىلعام ةالدلا نم اهيلعو « هانركذ ىذلا ربطلا ىرب

 لوقلا ضعبىفوء اثيش هفم ىربال ضعب و ، نهياع رهظي رهطلاىري نهضعبف ، نفلتخ

 اهجوز رهؤيو ، تلصو تلسقنا اهيلع رهظو ، ضيحلا مايأ ىف نيبلا رهطلا نأ ولو

 رهطلا دعب اهثطو اذإ ، هيلع مرح مل هئطو نإف اهم ضيح مايأ ىضقنت ىتح اهأطيال نأ

 . افالتخا كلذ ىف ملعن الو ك ر;طتلاو

 .اهب تيقبو مدا امنع عطقنا مش ادحاو اه وي اهضيح مايأ ىف ةأر!ا تضاح نإو

 ةرفصلا اهعجار مشتربطنإ وءابمضيح مايأ ىغقنت ىتح اضئاح نوكت اهنأ سةرفص

 ه; لصتت مد رهطلا دب اهدولهي مل اذإ لوقو ء اضئاح نوكت لوقف اهضيح مايأ ى
 . اضيح نوكب الف ةرةصلا

)١( باتكلا ريغ نم - اهيلع اهبتشم رهطلا مادام صئاحلا ةلزن اهنإ مهنم لاق نم لاقو .
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 ضيحب تسيل ةرغصلانإ لاف ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعت له : ديعس ىبأل ليق
 فاضت ىتلا راثآلا ىف بسحأ ايف ثالذ دجوي لاق ؟ مد اهمدقت ولو ضيحلا مايأ ىف

 مث ڵ مدلا مطقنا نيح تلسغو هب تلمع نإ اذه ىلعف : هل ليق 7 محم ملدلا لهأ ىلإ

 نم اهنراهط دعب لذن اهيلع له ع ةرغصلا نم ترهط مث . اهب ةرقصلاو ىلصت تماق

 اذإ لسنلا اهجاع نإ لوقي نم لوق ىنعم ىلع الإ كلذ ىل نييبيال : لاق ؟ ةرفسلا

 اهيلع ناك ةرغصلا نم ترهط اذإف ء همامت دعب ةرغصلا اهبو اهضيح نم تلسغ

 . ل_سنلا

 ا۔هن أ مدلا اهمدقتي آ اذإ ةردكلاو ةرةصلاىف هللا همحر ةي واعم أ نع دجو و

 لدتاو مدلا اقمدقت اذإ: نورخآ لاقو . ضيحلا نم اتسيل امهنإ لوقو «ضيحلانم

 . ضيحلا نم بوسحم كلذف مدلا امهب

 ةرفصلا نأ > انباحصألوق رثك أنم انفرع ىذلا : هلزا 4هحر دهس وب أ ل ةو

 اهيتأت اهتداع تناكاذإ ليق دقف ؛ضيحلا مايأ ىف مدلا اهمدقتي ىتح اضيح نوكتال

 ادإ ڵ لاح لك ىلع ضئاح اهنإ ليق دقو ء اضيح كللذ ناكو ءرق لك ىف ةرغصلا

 . انيلإ بأ لوألا لوقلاو ضيحلا مايأ ىف تءاج

 امد تأر ح 2 امايأ ةرفص تأر 7 ‘ ارهشأ ضيحلا اهنع سبح ةأرما ىف ليقو

 ناكامو « ضيح وهف اهضيح مايأ ىنةرفص وأ مد نم ناكام ،اهب لاطذ« ةرفصلا دعب

 ةردكلاو ةرفصلا تأرام لوأنم اهضيحمايأريتعت هذهف ؛ءاد وهف اهضيح مايأ ريغ ىف

 2 مدلا لقو ضيحلا تقو لبق ةردكس)او ةرفصلا تمدقت نإو ى ىلصت و لسقفت مث

. طيبعلا مدلا مدقتي ىتح اضيح نوكيال كلذ نأ
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 . هللا امهمحر نسحلا ىبأو رثؤملا ىبأ نع اذكه

 رظتنت نأ اهل سيلف ، ةرفصلا تيقبو مالا مطقناو اهضيح مايأ تمت نإ و

 ىفو ص ةرفصلا اهنع تعطقنا اذإ اهيلع لسغ الو ةالصال أضوتتو لسقنتو . كالذ ىف

 ءاضقنا لبق مدلا اهنع عطقنا نإ و ، اهنع تعطقنا اذإ لسنلا اهيلع نإ لوقلا ضمب

 ،اهضيح تقو رخآ ىلإ كلذ ىف رظتنت اهنإف ةردكلا وأ ةرفصلا تيقبو ضيحلا مايأ

 & ىلصتو لسنت اهنإف اهضيح مايأ ىف ةرفص تيقبو مدلا عطقنا اذإ لوقلا ضعب ىنو
 ةلصتم نكت مل ةرفصلا نوكت نأ الإ اهنم اضيألسفلا اهيلعو ةرفصلا تعطقنا اذإ

 . كلذ نم أضوتت اهنإف رهطلا دعب نم اهءاج امنإو « مدلاب

 رخأ ىلإ ترظتنا مدلاب ةلصتم ةرفصلا تناكنإ : هللاهحر ىراوحلا وبأ لاق

 ىف اهتداع تناك اذإ ةأرملا ىف هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو ، ىلصتو لسقفت مث اهتقو

 . ضيحلل دعقت اكاه دعقت ارنإف ڵ امد ىرت الو ةرفصلا اهنأت اهضيح تقو

 ىتح اضيح اهريغ الو ضيحلا مايأ ىف ةرفصلا نوكت ال : نسحلا نب دمحم لاق

 . مدلا اهمدقتي

 لثم وأ ، قازبلا لثم تأر امبرف اهضيح مايأ ىف ةأرملا ىلع رهطلا هبتشا نإ و

 اهيلع سبل هزأ ناضمر رش ق كل دو رهط ريغ مأ كل ذ رهطأ > ىردن الو ةرفصلا

 . هيذ ةهبشال اربط ىرت ىتح اهضيح مايأ ىف كلذ اهيلع هبقشا اذإ ، مايصالو ةالص

 وأ ةسوبي ىرتو ك اهضيح ةدع رتت نأ لبق مدلا اهنع سبتحا ةأرما ىف ليقو
 نإ و؛ ضيح ضيحلا مايأىف كلذ نأ ةردك وأ ةرح وأةرقص وأ « لوبلا لثم اضايب

اينآ ىرت ىهو ء تاك اف ناضمر رهش ىف كلذو نيمويب اهتقو لبق ةرفص تأر
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 ضيحب ا۔يلف مالا اهمدقتي مل اذإف ةردكلاو ةرفصلا اهنع تعطقنا اهنإ مث ، ضئاح

 ضيحلا مايأ ت نألبق مدلا عطقنا نإو ءامههبشأام كلذكو ضيحلا تقوىف اناك ولو

 اهلامتإ و ةالصلاولسفلا ةأرملا ىلعف محرلا ىن انماك ةردكلا وأ ةرقصلاو مدلا ىقبو

 تقوىفكلذ ناكو ، ارهاظ ةردكلاوأ ةرفصلا وأ مدلا ناك ام ةالصلانع دعقت نأ

 تلسقغا اذإف ،هرخآ ىلع لسفتو اهضيحل فورعم تقو ةأرل ناك نإو «ضيحلا

 ىلصت و كلذ نم أضوت نأ اهملعف ةردك وأ ةرفص نيموي وأمويب اهرهط دعب اهمتعأ

 اذإ اهئطونإ اهجوز ىلع ءىش الف رارم اهتدوع دق ةباثإ ةرفصلا كلت تناك نإو

 ةردكلاو ةرفصلا هب تلصتاو عطقنا مث مد ةباثإلا مدقت نإف « مد ةرفصلا مدقتي مل

 . اهؤطو اهجوزل سيلو اهضيح نم كلذف رشعلا نودام

 ىرت مث ڵ كلذ ىف اهجوز اهؤطيف امايأ ةردك و أ ةرفص ىرب ةيبصلا ىف ليقو

 ىهو. غاابلانم الو ، ءىشب غلبن ىلا نم ةردكلاو ةرفصلل سلف رهشب هدعب امد

 مايأ ريغ ىف ةردكلاو ةرفصلاو ضيحلا نم تسيأ دق ىتلا كلذكو ث رهاطلا ةلزنمب

 ضيحلا نم ةأراا تلسغ اذإ ليقو ءةلئاس ريغ وأةلثاس تناك ،لوبلاةلزنم ضيحلا

 بلط الب مدلا رهظ اذإ لسنلا اهيلع ليق دقف ء ةنطقب هطقتلت امد كلذ دعب تأر م

 لوقي ضعب وا هيف اهيلع لسغ الم هريغ وأنطقب هل ةبلاط هتجرختسا ام إ تناكنإ و

 ضمحلا ىف ضئافلا كح هكح نوكب هنأءىشب هتجرخأو ضاف ريغناك اذإ مدلاىف

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو 2 ةضاحتسالاو

.. 
« = «
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 نونالثلاو دحاولا لوقلا

 ضيحلا ىف ةباثإلا ىف

 ، رثك أ وأ لقأ وأ مايأ ةثالث رهطلا دعب مدلا اهيتأي ناك اذإ ةأرملا ىف ليقو

 انيب ارهط لوألا مدلا نم ترهط اذإ اهنإف ةضيح لك ىف كلذك اهتداع تناكو

 ىتح موصلاو ةالصلا تكرت ةدو_دهلا ىف اهءاج اذإف ء تماصو تلصو تاستغا

 ةد وعو ضيحلا نيب « رهطلا ىف اهجوز اهبرقي الوءموصتو ىلصتو لستغت مث « رهطت

 . نيمدلا 7 تماص ام لدب اهاعو ةدوملا نم رهطت ىتح ك ل املا مدلا

 ص كلذب هيلع دسفت مل نيمدلا نيب لسنلا دعب رهاط ىهو 2 اهجوز اهثطو ولو

 اهدواعي ناك اذإ اذهو ع رهطتو اهتقو رخآ ىضققي ىنح اهأطب ال نأ رمؤي هنكلو

 ء ضيحب سيل ثااذف مايأ ةرشع مامت دعب اهانأ نإو ء مايأ ةرشع مامت لبق مدلا

 ةرشع ضيحلا رثك أ نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ء ةضاحتسم كلذب نوكتو

 ىلع مقت هت ال ةفل:خ ةأرملا ةباثإ تناك نإو . انباحصأ لوق رثك أ وهو 4 مايأ

 همدقتي ىتح ةباثإ نوكت ال ةردكلاو ةرغصلاو « ةباثإب يه سيلف فورعم تقو

 فصن تشبلو اهتقو ىلع اهعضييح نم ةأراا ترهط نإ و ء اهب لصتيو ك صلاخ مد

 نأ اه نكي مل اهعجار م ى اهب عطقتا اذإ اهنأ مدلا اهعجار مث 4 اموي وأ راهن

 ءمدلا ؤ اهجوز اهئطوف اهمضيح نم رهطت ام دعب ةأرملا دواعي مدلا ناك نإ و 2 رظتنت

 ةرفص مدلا ناك نإو ضيحلا ىف هطولا ةلزنمب ىدنع وهف اهدواعي ناك هنأ لع دقو

مدقأ الذ اهدواعي ناك هنأ ملع دقو رهطلا دعب اهثمطو نإ و ءهيلع داسف ال و نوهأ وهف
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 نإو ؛ ضيحلا ىف ءحىطو نمك وهف ةباثالاو مدلا نيب ءىطو نإ لوقو ٦ داسفلا ىلع

 ضيحلا نم ىه تسيلف « ةرفص اهتعجارف .رهطلا دعب مدلا اهعجارب ، تدوع تناك

 ، هنم أضوتتو ضيحب سيلف ةرفص تعجرف ةعجارملاو ضيحلا نيب رهطلا عطق اذإف

 مدقتنمل اذإ اهئطو نإ اهجوز ىلع ءىش الف ةضيح لك ىف ةرفصلا كلت اهتدوع نإ و

 نود يذ ةردكملاو ةرفصلا هب تلصناو عطقنا ش ى مد اهمد نإو ك مد ة رقصلا

 ةباثالا تتبث نإو ص كلذ ىف اهؤطؤ اهجوزل سيلو « اهضيح نم كلذف رشعلا

 .ارقأ ةئالم اهتداع نع لوحتت ىتح هقع لوحتت الذ دحاو لاح ىلع ءارقأ ةئالب

 نع ةباثإلا تبلقنا اذإ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو . ةباثإ نوك ال م ى ةفلتخ

 دعب ةرمو ص موي رهط دعب اهمنأت ةرمف « ءارقأ ةمال دحاو لاح ىلع مقتست ملو ةأرملا

 ثلذكو ء مدلا اذه اهاتأ اذإ ةضاحتسم يهو 2 ةباثإ هذه نوكي ال هنأ « نيموي

 ةلزنمب هفإ لوةي ضعبو ى ةرفصلا ةلزنمب هنإ ، لوقي ضعبف محرلا ىف نكملا مدلا

 دعب موي ىف ةرم ةضيح لك ص ضيح ثالث لاس مد اهاتأ ولو 2 ههابشأو سوبدلا

 اهضيحو اهمايأ ةلص نع عطقنم ناك اذإ ةباثإ نوكي هنإف ، رشملا ىف اثالث اهرهط

 ةضاحتسا وه امنإف ثالذ دعب تدازامو ، ةرم لوأ تضاحام ىلع اهضيح امإ ليقو

 ةضيح ناك نإو ى ةباثإ نيترمب تبثي الف ةثلاثلا ىف هرت ملو نيتضيحم اهاتأ نإو

 كح توبثب اهيلع كلذ فالتخاب معن الف « كلذك ىهو اهيتأت ال ةضيحو ء اهيتأت

 ةرم اهبتأي هفأ الإ رثك أ وأ اثالث ةضيح لك ىف اهيتأت ناك نإو اهلاح نع اهلقني

 2 ةباثإ كلذب تبثي ال هنإف ڵ ثالثب ةرمو ، نيمويب ةرمو 2 مويب اهرهط دعب

 اهدواعو ،تالذ ىف اهجوز اهثطوو،اهد وعي مل هنأل ةالصلا عدت ملف ةضيح ىف اهاتأ ولو

( ٣ / نيبلاطلا جهنم _ ) ٢١



_ ٣٢٢ 

 ريغ وأ ةضئاف ةرمح وأ ةردك وأ ةرفص ةعبارلا ىف اهتتأو ةثلاثلاو ةيناثلا ىف كلذل

 ضيحلاىف رهطلا دعب ةعجارملاىف ضيحلاءاضقناو رهطلا دعب كلذ ىف فلتخم هنإف ةضلافا

 ضيحلا ىف ثالذ قفتا نإ امأو ، كلذ ىف لوقلا ىضم دقو « اهدعب وأ ةباثإلا ىنو

 لوقو ، قفتم اذه نإ لوقن ، هرخآ ىف ةرمو مويلا لوأ ىف ةرف مويلا ىنف فاتخاو

 قيفؤتلا هبو 2 عأ هللاو 2 قفتم ريغ هنإ .

« +: +٭



_ ٣٢٣ _ 

 نوثالثلاو ىناثلا لوقلا

 اهدمب وأ اهضيح مايأ ىف رهطلا تأر اذإ ةأرلل ىف

 عاجلا عضوم ريغ نم ءاج اذإ مدلا ىفو

 « هللا مهحر بوبحم نب دمح هللا دبع أ نع . رثؤلل فأ نع دجوي اممو

 اهجوز جاتحاو { ةالصلاو لسفلا تكرتو مدلا اهنع عطقن ا 7 تضاح ةرما ف

 ىهو ةالص تقو ىضمو ضيحلا عطقنا اذإ هيلع دسفتال اهنأ اهئطوف ء اهئثطو ىلإ

 ٠ هتم ة ر 2 اط

 لوقو هيلع دسفتال اهنإ « لوق ، فالتخا اذه ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 . لستنت ملام ضئاحلا ةلزنمب ىهو دسقت اهنإ

 اولعي ملو ،دمعتلا ىلع ضيحلا ىف ءطولاب داسفلا ىلإ اوبهذ انباحصأ رثك آو
 ىلع جرخ لوألا لوقلاو ءلسقغت ملام كالذ ريغ الو ةالص تقو ءاضقنا ىف رذعلا هل
 نكي مل هكرت ىف ةلطبم ىهو ءاهيلع بجو ام تكرت اذإ ةآراا نأل باوصلا ىنعم
 ًاقالط ةقلطم تناك اذإ ةأرال نألو ءاهنم هل ىلات هللا ةحابا اقح اهجوز عنمت نأ ال

 ىهو ى ةالصلا تقو اهيلع ىضم ىتح لسقغت و ث ةثلاثلا ةضيحلا ىف ترهطو ايعجر

 . درلاب اهكرديال اهجوز نأ 2 رهاط

 ربط ريغب اهنع عطقت او نيموي مدلا تأرف مايأ ةعسل اهضيح ةأرما تن اك نإ و

 ىلعف ‘ سداس موي ىف مدلا اهدواعف ، تاستغا بنرأ دعب ، اهجوز اهئطوو « نيب

ةرجاو ع ةردكللاو ى ةرغصلاو ءضئافلا مدلا ضئاحلا نع عطقنا اذإ لوقي نم لوق
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 هذه دحأب الإ ضيحلاب اهل كحم الو زداطلا : ةلزنمب تناك هلك كالذ نم ةضئافلا

 لدب اهيلعو ك اهلك مايألا هذه ىف ضئاح ريغ ىنعملا اذه ىلع ةأرملا هذهف ء بابسألا

 . اهجوز ىلع دسفنالو نيمويلا ةالص

 امضيح ماي ىف ضئافلا مدلا اهمدفت اذإ ضئاحلا نإ : لوقي نم لوق ىلعو
 اربط رتمل اذإ ڵ ضئاح لوقلا اذه ىنعم ىلع هف ع نيبلا زهطلا رت ملام ضئاح ىمهف '

 . ضيحلا ىف اهمطوك ةفصلا هذه لاح ىف اهؤطوو « اهنب

 تأيهتف ء ةالصلا تقو ىف ا__مذيح مايأ ىف رمطلا تأر اذإ ةأرللا ىف ليقو

 ةضب رغلا نم ثلص تناكولو ٢ ةالصلا كالت لدب اهمزايالف ‘ ضيحلا اهد واعف لسفذتل

 اهنع ناوتت مل اذإ ةالصلا كلت _ادب اهيلع سيلف « تضاحن « نيتعكر

 « ةرفصلاو مدلا اهنع عطقنا اذإ ضئاحلا ىف ليق دق هللا همخر ديعس وبأ لاقو

 دحأب الإ نوكي ال ضيحلا نأل ڵ لشفت نأ اهيلعف اهمضيح مايأ ىف ةردكللاو

 مايأ ىضقنت وأ نيبلا رهطلا ىرت ىتح « ةالص الو ، اهيلع لسغ ال لوقو . ءالؤه

 لستغت نأ ةرجلاو ةردكسااو ة رفصلاو مدلا اهنع م_طقنا اذإ اه 77 2 اهضيح

 همامت د__ن۔ لسقفت ش 4 اهضيح مايأ ىفضقغت ىتح اهجوز اهأطب الو ىلصتو

 ةأرما نأ اريغع تعزو .ىلوأ جورفلا ىن هزنتلاو ةالصلا ىف ةقثلاب ذخألا نأل
 لاقو : ىلصت ال ةديبع وبأ اهل لاقم ڵ امنع عطقنا مث مد اهب ةليلو اموي تثكم .

 ومن اهمضيح مايأ ىف مد نم ةرطاق وأ ةلئاس ةعفد تأز اذإ : هللا هحر ديعس و أ
 ء

اضئاح هب نوكت امم ءىش وأ ةرخ وأ ةردك وآ ةرفص اهب تماد نإف ، ضيح
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 ، ةالصلا كرتت الو اهنيح نم ولو تلصر تلسغ ترهط نإ و « اهضيح ىلع تضم

 ضئاحلا ىف « هللا همحر ىلع نب ىسوم نع دجويو « اهلدب اهيلع ناك اهتكرت نإف

 اهعجا ربوأ «ىلصتو لسقفتمش ةليلو اموي رظتنتنأ اهتقو ىف ىهو مالا اهنععطقنا اذإ

 اهثرق مايأ ىف اهيتأي مدلا ناك اذإ ةأرما ىف ليقو . اهمايأ مامت ىلإ هل دتعتف مرلا

 ا عطقني هرت 7 ك ارا رم مويلا ف م دزا ىرت 7 . رهطت تناك ام نود امف رهطت 7

 ثكالذ دعب مدلا اهبماد نإف كاهشرق ىمقأ ىضقةفي ىتح موصلاو ةالصلا نع دعقت اهنإف

 . ةضاحتسلل عنصي اك تعنص

 تذضاحل ) افورعم اهضيح تقو ناك اذإ ةأرملا ف ‘ هللا 4 ر هب واه ٠ فأ نعو

 تلسغ الإو امد تأر نإف ڵ اموي رظتنت نأ اهل نأ ، رهطلا تأر مش ، اهمايأ ضعب

 امد رت ل نإو ص مويلا کالذ لدب اهيلع نكي مل امد ثلذ دعب تأر نإف ، تلصو

 ءامضيحمالأ ىف مدلا اهمجاريمل ولو اهيلع لدب ال لوقو ث مويلا تلد تاولص تلدبا

 نيف ث اموي رظتنت الو تلصو تاسغ مدلا اهنع عطقنا اذإ : لهلا لهأ ضعب لاقو

 اهعلعف ، ةالص تقو ىف ترهط اذإ لوقو ، ضئاح ىف اهضيح مايأ ىف مدلا اهعجار

 مدلا اهعجار ث ةالصلا كلت لدب اهيلعف ثلذ تكرت نإف ث ىلصتو اهل لستغت نأ

 لخد ذم تمان ول ام ، ةالصلاثلا تقو ىف اهعجاري نأ الإ ءاهعجاري مل وأ اهمايأ ىف

 تثكم نإو 0 مدلا اهعجاري ىتح ىلصت كردت ملو لدفلا ىف تذخأ ةالصلا تقو

 ةال هلا كال: لدم اهحامن ىلصتنألجت اهجار مث ةالصلاو لدفل! اهنكمي ام ردقب ارهاط

 . ترهط اذإ

؛ني.وي ضيحلا اهاتأف ؛ناضمر رهش نه مايأ ةرثع لدي اهلع ةأرما ث ليقو
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 ةالصلا لدب اهيلع ليةه ، ىلصتو ةمماص نيمويلا ىف تناكو ، اهرهط متو ترهط مش

 هنإ لوقلا ضع ىفو ماي أ ةئالم نم لفأ نوكت ال ةضيلا نأل ‘ مات اهموصو

 رهط دعب ءاج مد لك نإ : مهلوقل ، نيمويلا موص لدبتو ةالصلا ىف اهيلع لدب ال

 فالتخالا ىنعم جرخيف مويلا اذه ىف اهجوز اهثطو نإ و ' ضيح وبف مابأ ةرشع

 & ضئاح مايأ ةمالم اهل ن ل ام اذه ىلع دسفت ال نأ انبجءب و 5 اهيلع داسفلا ىف

 ،تلسغو لكأت نألبق رهطلا تأرو ضيحلا اهءاج مث ،ةمئاص ةأ رلا تحبصأ نإو

 . ضمح هلك مويلا كلاذ كحو ‘ همف لك أت نأ املو { كلذ اهم وي موص : ال هن أ

 لدب اهلعف ةالص تقو ىف رهطلا ضئاحلا تأر اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ىلا ةالصلا الإ اهباع سيل هنأ انباحصأ لوق ضعب ىفو ى اهلبق ىتلاو ةالصلا كلت

 اهتقو ىف ترهط ىتلا ةالصلا ءاضق اهيلع سيل هنإ مهلوق ضعب ىفو « اهتفو ىف ترهط

 ةالص ال هنأل ةالصلاو لفلا هيف اهنكمي تقو ىف ةالصلا لبق ترهط نوكَتنأ الإ

 . ةالصلا اهتتاف لسغا تبهذ نإ تفاخو تقولا رخآ ىف ترهط نإ و ، روهطب الإ

 اذإ اهأو ، لفلاب اهديعت لوقو ، كلذ ريغ اهملع ءىش الف « تلصو ، تمميتف

 اهتلضو تربطت ةالصلا ىلإ هيف تماق ول ام « ةالص تقو لخد دقو ضيحلا اهاتأ

 ءةالصلا تالت لدبب ةرومأم تناك رابتعالا ىناعم ىف ضيحلا ىأب نأ لبق ‘ اذلكم

 ع هب الإ ةالصلا متت ال .رح ةال_هلا كلت نم اهيلع ىقبي رابتعالا ىف تناكولو

 تقوف اهضم> مايأ ف ترمط اذإ امأو ى تربط اذإ ةالصلا ثالت لدب اهباع نكي

 دعب و ‘ ضيحلا مايأ ىف اهرهط ىف قرف الو « ةالصلاو لسنلا اهمزلي : لوقف ء ةالص

. ةالصلاو رهطلا موزل ىف ضيحلا مامت
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 { ضيحلا مايأ ىف رهطلا ناك اذإ مدلا ةعجر رظتنت نأ اهل : مهضعب لاقو

 ناك اهضيح مايأ ىف رهطلا اه مت نإو . ةداعإلا اهيلع نكي مل ضيحلا اهمجار نإف

 : لوقو ى نينالصلاو ةالصلا رظتنت نأ اه نأ لوقلا ضعب ىفو . ةداعإلا اهماع

 ءةالصلاالو لفلا كرتت ال رهطلا تأر اذإ اه بحأ انأو .ةليلو اموي رظتنت نأ اهل

 ،ةالصلاوةراهطلا هيف اهنكال تقو ربطتنأ الإ { همامت دعر و اهضيح مايأ ىف تناك

 . عأ هللاو ے كلذب رذولا اهل كلتف اهنيح نم ترداب ولو

 « ضيحب سيلف ث قيضأو ىلعأ وهو « لوبلا جرخم نم ءاج مد لك : ليق
 اهاتأ نإف . عسوأو لفسأ وهو ث عاجلاو دلولا عضوم نم ءاج اذإ ضيحلا امنإو

 مايأ وأ اهضيح ماي أ ىف ناك" ةالصلا هل كرتت ال لوبلا ىرجم نم ريثك وأ ليلق مد
 ءاثش نإ اهأطي نأ اهجوزلو 2 هنم أضوتت نأ اهيلعو 2 هنم اهيلع لسغ الو اهرهط

 ، تارم ثالث هنم لسغت نأ ىنبنيف طيبع مد جرخ نإ { لوقلا ضعب ىفو . كلذ

 ةضاحتسالاو ضيحلامد نم لفلا امنإو ،هنم ةأ رال ىلع لسغ ال جرفلامد نإ ليقو

. قيفوتلا هبو عأ هللاو ، سافنلاو



_ ٣٢٨ 

 نوثالثلاو ثلاثاا لوقلا

 لماحلا ضمح ىف

 ةالصلا هل تكرتف ٤ مدلا اه ءاح لماح لاق هز ] ك هللا همحر عب رلا نع لح وي

 عخصت نأ مدلا تأر انإ لماحلا ىلعو ، ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلع نأ

 . ةضاحتسملا عنصت ك

 لماح ىهو اهينأي امهل ةداع ضيحلا ناك اذإ لماحلا نإ : لوقلا ضعب ىنو

 اهؤطب الو ةالصلاو موصلا ىف ةضاحتسملا ةلزنمب ىه لوقو . ضئاحلا ةلزنمب ىهف

 « لح مم ضيح هللا لمج امو ع ءىش لك ىف ةضاحتسلل ةلزنمب ىه لوقو . اهجوز
 . نسحلا نب درح لوقي لوقلا اذهمو

 د_ةعت تلع اهمجار ضيحلا نإ مث ، لمح اهب نابقسا ةأرما ىف ليقو

 اهيلع نأ ك طقس كلذ ادنب تحرط مث « رهشأ ةتس اهل الخ ىتح اهمايأ رهش لكف
 دحاو تقو ؤ نهديعتنأ تردق نإ و ، مدلا مايأ ىف تاولصلا نم تكرت ام لدب

 اهمزاي الو ص ةالص ةالص لك نع تلدبأ كلذ ىلع ردقت ل نإو ى كلذ اهل ناك

 ،كلذ ىف اهملع لسغ الف ةردك وأ ةرفص اهتتأ اذإ لماحلا امأو ء كلذ نم رثك أ

 اهنطب ىف دلولا برض مث ى نابو ةأرالا لمح رهظ اذإو . اهؤطو اهجوزل هركي الو

 ض مايصلا الو ةالصلا كرتت ال اهنإف ، لماح ريغ ىهو ء تدوع امك ض يحلا تأرف

اهنطو نرإ و اهجوز اهؤطي الو ص ملاب ىلصتو السغ نيتداص لكل لسقنتو



 .۔ ٣٢٩ ۔۔

 ةضاحت م نوكست مالا تأر اذإ لماحلا ىف لاق نل ةجحلاو . هيلع دسقت مل

 س عضت ىتح لماح الو ى ضيح ىتح لئاح أطوت ال الأ : “}>مالسلا هيلع هل وق

 { ةنال لماحلا قالط زاوج كلذكو « لماحلا نود ضيحلا ركذب لئاحلا درفأف

 محرلا ىف ةلع نم الإ لجلا عم ضيحلا نهيتأي ال ءاسنلا ةداع رثك أ نألو

 . قيفوتلا هب و { عأ هللاو . نينجلا ىف وأ

 ج : ٧

 ٠ ديعس فأ نع املاو دواد وبأودحأو ىطقرادلا هاورو ساعنا نعميبرلا هجرخأ ) ( ١

 ھ . لمالا ق اضيح هرابتعا مدع ىلع لياد لمج ىلع ضيح نوكيال ىرادلا ثبدح ىفو

 



-. ٣٣٣٠ 

 نوثالثلاو عبارلا لوقلا

 هب وجو ماكحأو هيناعمو مميتلا ىف

 ىلع دعص ام ديعصلا ليقن ءابمَط اديعم اوُمْتَتَك ءام اودجت هن : : ىلاعت لاق

 مكَهوُجُوب اوُحَسُمان » رهاطلا لالحلا بيطلاو بارتلا نم ضرألا هجو

 م ٨ هزاجأ ذإ ى ط ةحرو مهنيد ىف هدابعل ىلاعت هللا نم ةصخر هذهف « مكلذ أو

 . ءا مدع كدنع

 . هموزل هنع هلهج نل رذع ال ضرف وهو

 ةالصلا لدب هيلعو ع كالذ لهج ىف هل رذع الف ىلصو مميتلا كرتل دمعت نمو

 . ةالصلا تفو تاف نآ ىلإ مهيتل اب لصي اذإ . اهترافكو

 لةو ،نيديال ةب رضو ح هج وال ةب رمضو 2 رهاطلا بارتلاو ى ةينلا مميتلا ضرفو

 نب راه "نأ ىور امل رهشأ لوألا لوقلاو ، نيديلاو هجولل ةد>او ةب رض : موق

 ك هج وال ةب رض انب رضف :ن هللا لوسر عم انميت : الاق رماع نب هللا دبعو رساي

 . نيديال هبرضو

 ىلع هديب برض ل ىنلا رأ ىور دقو ى ةنس مميتلا دفع ةيمستلاو

 موق لافو ث اهضفغي ث انموق لاقو ى ههجو اه حسمو ٢) اهيو خفنف ‘ ضرألا

 م . ريبكلاو طسوآل ىف .ىاربطلاو رامع ن سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ )١(
 م . ىراخبلا ق اهانعم تبثو رامع ت .> نم ىقهيللا خفنلا ثيد> جرخأ ) ( ٢



_ ٨٣١ 

 هفك ,زطاب مضو ىرخأ ةبرض برض مث . هلعفي مل وأ لذ لعف ن هرضي ال
 نطابو اهنطابو فكلا رهاظ ىلع اه“ر.هأو ىنملا هدي مباصأ رهاظ ىلع ىرسلا

 ىرسيلا هعباصأ نطابو ىرسيلا هفك رهاظ ىلع ىنبملا هفك نطاب مث ، عباصألا 3

 هبصي مل ثالذ نم ءىش ىتب نإو ، نطب امو امهنم رهظ ام نيفسرلا ىلإ حسملاب غلبيو

 كالذ نم ءىش كرتل دمعتي نأ الب ثالذ هأرجأ بارتلا .

 ،همميت ضقتني الف ىلصي نأ ل,ق بارتلا نم هيفك وأ ههجو ميتملا حسم نإو

 ضقن الف ههجو لبق هيديب مسيتملا أدب نإ و ء ىلصي ىتح كاذ لعفي نأ هل ىغبني الو

 & هناكم ىف ناك اذإ « هأزجأ هيفك مع مث ڵ ةعاس ثكمو ههجو ممي نمو « هيلع

 الب كلذ بهذي ىتح اليلق ضعبب امهضعب ك « ةثوعو هيف ءىش هيفك قلع نمو

 . هللا همحر ىلع ن ىسوم لاق كلذك ث هيلع سأب الف هلك بارتلا جرخ نأ

 . ههجو رعش لوصأ ىلإ بارتلا لصوي نأ مميتملا مزلي الو إ

 هللا هحر نسحلا ىنأ خيشلا نهف ء وه فيك فرعب ملو مميتلا عمس نمو

 اذ هنع ىزجأ مميتلا عضوم ىلع ىرج ء بارتلاب مميتلا داقتعا ناك اذإ هنأ

 دقو هنم دعصي بارتلا رشاب نهو . عا هللاو مهبقلا هبهذم ناكنإ ةمات هنالصو

 ثالذب ديري ، مميتف مميقلا ىنملع لجرل لاق نمو ، ناك لاح ىأ ىلع مميتلا لعف

 هيلإ دصقب ( ن ا نوكيال مميتلا نأل ، هلقنل هيميت نع ثالذ هزج لجرلل ايلعت

 ثالد هزح مل مميتلانم بيصي ام ردقب رابغ هيعارذو ههجو باصأ ولو . هلعك ةينو

 نك 6هميت ىف كش نمو 2 ةالصلا ةيدأتل هب دضقي ىتح ةالصلا دارأ اذإ مميتلا نع

٤ هزحم ٥هدل۔__هب هرف انارت ههجو ىلع حايرلا تسا نإ و . هن وضو ف كوه



 ٢مم _

 نم هبديل وأ ههجول ابارت ذخأ اذإ لوقو . هىزج الف هندب ىلع ام ضعب ذخأ ولو

 . مهيتال لمعتسم ريغ ناك اذإ وهو هأزجأ هحراوج ضعب

 لصف

 ىلإ لوقو ث نيطبإلا ىلإ نيديلاوهجولا هب غلبي لوقف ى مميتلا دح ىف فلتخاو

 لوقي هبو ، ىلع لوق وهو ، نيذسرلا ىلإ لوقو ى نيبعكلا ىلإ لوقو « نيقفرال

 هجولا حسم مميتلا ىلع نأ ىلع ةعخجش ةمألا نإ : هللا همحر دحم وبأ لاقو 2 انباحصأ

 رمأ ام لثقما دقف هديب احسام ىمس نم لك نأ انعمو ، نيديلا ىف اوعزانتو « هلك

 ه إ ٥ ح ۔ د - . ٩ . . ذ ,
 ١ و حسم اه ىلاعت هللا لوق غسرلا ىلإ حسملا زاوج ق ةحالاو ٠ هليلد ماق ام الإ 4

 . :هم (٨ ةق راَلاو قراسلا : لاقو مكيدي أو ؛ك وجو

 قرالا دن عطق بجوأ مللا لهأ نهم ادحأ نأ ملعن لو > غسرلا نه عطقلا نأ ةمألا

 مهيتلاو ، قفراا ىلإ ءوضولا نأ تلط ىفلا نم ةنسلا تضم دقو ڵ بكنملا نم

 0 7 رلا ىإ

 تعمجاف ص امهيديا اوع

 ىلإ ضءارنلا حسم نإف نيفسرلا:ىلإ حسللا نأ هللا همحر ةديبع ىف أ نعو

 ' . ذخأ ه و انيلإ بحأ لوألا لوقلا ن أ ريغ « سأب ه نكي نيقنرملا

 . هي زح ال لوقو هزح لوقن ةدحاو ةب رمذب هيفك رهاظو ههجو حسم نمو

 هيلعو هتالص : الف غسرلا ىلإ نيتحارلا رهاظ حسم ملو هيباصأ رهاظ حسم نإف

 برض مت اذكه كيديب لوةت نأ كيفكي ناك امثإ : راع ثيدح نم ناخيشلا جرخأ )١(

 ىراخال ةياور ىفو ههجوو هيذ۔ك رهاذو نيمملا ىلع لامشلا حس. مث ةدحاو ةبرض ضرألا هيديي
 م -٠ 7 ههجو امهم حسم م ' حفن , ضرألا هيغكر برضو



 --- ممم _

 ىسانلا امأ و ، مميتلا عضوم نم اريثك وأ اليلق كرت اذإ لهجلاو دمعتلا ىق ةداعإلا

 ةداعإلا هيلع لوقو ث هيلع ةداعإ الف مهردلا عضوك كرت اذإ لوق ، فالتخا هيفف

 هباصأ نيب قرفيو ضرألا ىلع هيديب برضي مميتملا نإ ليقو ، لاح ىلع

 نطاب عضيف ، ىرخأ ةبرض امهب برضب م . ههجو امهب حسمي مث 0 ا.هضقني الو

 نيملا هفك لمعب مث ڵ فكلا رهاظ ىلع اهر< و « ىنملا هدي رهاظ ىلع ىرسيلا هدي

 هبصي مل ءوضولا عضارم نم اثيش أطخأ نإو ، كلذ لثم رسيألا هفك رهاظ ىلع

 نكلو ث عوطت ةالص الو ةضيرف م.يتلاب ىوني نأ هيلع سيلو هأزج أ بارتلا

 ميتملا برد لاإ : ةنر دلا له أ لاقو . ثدملا عفرا وأ ةا صلل ةراهط 4 ى وند

 نوكي نأ بح نح و { قلعي وأ بارت هديب قاع ى هأزجأ ضرألا ىلع هديب

 ' . نيديلاب قلعي بارتب مميتلا

 ادجسم ضرألا ىل تلعج :ت ىنلا لوقل ص بارت لكب زئاج مميتلاو

 نم ناكام الإ ؤ ةرت كل اهنإف )ضرألاب اوحسمت ربخ ىنو { اروهط اهبارت و

 الإ مميتلازوجي ال هنأ لوقلا ضعب ىفو ث ةالضلا هب زوجي ال رهاط ريغ بارتلا

 لمرلاو . رابغ ىذ بارتب الإ نوكي ال ديعص سا نأل « رابغ ىذ بارتب

 لمرلا نم رابغ نيفكلاب قلع اذإو انباحصأ دنع مميتلا هب زئاج بارتلاب طلتخملا

 ءىش لك ليقو ، حلملاك هجولا ملؤي نوكي نأ الإ « مميتلا هب زئاخ .احطبلاو

 برض ولو ڵ ىزجم هنإف ضرألا ىلع نوكي امم وأ نيطلا وأ بارتلا نم هب مهءةي

 ہ'۔۔_صسصصسصض >

  

م . هللا دبع نب راج ثيدح نم هيلع ققتم )١(



_ ٨٣٤ 

 هزاد اذمط الإ د۔حے نإو ع كلذ هأزجأ ةراجح وأ ىصح وأ طاح ىلع مميتملا

 ل نإ ءاميإلاب ىلصيو ث هب مميةي مث سبيب ىتح هريغ وأ هندب ىلع نيطلا نم عضي

 توف فاخ نإ و ع هيلع دجي ال نيطلا نأل « نيطلا اريغ هيلع ىلصي اعضرم دجن

 . ىلصي مث ءوضولا وأ مميتلا ردقب هنإف بارتلا سبي نأ لبق تقولا

 نه بارتلا مدع دنع بارتلا اهنم جرختسي ةرفح ناسنإلا رفح نأ زوح و

 ك لهتسملا ءامل ةلزنم هنأل ك هب مح دف بارتب مم نأ روحم الو ك ةساجن وأ ثبع

 طقس ىذلا بارتلا نم مميتي الو ، نيتبرضا ةدحاو ةعقب ىلع مميتلا زوجو

 . اهيلع ةالصلا هل اوزاجأو « ىلوألا هتبرض نم

 عضوملا كالذ ىن هدي امهريغ عضي نأ سأب الف ةأرما وأ لجر مميت نإ : ليقو

 . امهم مفو ىذلا بارتلا نم مميقي الو ، مميقبو

 ترضح اذإف ء:ىشىفعوضوم بارت هل ناكو ءاضيرهناكةديبغ ابأ نإ ليقو

 > دامر الو )كم مميتلا زوجحم الو . ةرصبل اب شم وهو ص هنم مميت ةالصلا

 . ةمذلا لهأ تويب بارتب الو 4 حلم ١ و 4 ح الو { صح الو

 ةر ونلا ةلزع هلصأ و ك ةراحلا نم صجلا ناك نإ هللا همحر ديعس وب ] لاقو

 2 هب سأب الذ نيطلا هبش ىذلا ءاشحلاو نيطلا نم ناك نإو © هب مميتلا زوجت الف
 ل

 )١( م ناملس نع ريغصلا ىف ىاربطلا هجرخأ .
 )٢ ) رويطلا ةقرذ ره : كهلا .



 مم ٥

 زوجي جوراصلاو رجآلا نإ ليقو 2 ديعصلا سا نع لقتنم هنأل زوجب ال لوقو

 زوج هنإ حون وبأ لاقو ، ضرألا نم امهنأل امهب ةالصلا زوجو ، مميتلا امهب

 . ديعصلا دجوي مل اذإ ديمصلان زوجي اك جلثلاب ميتلا

 ء

 لسقغا نإل توملا هسفن ىلع فاخ نم : لاق هنأ ول تيم "_ىنلا ن رع ىورب و

 هديب برضي : لاق ؟ ديعصلا ىلع ردق . هنإ : هل ليق ا ‘ ديعصلا هلعف ًأضوتو

 مميقي الو { هسفن ىلع نماي 7 ىتح بارتلاب مميقي 1 اك مسي م 2 دماجلا ءاملا ىلع

 ك سجقب سالو .رركم راقملا بارت نإ ليقو ڵ رطللا اهباصأ ولو راقملا بارتب

 تينتال ىتلا ضرألا نم خبسلا بارتب مميةي ال ليقو ث ماخرلاب مميتلا زوجب ليقو

 ضرأ ريغ نم ناكولو ءاملا نم ىرثلا كلذكو ، بارتلا نم هريغ دجو اذإ

 امههبشأف اهيف خبس ال ضرألا نم ءامل ىرثلاو خبسلا ضزأ قفنا اذإو ث خبسلا

 لحتسي مل امو ي ىلوأو بحأ خبسلا ريغ ناكايوتسا نإف ى ىلوأ رابغلا بارتب

 .. هل ديعصلا مسا توبمثل زئاح هب مهيتل اف نربطلا ىنعم ىلإ بارتلا

 نكت مل ولو هيف زخ وام لكب مهي با رتلام دع اذإ هللا همحر ريعس وب أ لاقو

 ىلوأ بارتلا ةطلاخو رابغلا دوجوب رظفلا ىف كلذ برق أو ه ةمباق نيع هغم هيف

 رايتخالا مدع اذإو ء افص وأ رذج وأ ماخر و أ ىمح و أ لمر ن نم ثالذ دجو ا ادإ

 هلصأ ىذلا بارتلا دجو نإو ! ز اج هب مييتلاف رابغ هيف ف امم دجو املكف الذ ئ نم

 نم وب 77 ةرونلا امأ او ص زي اج هب مي اف { هبش أ امو رجآلا بارتلا نم

 ) ١ ) دحأ ٥ .



_ ٨٦ 

 ةزئاج . هيلع ةالصلاو 2 بارتلا ههابشأل ، هب مميتلا ىف فلتخيف 2 ةراجحلا {

 ضرألا هبشي امم سيل هنأل ء هب مميقي ال ليق دقن هوحنو دامرلا امأو ك ضرألاكو
 هتساجن ىف فلتخب ال ىذلا سجنلا بارتلاب ميتلا زوجي الو ، بارتلا الو

 جرس وأ ى ةساجت هب لعي ال دبل هعم ناك نإف ام دجي ملو نيط ىف ناك نم ليقو

 نكي م نإ و هرابغب ميتو هضقن رابغ هبوث ىف ناك تإ و « هراغب مميتو هضنن

 ك هب ميت سي اذإف 7 خنطليو نيطلا نم انش ذخأيلف كالذ ,! نم ءىش هعم

 ىوني و هنكمأام ىلع ىلص ةالصلا تقو توفي ىتح سأيبال هنأ هنظ لع بلغ نإو

 . ..ملعأ ل هللاو { مميتلا امإو ءوضولا امإ

 { اهتقو لبق اهل مييقتلا ىف اوفلتخاو اهتقو لبق ةالصلل ةراهطلا زوجو ليق

 روضح لبق .ةضيرف ةالصل مميقي ال نأ بحن و ¡ نورخآ هزجي لو 2 موق هزاجأف

 هطسوأ الو تقولالو أ ىف ءاملا دوج وب عمطي ملو ةالصلا تقو لخد اذإ امأو ،اهتقو

 دنع ةالصلل ليجعتلاو : هرخآ وأ هطسو وأ تقولا لوأ ىف مسيقب نأ هلف هرخآ الو

 تقو ىضم ام ام دعب .اا دجو مث « ىلصو ميت اذإف ريخأتلا نم ريخ ناكمإلا

 ضعبف 0 تقولا جورخ لبق ءاملا دجو اذإ .هيف اوفلتخاو ك هيلع ةداعإ الف ةالصلا

 مهيت و و , ابنج ناك نإ ىأر ضعبو 3 ةداعإ هيلع ىري ال ضعبو ةداعإل ا هيلع ىر

 هيلع ن 7 يتلاب اهالص دق ىلا ةالصلا تقو ىف ءاملا دج و 7 ء ةالصال و أ ةيانحال

 مهن اذه لك ىفو ث هيلع ةداعإ ال نأ ةبانجلا ريغ نم مميت ناك نإو « ةداعإلا

. ريثك فالتخا
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 مميتلا نإ لوقن ء تاولص وأ نيتالص ه۔۔يتب ىلصي ميتملا ىف اضيأ اوفلتخاو

 لدب مميتلا نأل ث ءاملا دجم وأ مميتلا هب ضقتني اثدح ثدحم م ام ةالصلا هب زوجت

 3 هضقني ءىش هب ثدحم ىتح هب ىلصب نأ هل زاج هدوضو ظقح نمو ث ءوضولا نم

 رثك أ وهو « اهتقو روضح دمب الإ ةالصال 72

 هل زاج رفس ىف ناك نإو ، اهل مميت ىتلا ةالصال الإ مميتلا زاوج ىرال « لوقلا

 & امهنيب وأ ةرخآلا وأ ىلوألا تقو ىف ناك ث دحاو مميقب رتولاو نينالصلا عمج

 دحاو ماقم ىف اميمج نهلدبي نأ هل زئاج لوقن ةقئاف تاولص لدبل مميت اذإ امأو

 . مميت ةتثاف ةالص لكل لوقلا ضعب ىفو . تاولصلا ترثك ولو دحاو مميةب

 اهلهبزجيف دحاو ماقم ف اهلدب دارأ اذإ و اهالص ناك دق ىتلا ةضقتنملا تاولصلا امأو

 ةدحس دحي الو نآرقلا أرقي ال : ليقو . ًانالتخا اذه ىف لعن الو ، دحاو ميت

 ائيش لمعي الو ث ةزانجل الو ث ةلفان ةالص نم كسانملا نم ائيش كسني الو نآرقلا

 مميتلاب وأ ء ءوضولا ىلع ةردقلاو ءاملا دوجو دنع ءوضوب الإ ةالصلا عقوم عقي امم

 ءىش نوك نأ الإ ، ءاملا لاعتسا نم ةعناملا للعلا نم ءىش لوصحو ءاملا مدع دنع

 ةزانجلا ىلع ةالصلا لثم ،مميت اذإ هكرديو ، ءوضولل ىضم اذإ هتوف فاخي كلذنم

 . ايهابشأو

 ىلصي و مميقي لوقن ى ةعامح مامإلا عم اهتوف فاخ اذإ ديعلا ةالص ىف فلتخاو

 ءالا دج و اذإ مميتملا نإ : ليقو . نيتعكر هدحو ىلصيو أضوتي لوقو « مامإلا عم

 ىلصيو أضوتي نأ ههلع نأ ڵ اهدودح نم .ءىش هيلع تبو ةالصلا ىن لخد دفو

- ٠ .) ٢٢ - نيئلاطلا جهنم / ٣ (
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 ضعب ىف هيلع سيلف ةالصلا تقو هتاف ءالب ءوضولا ىلإ بهذ اذإ نوكي نأ الإ

 ةضر رف ةالصل مميت نمو « هتالص متو همهيت ىلع ىضم نكلو ٤ أضوتي نأ لوقلا

 . ةلفاذ اهلبق ٠٨4۔۔ةب ىلصي الو

 ميقي نأ ع مهعم ن۔حألاو ڵ ةضيرفلا ةالص دعب ةلذان هب ةالصلا ىف فلتخاو

 هب ثدحم ام دحاو م هيقب لفاونلا نم دارأ ام ىلصي و ‘ اهدحو امميت ةلفانال

 ء ٠ - د

 :. ه آ لحم و ا ز هصمني بدح

 : لوةف ڵ ىلصو مهي نأ دعب هركذ مث ئ هيسنف ڵ ءام هعم نم ىف اوفلتخاو 1

 قرف الو ، همدمك ءاملل ىمانلاو ث هيلع ةداعإ ال : لوفو ة تقولا ف مذ ام ذأ

 اهتقو لوأ ىف ةبوتكم مي اذإو . هلجر اطخ وأ هلحر ىف ءاملا ىسن نم نيب (

 ميتلا ديعب نأ هيلع نأ هب ءام ال ناكم ىلإ راص مث « أضوتي ملو ءاملب ةرم مثا
 © ةالصلا تقو ريغ ىف ءاملاب رفا۔ملا “رم نإو ةه ضقتنا ءاملا دجو نيح هنأل

 مميقي نأ هاعف ءاملا دجمي مل نمو :هيلع ل.دب الو ىلصيو مءيقب هإف ةالصلا هتكردأ مث ا

 بجي مميتلا نأ ىلإ انباحصأ ضغب بهذ دقو .ارفاسم وأ ناك اميقم ديصلاب

 ليلعلا ةفص ىه امب مميتلا ركذ اهبف ىتلا ةيآلا نأ ركذو 4 ةمل نود رفاسملل

 . رهاظلا فالخ ىلع اليلد دجن مل ذإ 2 ةيآلا رهام ىلع نحنو ب رفاسلا .
 ىور امل ڵ كلذ لواطت ولو ءاملا رفاسملا دجم مل ام زئاج ميتلا نإ : ليقو

 رشع ىلإ ولو ءاملا دجت مل ام روهط بيطلا ديعصلا : رذ ىبأل لاق ولتت ىنلا نأ .

. كرلح> 4سس4اذ . الا تدجو اذإف ٤ نينس
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 لصف

 هللا ىضر ةشئاع هتجوزب جرخ ؤلتَط ىبنلا نأ مميتلا }>ببس نإ ، لتقو

 ، اوج دي نأ اولمأتو ، هيف ءام ال امضوم تيبلل اولزنف ع هتاوزغ ضعب ىف اهنع

 ڵ اهودجي ف ء اهدالق ةشئاع تدق ريسمل اودارأ املف « رحفلا ةالص عم .الل اونأيف

 لوقي ، هنع هللا ىضر « ركب وبأ اهوبأ لعجو 2 ةشئاع رجح ىف ةص ىبلا ىتلتساف

 ء نوعنصي فيك نوكسملا ردي ملو ةالصلا تقو رضحف نيملسملا ىلع تققشأ : اهل

 مميتف ، نيممؤءال ةصخرو ى هنم ةمحر مميتلا ةيآ ىلاعت هللا لزنأف 2 مهعم ءام ال ذإ

 ريعبلا خانم دنع ةدالقلا اودجو مهتالص نم اوغرف املف ڵ اولصو نوسلملاو :ن

 ٨ ةشئاعاي هللا كمحر : مهضمب لاقو « اهنع هللا ىضر ةشئاع لضف نوملسلا فرعن

 هب و ث ملعأ هللاو ، اجرف نيملسملل هيف هللا لعج الإ طق ةنيهرك رمأ كب لزن ام
 . قيفوتلا

 « ه ٭

 م .ةماع نع اضيأ عيبرلا هجرخأو ةشئاع نع هجامنياو ىئانلاوملمو ىراخب" هجرخأ )١(



 نوُالثلاو سماخلا لوقلا

 ثالذ ةفصو ءالا بلط بوجو ف

 هزواجو ءاملا دجو نم ىفو . . .

 .ءاملل بلطلاف « امط آ يهط اومسيَعف ءام او دج . ا » :: ىلاست هللا لاق

 دعب الإ نوكي ال مدعلاو ، ءاملا نم مدعلا دب الإ مميتلا حبي ل هللا نأل 2 ةضيرف

 ىلصو مييتو ى ءاال دوجو نم هسايإ نم بلطلا لهج نإف « داهتجالاو بلطلا

 رذع ريغل هاوس ام ىلإ هلودعو ث هيلع ضورغملا كرتل ةرافكلا همزلت نأ ئرخأف

 نأل «بلطلا نم هل ناكمإلا عم املا باط نم ىلاعت هللا هرمأ ام عييضتلاب رذمي ألو

 نم سايإلا عضوم ىف هثدح نأ لجو زع ىلاعت هللا ةزدق ىف زئاجا .ال ثوذخ

 ذ هتفرعم ىلإ لوصولا هب وجري امم الامشو انيمي ةظحالمب ءاملا بلط نإف ، هدوجو

 ناك نإو ع اضيأ باطي نأ هيلعف ىرخأ ةضب رذ .ترضح مث « ىلصو مميتف ءام دج

 ريلو ك عض رملاو تقولل ىف ءاملا ثودح نكمي الو ابيرق ةظحالملاو بلطلاب هدهع

 { ةنكمألا ىب سانلا نم د__ح أ ثودح وأ ، رطملاك" هثودح ىلع لدت تامالع

 . ةفصلا هذه ىلع ةظحالم الب ازئاج هل مميتلا نوكي نأ وجرأف

 مميت هك | ولصو ا وميت مهارو ءالا نع هب احصأ لأسي اذإ رفاسملا ف ليفو

 . تقولا دهب و تقولا ىف ةالصلا لدب هيلع نأ ، ىلصو وه

 هلوبق همزل هريغ هل ضرعف ءوضول ءاملا ىلإ جاتحاو رقس ىف ناك نم : ليقو

ظفحأ ال هللا همحر ديعس وبأ لاقو ث خابم لصألا قتءاملا نأل ء ميتلا هل زجي ملا
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 سفن ىف ةقشملا لمحم همزلي الو ، ءاملا بلطل ةفاسملا دعب ىن ادح بلطلا ىهتنم ىف

 ,فرعب مل اذإ ةرجازلا توص عمس ولو ، مهقومي الو هباحصأب رضي الو لام الو
 ةرورضلاينعم اهيف هيملع لخدي ةقشم الو هوجرب ناكو ءاملا فرع اذإ امأو ىمه نبأ

 . ءاملا ىلإ لدعي نأ هيلع

 لصف

 عط 3 .نا نه اند دق وهو ةالصلا تقو هيلع ناح اذإ رواسملا نإ ليقو

 رضحي ا نيح ىف مسيقب نأ هل لوقن ء اهطسو وأ ةالصلا تتو لوأ ىف هكردي نأ
 لوصو | وجري مادام رظتني هن أ ؛لوقو ءا ل ءیحم نأ لبق ىلصي و ةالصلا تقو

 ہمجو({ نوألا تقو لو أ ف ءالا ىلل ءاح نيف هنااصل ةرطاخم ريل تقولا ق ؤ ءاملا
. 

 ىنبجعي و ؛فإلتخا هيلع اهلدب قث رهاط ناكو أ ا ةساحن هذي ىفو٬ىلصو رصعلا اهلإ ١

 . رصلا لد دبيو ىلوألا ىف هيلع لدب ال نوكب نأ
. !٠ ٩ 

 ةب

 : ؛..مرحم امل مهنم سيل لاجرنعم رفس ىف تناك ةأرما ىف : نسحلا نب دمحم لاقو

 .'نأ ىه اهنكم ملو ،.نوأضوتي لاجرلا لع ةكبش مهعمو ، ةالصلا تقو رضحو

 . لدبلااهلع نأ ٤ تلصو تمتف 2 ءام اهو نأ مهلأست نأ تيحت۔او ى أطوتت

 . | ةرافكسلا ن م . اهيلع نم ام ے

 رابسو ؛رفايبم وهو 4 ةالصلا تفو لو أ . رصح دقو و اد اهملعو رتب ىلع رم نمو

 ارب ١ و ] لاقو 4 6 ,ةرافك الب

 ٤. ,وض ولإ هيلع نأ ى اهنم ءوضولا ىلع ردقيو ك اهريغ ءام وجر ال وهو اهكرتو

:ءام وجربال وهو راسوءرذع ريغ نم كالذ كرت نإو٬رذع نم الإ ءوضولا عديالو
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 ةالصلا تقو نم ةحدفىفثالذ ناك اذإ ةمات هتالص زإ :لوقي ضعبف مهيتلابىلصوءهريغ

 دنع ناكنإ كلذكو .آضوتي لو تقولاف ءاملا دجو دق ذإ ةداعإلا هيلع لوقب ضب و

 ميقي لو اهريغ ءام جري ملو اهنم أضوتي ملو ىضف ىلوألا ةالصلا تقو رخآ ىف رئبلا

 دي ري ناك اذإ هنإف كرصملا تقوف ميتلاب امهعمجو ىلوألا تقو تاف ىتح لصي ملو

 هيف ود ال ىلوألا تقو ىف ةالصلا كرت ىن هتينو تقولا نم ةحسف ىف ناكو ، مجلا
 عمجلا تتوتوف فخ ملو ، رضحلاىف هنكسمبام رفلاىف هنكمال وأ رفسلا ةقشم نم

 ث فالتخالا نم مدقت ايف لوقلاكاذه ىف لوقلا نأ ، هوضولا هكرتو كلذ هبشم ىف

 فاخو .اوعمجو ىلوألا تتو ىف رئبلا نم اوأضوتف باحصأ هعم ناك نإ كلذكو

 وه راسو ‘ سجني نأ وأ ةساجفلا هيلع دلوتت نأو ءوضولا ىف هسفن ىلع ةقشملا وه

 ىوني وهو تقولا نم ةحسف ىف ناك نإ هنإف ىلصو ميتو هريغ .ام وجري ال وهو

 اوأضوتيمل وأ هباحصأ أضوت ،دحاو لوألا ىفو اذه ىف لوقلاف رصملا تفو ىف مجلا

 7 محيت و ك رذع هيف هل سل ىنعم ريغل هيلع ردقي وهو ءوضولا كرت نإو

 لجأل راسو ءوضولا كرتو ى ريثك رانلاو ةريغص رئبلا ولد تناك نإو « ةداعإلا

 ةرضم هيلع دلوتي نأ فاخام وأ2تتولاىف هقيطيال ايف الإ ثالذب هل رذع الف كلذ

 . نيد وأ سفن وأ لام ىئ

١ 

 ىتح هنع جرخت جل ءاملا دنع وهو ةالصلا تقو هيلع ناح اذإ رفاسملا نإ ليقو

 ةالصلال دبه,اعناكىلصو دعصت مث 2 ءوضو ريغىلع جرخو ثالذ لهج نإف اضوتي

٠ 

 4۔لع 5 لذ ك ىلصو له ص م : وض ر ٢ ىلع جر>حو ل>٭دن نإو ‘ ىراوجلا 2 ١ لوق

ترض>و(هنود رخآلا و هزواح دق اهدح أ ؛نمءام نيب رفادملا لزن نإو ؛ لابلا الإ
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 ءالا بلطنإ هنأ 2 تقولا ىف هكردأل ننءاملا دحأ بلط ول وهو ىلصو محيتو ةالصلا

 وجري رثب ىلع ةباغجلا هتباصأ نإ و 2 هيلع سأب الف ىلصو معيت نإو « هل لضفأ ناك

 هنأ ةالصلا تقو روضح ل,ة كلذو ،لسفلا كرتو ، ىضف هب لسنياول د اهل دجم نأ

 هقحلي ءام وج رب و ةالصلا تقو روضح دنع كلذ ناك نإ و ع كلذ ىف هيلع سأبال

 ءام وجري نكي مل نإو ك ميقلاب ىلصو هكردأ اذإ ءاملاب لدبلا هيلع ليق دقف هغلبي ملو

 . ةرافك هيلع نأ ملعأ الو دشأ وهف

 لوصولا نم فئاخلا نأ س هللا هجر رثؤلا ىبأ نع فسوي نب لضفلا ظفحو

 هنيب لاح اذإ ءاملا هيف رلب ىف ديعصلاب مميقي نأ هلو ء ءام دحي م نك .املا ىلإ

 . ىفولا دنيب و

 لصف .

 همزلي ضع,” 2 محيت الب ىلصو ء ءام هيف دجب ال عضوم ىف مميتلا لهج نمو

 اذإ و رفسلا ريغ ىف ةرافك الي لدبلاو رغلل ىفةرافكلا همزلي ضعب و ، ةرافكلا

 ىلصو مي" هكاردإ جر ل نإو ؛ مميتلا رخأ ةالصلاتقو ىف ءاملا كاردإ رفا-لل اجر

 ىلإ جو رلا ديرب نه رمؤبو 6 ,نينس ىلإ ول و ديعصلا هلف ءاملا دج رفاسم لكو

 ٣ اذإ و ث اهتتو ىف ةالصال مميت هؤوضو ضقتنا نإف ، أضوتي نأ ءاملاب رم اذإ رفسلا

 ت و؛فاخ هيا إ ىدم اذإ و ( لامشو ني: نع ذيمهق هنعءاملاو ةالصلا رفاسملا ترمصح

 . هلع جرعي الو ميقي هنإف هب احصأ

ىلع نكي مل اذإ ءاملا ىلإ بوهذلا ىف هباحصأ ىلع قشي نأ رفاسملا ىلع سيل ه
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 نأ اوعمجأو 2 قيرطلا نم مو وه نمأيو مهيلع قشي ال رأ الإ « هقيرط

 دصق هيلع نأ تقولا توف لبق ءاملا ىلإ لصي هنأ ملعي عضوم ىف ناكاذإ ناسنإلا

 ردقي اذهو . ةالصلا ىلإ ق اذإ : هلوق ىف لخاد هنأل مميقي نأ هل سيلو 2 هاللا

 هن أ ملع اذإ بارتلا ىلإ لدعي نأ هل سيلو .ث اهب رمأ ىتلا ةراهطلاب ىتأي نأ دعب

 ٠ تقولا توف لجف ءا لصي

 ئ ىلصي و مميقي نأ ةالصلا ترصح اذإ بحم ناك هللا همحر ذاعم نأ انغلب و

 ' ؛ هنم ابيرق ءاملا ناك نإو

 ،ىلصي و مميقي : لوقف 2 ةالصلا توف فاخو ءام دجب ملو رضحلا ىف ناك نمو

 اهتقو تاف ىتح رفسلا ىف ةالصلا رخأ نإو ص تقولا تاف ولو ءالا بلطي : لوقو

 . لوقلا ضعب ىف ةلل ثكالذكو « ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف

 نأ رفاسملا ىلع سل نأ انباحصأ لوق ىف جرخم : هلرا هجر ديمس [ أ لاقو

 ، سقن وأ لام ىف ررض ثكالذ ىف هقحلي ناك اذإ ءالا بلط ىف هرفس نع لدعي

 لضفلا نم كاذف سفن الو لام ىف هيلع رزنض الو ةقشم ريثك هيلع نكت مل نإ و

 رظنلا ىق كلذ ديدحت جرخمو ث هيلع ضرتفا ام ةبدأتو هللا رمأ لاثتما كالذب دصق اذإ

 . ةفاسملا ىف ديدحتلا ىلع ال

 کوز لد / ح ن٥ جرخ نه : لاف هنأ هللا همحر ىلع ن ىمسو نع ىور و

 ىدنعو : لاق ، شاشرك ىلإ بهذي نأ هيلع سيل هنأ ءام قيرطلا ىف نكي ملو

هقحاب ملو ديعبلا ناك۔اا ىلإ لوصولا ىلع ردقي نم مهنف 2 نوفلتخم سانلا نأ



 س ٣٤٥ ۔

 رظنلا لع ثالذ نوكي نأ بحتو ٨ ءاملا برق م. ةقشملا هقحلت رخآو ك ةقشم كلذ ىف

 . ناكمإلاو

 قبرط ىف رفاسملا نع هللا همحر هللا دبع ابأ تاأس : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 ؛هريغنع دجويو « ال :لاق ؟ ارثب بلطي نأ هيلع له « رثب ىلع لزعي مل اذإ ةنطابلا

 : ليقو ٤ كاذ بلط هيلع سيل نأ ه نيأ ردي ملو ةرجارلا توص عمس ولو
 ةالصلا تقو لوأ ىف هيلإ بهذ اذإ ام ردقب ءاملا نع هلزغم ناك اذإ ىدابلا نإ

 بهذي نأ هيلع سيل نأ 2 اهتقو رخآ ىف ةالصلا هلزنم ىف ىلصي عجري نأ هنكمي م

 ، ههغغ ميضي نأ ءاملا ىلإ بهذ نإ فاخ و ةالصلا هترضح اذإ ىعارلاو ع ءاملا ىلإ

 هسقن ىلع فاخ اذإ ءاملا دجي مل نك فئاحلاو 2 ىلصو مميت ءاملا ىلع ردقي مل اذإف

 . هلام وأ

 ءاملا نأ ثالذ دعب ع مث ىلصو مميتف هدجي : ملف ءاملا بلط اذإ رفاسملا ىف ليقو

 لدبلا هيلعف ةالصلا تتافو ذل م لو هدْجول هبلط ول عضوم ىف و أ هلحر ىف ناك

 . تقولا دم لعر و تقولا ىف

 هيلع هلدينم دجي ملو ز وه زيأ ملعي ال هنأل ليالاق ءاملا رفاسملا لطي مل اذإ و

 . باطلا هكرتل لدبلا هيلع نأ ى هنم برقلا ىف ءاملا دجو حبصأ اسف مميتلاب ىلضو

 . قيفوتلا هبو » عأ هنراو

»



 نوثالثلاو سداسلا لوقلا

 : ہميتلا هل زوجن نمو « للعلا ىوذ مميت ىف

 كلذ هبشو ى بطاحلاو

 © ءاملا نم هضرم ةدايز فاخب ضيرهو ةلع ىذ لكل زئاج مميتلا نإ : ليقو

 ماع كاذو 2 « يمرم يتنك نإو » : ىلاست هللا لوقل « ارفاسم وأ ناك ابت

 . رذعلا هلو هيفاك مميتل اف { ءاملا نع زجع نم لكل

 ناحيبي اهالكو ى ةينب" زجعو ،:مدع زج : نازج ءاملا لامعتسا نع زجملاو

 ڵ هب هلوانتب هريغ ائيش دجم الو ءاملا لوصح رذعتل مدعلا رجح امأف ، مميتلا زاوج

 هنمهعنمي امب هيلإ لوصولا رذعت وهف ةينبلا زجع امأو ،هيلع هرجأي وأ هنم هيرتشي الو

 ءاذهلائمأو تايلاكهنمىاخ امم كلذريغ وأ عبس وأ ودع فوخ وأ ضر هنم

 2 تاقشملا اهفاكي نرأ الو ، فواخملا ىلع هسفن لمحب نأ ناسنإلا ىلع سيل و
 .مهياع الضفتو ةحرو مهل هنم ًاقيفخم هدابعل هنيد هللا رسب دقو «فلاتملل اهضري الو

 هب نمو ح ام دن نمو { رفأسملا ىف ميتلا ةيآ تلزن : سابع نيا لاقو

 لسفل ءاملا لمعم ي نأ هيلع فاخب .ةلع ىذ لكو ص ىردج وأ حورف وأ حرج

 فلتلا هسفن ىلع فاخ ن. كلذكو ث ملألا ةدايز ىلإ كلذ هيذؤي نأ ءوضو وأ

 ىلصو ميت نف ث هل نخس ءامدحجي اذإ درابلا ءاملا لاعتسا ىف دربلا ةدش نم

 ايه زاج ءاملا ىلع ردقي مل اذإ روطةلاو سوبحماو ع فالتخا هيلع ةالصلا ةداعإ قف

 ىور امل ڵ دربلا ةدشنم هيف فوخلا دنع ءاملاب رهطتلا رفاسم الو ےةمل سيل و ، مميتلا
-



 ۔۔ مح ٧

 ىاف لسالسلا تاذ ةوزغ ..ف شيج ىلع ريمأ وهو بنجأ صاعلا نب ورمع نأ

 هباحصأ هربخأ : هللا لوسر ىلع مدق املف ، ىلصو مميتف ث ءالا در ةدش نم

 ىلاعت للا تعمس هللا لوسر اي :لاقف ؟ثالذ تلعف ل و « ورم اي هل لاقف ، تلذب

 ةيط الوسر كحضف ك «ًاميحَر كي ناك ةللانإ مكسفنأ اولتقت الو» لوقي

 .مهنيدسانللنيبي نأ هيلع نأل 2 هب ىضر ود لمفنع هتوكسو ى ثيش هيلع درب لو

 اهلسنب لجر هاتفأف ، هياع تامدنا دقو (")زجأف ةجش هتباصأ الج ر نأ ىورو

 ناكام : عضوم ىفو . هللا مهلتق ، هولتق : :نل هللا لوسر لاقف 2 تامف ركشف

 . مميتلا هيز

 ملعأ هللاو ى هحلصأ : هائعمو 2 لمدناف ءاودلا هلمذ : لاقي ، لياملا لامدنالا

 كضبةتو سبيو ةدعر هنم ىرتمت رقعلاو دربلا ةدش نم ذخأي ءاد وهف زازكلا امأو

 . ريك لجر وه : ريخت هدي قلطنت ال ىذلا صيرحلل ليق ىتح

 لصنف

 ضيرااو ،مميت ردقي مل نإو ،أضوت ءوضولا ىلع ردق اذإ رودجلا نإ : ليقو

 بارتلا ىلع ردقي نإف ، ىلصو مميت ةالصلا توف فاخو ءالا هلواني نم دجم مل اذإ

 نابح نياو ىنطقرادلاو دواد وبأو دمحأو ىراخبلاو سابع نيا نع ميبرلا هجرخأ )١(

 م . ماعلا ني ورمع نع جك الاو

 رباج نع ىنطقرادلاو دواد وبأ هجرخأو اغالب ديز ني رباج نع عيبرلا هجرخأ )٢(
 م . هللا ديع نا



_ ٣٤٨ 

 رحبلا ىف ناك نم كاذكو { ىلصو مسيت رابغلا راثأ اذإف ء هشارف ىلع هيديب برض

 راثأ اذإف ى هشارفىلع هديب برضيلف « بنج وهو لسنلا الو ءوضولا ىلع ردقي ذ

 هنم اآهج ميقي لو أضوتو ىذألا لسغ اذإ بنجلا ضبرااو « ىلصو مميت رابغلا

 ةكم قيرط ىف تنك : دايز وبأ لاقو . لاستغالا دعب ةالصلا لدب هيلع ام لقأ

 7 ناملس تل أسف ، مميتلا نع ىزجم هنأ تننظو ز" بفج انأو أضوتأ

 : هريغ لاقو . ءوضولا دسب مميقت نأ كيلع ناكو ص ضقن ال : لاق مش ةعاس

 77 ... . . ۔:. ضقنلا هيلع

 رثاس لغ لدنلا هماع بجوو ءا هرضي حرج هر ناك نمو - ءايضلا ىفو

 : لوقو ، هلسغ ناكمإل ةحيحصلا عذضاوإلا لسغ هياع نأل 9 هيلع مميت الو هدسج

 . ملعأ هللاو . اهلسغ ىلع ردقي ال ىتلا ةحراجلا لجأل مميتلا هيلع بح

 ن و۔.ة مهمإف هناحيصأ كالذكو ةنإرمثو' هماعطل ءام هعم ناكن . : ليقو

 ٠ ٩ذع نونفتسر مهنأ ١ ولع ام الإ مها رشو مهماعطل ءاملا كالذ ن وكرتي و

 ىسوم نب ىلعو ،دايز نب رفعجو ةرزع نب ىلع بحص ىلع نب رهزا نا معزو

 ن وهميقيف نامظع نانعس اندنع ناك اميرف لاق :ء ةرم ريغ ىوزن ىلإ ىكزإ نم

 . هل اوجاتحم نأ ةفاخم ءاملا نوكرتي و ، نولصيو ديصلاب

 دعصت ءالا لح ىلع ردقي الو 6 سانلل ىرعت نأ الإ ء وضولا هن هنع مغ نمو

 ءا ف ةل۔ح الو ة ٥ رتس لع ردةي الو سان أ هملع ءام دجو نإ تالذكو . ىلصو

مدعل ةلزممي هنأل زجع ذيعصلاف



- ٣٤٨٩ 

 هب ىتدي ام هنم قبي مل هب حسمت نأ ليلق ءام هعمو ةباد رفا دملا عم ناكاذإ و
 ثالذكو «هتباد برشو ه رىثل ءالا سبحب هنإف هحسملىبي مل ةنادلا ىتس نإ و ڵهتباد

 هتبادو هقيفر برشو هتباد برشو هبرش نأ « ةباد هقيفر عمو ، قيفر هل ناك نإ

 سانلا لاومأ ىلع نمؤملاو ، بقارلاو ء فئاشلا امأو 2 ةالصال سيقيو ڵ هب ىلوأ

 ىلع هنمتأي دحأ هعم نكي ملو ءام هيف سيل عضوم ىن ناكااذإ رجأ ريغب وأ رجأب

 ميقيو رذعلا هب هل كذ نإ 6 ليتف باردا و: قرس) نم اه.!ع فاخ و ث هتنامأ

 هناخو ءاملا لإ ب بهذو هفرعي ال نم نتنا نإ و . اديمب وأ ابيرق ءاملا ناك ص ىلصيو

 هتنامأ ىلع نمأي نأ هل زوح ال هنأل ح هتنام ] نم عاض ام نامض همزل هنمةثا ىذلا

 « ةزانجلا:ةالص ىلصيو مميتي نأ هلف ةربقملا دنع هؤوضو ضقتنا نمو . نيمألا الإ

 . امضوتم ةالصال مدقيلف تيملا ىلع ةالصلا ىلي ىزلا وه ناك نإف

 لصف

 ةالصلا كردي مل لغ نإ فاخ و .املا ى :أي بمجلا ىف هللا هحر رثؤملا و أ لاق

 نم كردي نأ مم ط نإو ث ةالصلا ديعيو لسني مث ، لصيو مميقيلف اهنم اثيش وأ

 نيءاشملاو ةرجاهلاىف وأ بيغت وأ سمشلاعلطت نأ لبق لسني نأ دعب ةعكر ةالصلا

 مم قياف ةمات ةعكر كردي نأ عمطي نإو ، لصيل و نلسذغيلف تقولا توفي نأ لب

 كردي ملو ةحكر كرديو .لسغي نأ ممط نإف ، لسغ اذإ ةالصلا دعيل و ء لصيل و

 أضوت وأ لسنف ًاضوتو لسغ نإ اثيش كزدي ال نأ فاخ نإ و ، هيلع ءىش الف اثيش

.. ناسحتسا كاذ امثإ و 2 هيلع ءىش الف ادع



 ۔ہصه . ٥ ٣ __

 تاف ول و ىلصو لغ هسمتلي ال ءاملل ادجاوبنجلا ناكاذإ :نسحلا وبأ لاق

 توفلا فاخ اذإ ه لاق اك وهف رهن نم ه۔هتليؤ رثب نم ىتتسي ناك نإ و « تقولا

 مدعم هنأل :ىلصو مسيت اهلك ةالصلا كردب نأ جرب مل اذإ هنإ لوقو 2 ىلصو دمصت

 ريغ ىف عفنت الو اهتقو ىف الإ نوكت ال ةالصلا نأل « ةالصلاتوف فاخ نيح ءاملل

 فاخ ىتح اهكرتل دمعتملا امأو 0 ءاملل مدعملاو ، ىسانلاو ك منانلل كاذو ، اهتقو

 ىلصب و مميقي لوقو ،لاق اك وهف « تقولاتوف فاخ دقو « عجرو بات مث . اهتوف

 . اهتقو ىف الإ زوجت ال ةالصلا نأل

 نإ توفلا فاخو بنج وهو ءاملا ىلإ ءاج نإ : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 ءةالصلا ديعيو لسفينأ بحأ :لاق ىزخأ ةالص تقو ءاج ىتحىلصو مميتف لسغ

 حبصلا ةداعإ ىسنو لسغ نإو ث حبصلا لدبأ رهظلا تقو ءاج ىتح لعفي ل اذإف

 فاخ نإف ، رهظلا توف فخ مل ام هنالص عطقي : لوقن رهظلا ىف وهو ى اهرك ذف

 دعيلف رهظلل ىلص دقو ركذ نإو ص رهظلا لدبأ مث حبصلا لدبأ مث « اهمتأ اهت وف

 . اهدحو حبصلا

 لصف

 ىلإ جاتحم ىتح هنيبو هنيب لاحب ام الإ ءوضولل ءاملا دجمب ال ىذلا ىف ليقو

 هلفن وأ هنيد ىلع ىشخ نإ و ، هملظ نم ىلع جتحا لظب عنم اذإف ةعزانملاو ةرادملا

 جاتح ىنعمل هب ر ءاملانيب و هنيب لوحم ىذلا ناك نإ و ةيقتلا هعسآ نأ توجز هلام وأ

. ةهبشلا كرتو مميتلا هب ىلوأف ةهبش تالانه وأ هيلإ



+ ٥١ 

 لصف

 هنأ كسمقسي الو ءقلاو ىناعرلا هب قلطني ىذلاو نطبلا لسرتسملا نإ ليقو

 لاقو ، ىلصي مش ةقرخم وأ ةفطقب هدشي : مشاه لاقو ءامب ءىموب و ديهصلاد م۔يقي

 تون لبق ةالصلاو ءوضولا كردي نأ وجري ام ىلإ رظتني : هللا هحر رثؤملا وبأ

 ل نإو { ىلصو ًأضوتو هل۔غ مدلا عطقنا نإف ك ةرطاخ راظتنا | رظتني الو ی تق ولا

 نإ و ، ىلصيو أضوتيو ، مدلا لسغيلو هشحيلف ، هاشح نإ ، كس.قسا نإف ، عطةفي

 هندب سجنتو مدلا هطلاخ ءاملا ههجو سم نإ فاخو مدلا ةرثك) هوشح نأ هنكمي مل

 . كلذ ليق دق بسحأ ىإ { ميقيل هبايثو

 هنكمي مل اهو ث هنكمأ ام ءوضولا دودح نم ءاملاب لسغ هنإ : هريغ لاق

 اثيش هندي نيب عضي و 8 اماق ىلصي نأ هنكمأ هنإف ك ٹالذ دعب م هيقي ح < هعدملف

 دعيلف مدلا هب ريطي نأ فاخ و کالذ هنكم ل نإ و لصيل و لعفيلف م دلا هيف رطقي

 لعجيو ع ءامإ ءىمويو { ىلصيو هسأر ءىطأطي و مدلا هيف رطقي اثيش همادق عضي و

 هؤوضو ضقني مل هبراش ىلع مدلا ئرج نإو « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 _ ' . همميت الو

 & هب سأب أاف براشلا ىلع مدلا لاس نإ : هللا هحر بوبح نب دمح لاقو

 هبنج وأ ههجو رثاس نع مدلا سبتحب مل نإ : لوقو .« مدلا ىراجم عضوم كلذ نأل

 ليقو ، لاحلا كلذ ىلع ىلصي نآ هيلع .سأب الو 2 اهعسو الإ انسةن هللا فلكي الف
 ، هحراوج رئاس ::ىضوي نأ هلف ءوض رلا حراوج نم ءىش ىف رثابج:هب تناك نم

ىلع ثكالذ ىأب نأ الإ هلسغ هنكمي امم تب ام ىلع حسميو ى ةحراجلا كلت .رئاسو



٣٣٥٢٣ 

 تام ءىضري لوقو ، ةحراجلا كلتل مميقبو أضوتي ليق دق هنإف 2 اهلك ةحراجلا

 . اهفصن ن ه رك ا هحراوج نم قابلا ناكاذإ هيلع م. ; الو هح راوج رب ,اس نم

 ‘ ةحرالا نم اريثك و أ اليلق ناك“ هحراوج 7 هلسغ مدع ام لكل ميقي لوقو

 ءاملاب اهيلع حسم اهرثك أ نم لقأ ناكنإو مميت ةحراجلا رثك أ ناكاذإ لوقو

 هملعف انس ة ةخ راجلا نم حضرلل ناكنإ لوقو ك هملع ممت ال و كلذ نكمأ ١ اذإ

 ١ هيملع مهن ال ارهاط ناكنإو م ) هيتلا .

 ، هيلع ةداعإ الو هنكمأ ت ىلص اهلسغ هنكمي مل ل رئابج هلو ىلص نم ليقو

 ءوضولا هيلع لوقو > مميتلاو ؛وضولا هيملع لوقف ك لوبلاو مدلا ه ٩ لس :سلاو

 . 4.اع ءوضو لو مست هلع لوو هلع مهت الو

 ءالا كردت نأ تمعمط ةرفاسم تناك ةأرما ىف هللا همحر ىراوملا فأ نعو

 اهنأ ع سمشلا تعلط دقو ءاملاب تلصو مميقت نأ تلهجو حبصلا ةالص لبق

 . نايع نب ناهبن لاق كالذكو « ةرافكلا اهيلعو ، اهل رذع ال

 ىراولا يفأ نعف ڵ تقولاتوف لبق ءاملا دجو مث ءمميتلاب ةيرقلاف ىلص .نمو

 ثكالذك و : : ةالصلا تقو ىن ءاملا دجو اذإ ديعب نأ هل بحت نحتو 2 هيلع ةداعإ ال نأ

 ىلع ارذدقو فئاخلا نمأو ض نوجسملا قلطأو مميتلاب ايلص اذإ فئاملاو نوجسلا

‘ \ .ملع ءىس الف ادر ل نإ » ءوضول اي اهشداعإ ايل نحنف ةالصلا تقو ق ء \1ا



 هتناف ءاملا ىلإ بهذ نإ فاخو ةالصلا تقو رخآ ىن هبة.او مانو دلب ىف ناك نمو

 لعلو ي رفسلاو رضحلا ىف قرف الو مميتلاب ىلصي نأ هل نأ هلصي نأ لبق ةالصلا

 . کالذ ىف قرف اضعب

 ءاملا دجي مل نم نأ انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخ « هللا همحر ديس وبآ لاقو

 نأ ، ةالصلا تقو ىف هغواب وجرب الو 4 م و أ رفاسم نم ةالصلا روضح دتع

 ةمات هنالص نأ لوقلا رثك اف ةبانج ريغ نم ناك نإف ء ىلصيو مميقي نأ هيلغ

 ناكااذإ تقولا ىف هكردأ اذإ ديدي لوقو . ةالصلا كات تقو ىف ءاملا دجو ولو
 ؟ تقولا تان ام دعب ءاملا دجو اذإ ث هيف اوفلتخاو ى هيلع ةداعإ ال لوقو ى ابنج

 فلاىلع ةداعإلا تبثأو غملو رفاسملا نيب قرف نم قرفو بنج ريغ وأ ابنج ناك

 . رفاسملا نو >

 لصف

 نوديريو ءاذه لاثمأو بطحلاو دارجلاو صنقلا ىلإ نوجرخم نيذلا ىف ليقو

 ىلع اونوكي نإو { ءوضولل ءاملا لءحب نورمؤي مهنإف نيخسرفلا اودعتي ال نآ

 رفسلا دح ىف اوريصي مل ام ةيرقلا نم نوأضوتي اوعجر ةالصلا تقو رضحو ءوضو

 اذه لثم ىف ريقفلاو } اولصو اومميت ءاملا ىلإ لوصولا لبق ةالصلا توف اوفاخ نإو

 ىعرلاو صنقلاو دارجلا لإ جرخ نم : هللا هحر دح وبأ لاقو 2 ىنغلا نم رذعأ

 رذعب الو ًاطضوتي ءاملا ىلإ إ عجري نأ هيامذ ، ةالصلا ترضحو هموذضول ءاملا لح لو

 هيلع ررض اهتوذ ىف ناكو ى هتجاح هتتاف ءاملا ىلإ من جر اذإ نوكبنأ الإ { ديعصلاي

( ٣ / نيل \۔)ا جهنم _ ) ٢٢٣



 س ٣٥

 سانلا نأل ث ريقن الو ىنغ نيب قرفي ملو 2 هتجاحل ىضمو ميقي هنإف ى هلايع ىلعو

 لبق .ةراهطال ءاملا لمح مهيلع بجاوب سيلو ‘ قزرلا بلط ىف جورملا مهل زوجي

 اولضو اوآضوت ءاملا اودجوو ةال__هلا تقو رضح اذإف ،ةالصلا تقو روضح

 هيلإ باهذلا ىف ؤ مهيلع ة ةقشم ةرثك وأ مهتالص ت توف هبلط ىف ناكو ءاملا اومدع نإو

 3 . مميل مهعسو هن وسمتلي ا ام و أ

 ةيرملا نم جرخ ال هنإ : ىناجلاو بطاخلا ىف هللا همحر ىراوحلا وب أ لاقو . .

 هتكردأف ، أضوتي ملو ةيرقنم جرخنإ و « مهيت هؤوضو ضقتنا نإو ؛ أضوتي ىتح
 « .هتجال ىضمو ىلصو مميت ، هتبسكم كلذ ناك نإف. 2 هعم ءام الو ةالصلا

 هديري ىذل هتاف ولو ىلصو أضوتو ءاملا ىلإ عجر كلذ نع.اينغتسم ناك نإو
 ناح اذإ نكلو ث نيثضوتم نوجرخ مهنأ عمنن مف ةلاضلا بلاطو ىعارلا امأو

 ع مهتجاح تاوفل ةيرقلا ىلإ عوجرلا مهنكمي ملو ءاملا اودجي ملو ةالصلا تقو

 . ءالا ن اديس اوناك اذإ نولصيو نوسميي مهنإ

 بلطملاو دا رلا بلاطو ْ عوشلا ىناج ا ىف رفعج ني دوع ب رعزألا لاقو

 جاتحا س ل ك لي واقأ كلذ ىفف ءامل اودج ملو ةالصلا ترمذح اذإ : : كلذ وحنو

 هنكم :ال جاتحملاو ك كلذ كرتيو عجر نأ هنكم ىنتسم نأل ءىننتسملاك كلذ ف

 ريقف ن . مييل هل زاج ا دح : ملو نيخسرفلا زواج اذإ امأو . . مميتلا هل زوح و

 اولصح نأ لبق ةالصلا لاثمأ و ءالؤه ترضح نإ : هللا هحر ديعسوبأ لاقو

هودجول ءاملا اوستلا ول عضو. ىف مو اذه لاثمأو بطخلاو ىنلا نم ائيش



 _۔ ٣٥

 ءهامللابلطي عجرينأ هيلع اذهب هانغ سيل ىذلاف ء اذهلثم ىف ريقفلاو ىننلاىف قرفلاف

 بلطل عجري نأ هيلع سيل هلايع توقو هتوق ىلع اذه لثمب نيعتسي ىذلا ريقفلاو

 « هكلم ىف كلذ نم ءىش هل لصحو بطح وأ ىنج اذإ امأو ى هتجاحل ىضمي و ءامل

 ىلصي و ءاملا بلطي مجري نأ هياع سيلف ع هدي نم كلذ عاض ءاملا بلط نإ فاخو

 . اريقف وأ اينغ ناك 2 هتبسكم ريغ وأ هتبسكم كلذ ناك. 2 ديعصلا

 دعقو ةيرقلا ىف ريطلا ةكبش دم كابش ىف ث هللا همحر ىلع ن ىسوم لاقو

 تناك نإ : لاق ، ىلصو مميتن ريطلا راط ءوضوال جرخ نإ فاخو « هدصرم ىف
 . قيفوتلا هبو 2 عأ هللاو .. ةمات هتالصف هتيسكم تالت

« « «٭



٣٥٦ 

 نوثالثلاو ١ اللا لوقلا

 هننسو هضنارفو هيناعمو هماكحأو ءوضولا بوجو ق

 ىذلا ءا سا واولا حتفب ءوضولاو ءوضولل لعفلا مسا واولا مب ءوض ولا

 هجولا ءىضو لمق هنمو ةفاظنلاو نسحلاو ةءاضولانم ذؤخأم ءوضولاو ،هى آضوتي

 . هنسحو هفيظن ىأ

 . ةءاضولا رهاظ ناك ةتالت ىبنلا نأ ىوريو

 & لسفلاوه هللا باتك ىف ىذلا ءوضولاو ، هأضو دقن هوضع لسغ نم ليقو

 نيديلا لسغ هب ىتعي { ملا ىنني هدهب و رقفلا ىفني مامطلا لبق ءوضولا ثيدلا ىفو

 وهو { حسمل ا وه ةالصال وه ىذلا .وضولا امأو 5 ةموهزلا نم هدعبو ماعطلا لبة

 نبذلأ اهثأاب » : ىلاعت هللا لاق ءوضولا حراوجلع ءاملا رارمإ وهو ءلسنلا فخأ

 .« ةالصلا متلق ادإ اونمآ

 ،لوقو ى مكمو:نم منق اذإ هريغ لاقو ةالصلا ىلإ مايقلا متردأ : سابعنبا لاق
 كسوؤرب اوحسماو 2 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف اهيلإ متضهن اذإ

 . نيبعكلا لإ كاجرأو

 سأرلارعش ىهتنم ىلعأ ننم هجولا دحف هللا باتك نم ءوضولا ضئارف هذهف

 لإ نيبناجلا نمو 4 لفسألا ىحللا رهاظ إ لفسأ نمو ي دلجلا ضبقت ىهتنم ليقو

 براشلاو بجاحلا رش تح ىلإ ءاملا لاصيإ بحو « ءاملاب هتيحل للخيؤ « نينذألا
هجولا نم هنإ لوقف « نينذألا رم مدقملا هجولا ىف فاتخاو ى ةقفنلاو . راذعلاو



_ ٣٥٨٧٣ 

 عادذلا دح ىهتنم وهو ث قفارملا ىلإ ىديألا دحو . هجولا نه "نسيل هنإ لوقو

 حسمي سأرلا نإ لوقو 2 كسوؤرب اوحسماو ، لسنلاب باطخلا ىف ةلخاد قفازملاو

 هلمحم الو هيفمكب ءاملا ذخأي نأ وهو ، هضعب حسم هيزن لوقو بحتسملا وحو هلك

 ردح 7 ض هالعأ ىلإ دعصم هسأ ر مدقم نم اهدحأ وأ هيفكي حتسميف ساأرلاىلإ

 ىلإ هردحب مث ك سأرلا ىلعأ ىلإ افقلا نم حسملا دعصي مث ع سأرلا افق ىلإ حسمل

 ءاثالث هحسمي ىتح ء سأرلا رخؤم ىهتنم ىلإ ادعصم هرم مث « سأرلا مدتم ىهتنم

 نأ هل بحتسيو «هينذأ ىخاممف هعبصإ لخديو « امهنطابو اهرهاظ هينذأ حسع م

 دسفت الف هينذأ حسمت نإ و { هسأر هب حسم ىذلا ءالا ريغ ديدج ءام امهحسم

 دارأ اذإ ناك ؤيلَص ىبنلا نأ ىور امل نيبعكلا عم هيلجر لسني مث« هتالض

 لسغ مث 2 اثالث ههجو لسغ مث 4 قشنقساو ضمضمت مش « هيدي لسغ أضوتي نأ

 ثيدحلا اذهىورء امالث لجر لك لغ مث ءهسأرحسم مث ،اثالث نيقفرال عم هيدي

 . 0ا_ناغع ن نامثع

 لسفن نأ ةلع هرا لوسر ان رم أ هز ! : لاق هلا دبع نب رباج ىورو

 : “"انلجرأ

 لجرلا ىن اجنم م دملاو قاسلا نيبام لصفم دنع ناثنانلانايظملا اه نابعكلاو

 نيب اوالخو : هل ىبنلا لوقل نيلجرلاو نيديلا نم عباصألا ليلخ بحتسيو

 . ")رانلاب ا۔هنيب هللا للخم الثل .- اصأ

 ملسوهيلع نا ىلص نلا نع هرخآ ىف لاقو دواد وبأو ىاسقلاو ملسو ىراخبلا هجرخأ )١(
 . هبنذ نم مدقت ام هل هتا رفغ هسفن امهيف ثدحي ال نيتعكر ىلص مث اذه ىوضو لثم أضوت نم

 )٢( ظفللا اذهب هدجأ ملو قباسلا نامثع ثيدح ىف لخاد وه .
 )٣( سابع نبا نع عيبرلا هجرجآ .



 _ _ ٨

 باتعألل ليو "لاق :تلع اقلا ابأ نإف ءوضولا اوغبسأ : ةرب رهوبأ لاقو

 نيدضملانم ءىش ىف لسنلا عرشي نأ بحتسيو « بيقارعلا ةياور ىفؤ ى رانلا نم
 . ءوضولا عضا وم باعيتسال نيقادلاو

 نولجحلا رذلا ن أ ڵ لوقيو ، لذ لعفي ناك ةنال هللا لوسر نأ ىورو

 هليجحو هترغ ليطي نأ مكتم عاطتسا نف ث ءوضولا "غابسإ نم ةمايقلا موي
 . لطي

 نإو زاج نيتنثا حسم نإو اثالث ةحراج لك حسمي نأ ءوضولا لك أز
 امال حسفو ًاض وت تلك ىنلانأ ىور ام 0 ةدابعلا ىمه تالثلاو زاح ةدحاو حسم

 . ىلبق نم مالسلا مهيلع (")٫ايبنألا ءوضصوو ى وضو اذه لاق االو ح

 . زاج ةرم اهضعبو نيتنثا اهضعب و اثالث اهضعب لسذف ءاضعألا نيب فلاخ نإو

 لهف

 اهيلإ ليبسلا دجو اذإ ةراهطب الإ زوجت ال ةالصلا نأ ىلع معلا لهأ عمجأو
 هثوضو ىلع ظفاحلا : ليقو . هل ءوضو "ال نل ةالصال { ةلع ىبلا لوقل

 همأو رمحع نب هللا خبع نع دواد وا و ةحام نباو ىناسذلاو ملسمو ىراخللا هحرخأ ) ( ١

 '. فالتخا ضعب

 . ةرب ره فأ نع ملسمو عيبرلا هجرخأ )٢)

 ء . ه

 . ةريره ىبا نع عيبرلا هجرخا (٣)

 نع كاملاو ةجام ناو دواد وبأو دحأ هحرخأو : سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ (٤)

 - [َ ة | ` .. : . ةويره نأ
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 ذخأف :تل ىنلا عم تنك : نادلس لاقو 2 ماثآلا نع هسفن لنةحم هنأل { دهاجلاك

 اياطملا هنع تتاحم ه۔وضو نسحأف ًاضوت نم لاق مث « هتحف ةسباي ةرجش نم اد وع

 تام نإو ص ةظفحلا هتبحأ ءوضو ىلع ناك نمو ث قرولا اذه هنع تتاحتي اك

 ض هل نارفغتسيو هناظفحم نيكلم هب هللا لكو ارهاط تاب نمو « اديهش تام ارهاط

 شرعلا تح دوجلاب هحورل نذؤي و .

 ءوضولا غابسإ لامألا هب ىلاعت هللا فعضي ىذلا نإ ")ولع ىبلا لاقو

 دجاسملا ىلإ ىشملاو هراكملا دنغ .

 . ءوضولاب ةحراجلا معي نأ وهو « هيف ةغلابملا ةغللا ىف ءوضولا غابسإو

 لصف

 { هجولا لسغو « ةينلاو 2 رهاطلا ءاملا : لاصخ تس ةالصلل ءوضولا ضئارفو

 . نيمدقلا لسغو ، سأرلا حسمو ، قفارملا ىلإ نيديلا لسغو

 ص ءاجنةسالاو ، نيديلا لسغو ث ةيمستلا : لاصخ تس ءوضولا ىف ننسلاو

 . نينذألا حسمو ك قاشنةسالاو ى ةضرضألاؤ

 . _هثوضو ىلع هللا سا ركذي نمل ءوضو ال مالظ ىبنلا لوقل ةيمسقلاو

 ىف هدي سمغي الف همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ ووو هلوق نيديلا لسغ ىفو .
 . ")تتاب هدي نبأ ىرديال هنإف اثالم اهلسغي ىتح ,ان الا

 )١( ةريره ىبأ نع هجام نباو ىناسذلاو ىذمزتلاو ملسو كلام هاور هجرخأ .

 ( ٢ ) ةرب ره فأ نع كاملاو ىاربطلاو هحام نباو دواد و:أو د_حأو ىراخبلا هحرخأ

 سابع نا نع عيبرلاو ٠

 7 ٠ ء
 (٣) نع دواد وباو ملسمو عيرلا هحرحا ١ ةريره ى . .



_ ٦.٠ 

 بح هللآو اورهطتي نأ نوبحت لاجر هيف » ىلاعت هللا لوقل ءاجنتسالاو .ه .م 2ح إ , رتح ۔ ه ئ م 7
 < ر.۔
 . _« نب رمطملا

 لبق امهس أدب ناكو { كللذ هلل تلل ىبنلا لهف 2 قاشنتسالاو 0 )ةض.ضلاو

 . “"امثاص نوكت نرأ الإ غلبأ تةشنتسا اذإ نلع هلوقو ك ءاضعألا

 . امهحسم ىلع “"نيملسلا عامجإ نم نينذألا حسمو

 ىلع ءادأو هننس نم هضثارف ملعي لو ، هياع بجاو ءوضولا نرأ لع نمو

 . ةاكزلاو ةالصلا كلذكو 4 هي زجم كللذ نأ كالذ

 . ىلصف

 نسل هناسلب كلذ لاق نإو 2 هسفن ىف ةينلا دةتعاف أدب ءوضولا دارأ نمو

 ءاملا لعجي ش ل والو دمحم هلوسرلو هل ةعاط اذك ةالصل رهطن أ : لوةي نأ وهو

 ا : لوقب و { ضمصمتي ح ‘ هيفك لسب أدبيو ‘ هللا سا رك ذيو ك هنيم : ىلع

 , ىنةشن ممالا : لوقت و & ىتشنقسي 1 : هللأ اي ةنايخلاو بلكلا ن نه ىف رهط

 ىنطعأ مهالا :لوقيو ك قفرمل ىلإ ىنملا هدي لسني مث « هللأ اي كثايلوأ ىف كتحر

 ٍ قفرملا ىلإ ىرسيلا هدي لسغي مث ك هللأ ام اريسي اباسح ىنبساحو ىنیميب ىباتك

 هسأو حسمي مث « هللأ اب ىربظ ءازو نم الو ىلايشب ىباتك ىنطمت ال مهللا : لوقيو
 ىاطقرادلاو سابع نبا نع عيبرلاو هدح نمع هيب أ ن نع ةحلط نع دواد وب ١ هحرخآ )١(

 . ةريره ىبأ نع

 . م هربص نب طيقل نب مصاع نع ىروثلاو ساب نبا نع عيبرلا هجرخأ .)٢(
 هبوحو قوحسملا ةيعورشم ثيد> ىنعاهميزخ ن؛ا هححصو ىنادنلاو دواد وأ هحرخأ (٣)

 ' . م نونسم هنأ ىلع عاجإلاو فالتخا
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 ..لوقي و ديب نذألك هينذأ حسمب مث. تأاي كتنج كتمحرجات ىنجوت مهالا :لوتي و

 نم هتبقر حم م 4ڵ هللأ اي هسحأ نوءبقيف لوقلا نوممتسب نيذلا نم ىنلعجا مهللا

 لسالسلا نم ىناظفحاو ص راملاو رافلا نم ىتبقر قتعا مهالا : لوقيو اهبناوج

 ايندلا ةايحلاىف تباثلا لوقلاب ىنتبث مهالا:لوةيو ىنملا هلجر لسني مث ،لأاي لالغألاو

 كطارص ىلع ىمدق تبث مهالا : لوقيو ىرسيلا هلجر لسفي مث ع هللااي ةرخآلاو

 ع هللأ اي نيحارلا محرأ اي كتمحرب رانلا ىلإ نيكرشملا مادقأ لوزت موي قتسملا

 كاهمامت ىلإ « رذقلا ةليف ُهامْلَرن أ اتإ».ةروس أرقي مث نيبعكلا ىلإ امهلسني و

 ،نيماظلانم تفك ىنإ كناحبس «تنأ الإ هلإال : لوقيو ء.امسلاىلإهرظن عفري م

 .نيبا وتلا نم ىنلعجا مهالا« محرلا باوتلا تن أ كنإ ىلع بتو ،ىف ونذ ىل رفغا مهللا

 ىناعجاو ى اروهط ادبع ىنلعجإا مهالا ڵ نيحلاصلا كدابع نم ىنلعجاو « نيرهطتملا

 دجلا كلو ص اليصأو ةركب كح,سأو ، اريغك كركذأ ىناعجاو ء اروكَم ارابص

 دنع ءاعدلا كرت نمو « ملسو هل آو ىنلا دمع هلوسر ىلع هللا ىلصو 0 ا ريثك ىمل ١

 بحتسي اذهو هتالص الو هثوضو ؤ هيلع ضقن الف ءوضولانم هغارف دعبو حسملا

 ٠ لئاضفلا نم وو

 .ل ضابو ، ادودحم اددع هيف تقو مهضعبف ، حسملا ددع ىف سانلا فلتخاو

 ىبنلا نأ ىور » تاحسم تالث ةنسلاو ةد>او ضرفلا : مصعب لاقو تقو

 ىتاحسم ثالث هلاضعأىلع حسمف ءوضولا مالسلا هيلع _لي ربج ىنملع لاق هلط

 . هل هللا فعض فعض نمو ءاملا نم ةفرغ وضع لكل فرغو

 م . ةثراح نب ديز نع ارصتخم هجام نيا هاور ()
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 نع ىفتكا ةدحاو ةحسم ريثك ءامب حسم نم هللا همحر بوبحم نب دمع لاقو

 .هأزجأ ةدحاو ةرم لجرلا أضوت اذإ عيبرلا نع ليقو ، ءوضولا غبسأ اذإ ثالثلا

 ناتنياس ناتحسمو « هأز-جأ نيترم لجراا أضوت اذإ لوقي روصنم وبأ ناكو

 . لجرلا نايزجي

 هغرفأ اذإف نبألا هفك ءاملا ذخأي ءىضوتالانأ كهللا همحر بوبحم نب دمح نعو

 & أضوتي وهو لجر ىلع فقو عيبرلا نإ : ليقو « اعيمج هيفكب هكرع هدسج ىلع

 ءالا تلجأ اذه اي : عيبرلا هل لامف : امهضفن مش هيك ءال لمح هسأر حسم دارأ املف

 . كثوضو نع تعجرو هتددر مث « هب ًأضوتتل

 الف هريغ وأ هسأر حسمل هذخأ نأ دعب هيدي نم ءاملا ضفن اذإ : هريغ لاقو

 ى هسأر هب حسمي ءاملا نم ءىش هندب نم قب اذإ حسلل ىف زوجو « ءوضولا ىف زوج

 ةبوطر الو ءام نكي مل نإو « هسمام لب اذإ ءلذ هأزجأ ةبوطر هندب ىف تيقب ولو

 ةرورض ريغ نم ةدحاو ديب هسأر حسم نمو { ءوضو الو حسل ثالذ هيزجم اله لبت

 سمننيلف ةالصلا تقو رضحو ءاملا ىف موعي ناك نمو . هيلع سأب الف حسا غبسأو

 . ةراهطلا كالذب ىوني و ءاملا ىف

 لصف

 ىتلا نأ ىور !ل ء هيف فرسدلا هركيو ءوضولل ءاملا ىف داصتقالا بحتسيو ا

 نم ول و فرستال : هل لاقف « فرسيو رهنلا نم )فرغي وهو لجرب رم ةلل

 هجام نباو ىذمرتلا ثيدحو لقغم نب نا ديع نع هجام نباو ذواد وبأ هانعم جرخأ )١(
 نع جرخأ ظفللا اذهبو ءاملا ساوسو اوقتاف ناهلولا هل لاقي اناطيش عوضوال نأ ىبأ نع كاملاو"

 .م دعس روكذملا لجرلا نأ ركذو ميقلا نبا هرك ذ رهنلا نم ولو فارسإلا ثردحو اضيأ يبآ



_ ٣٦٣ 

 ءالا هلت سأب الو { انس هونسو ُاثم هوب و (. اجن ءاملا اوحثت ال : ربح ىفو > از

 . 7 ٥ . . .ك تنااك . .ح . . ّ .

 : لوقيو ىرثلا لبي امب اضوتي ناكهنأ ملع ىبنلا نع ىور دقن ،حراوجلا مع اذإ

 هغابسإ ءوضولا مامتإو ء 'لةث ام لإ ههرك أو ، ففخام ىلإ ءوضولا بحأ نإ

 ا انزو نزوي ءوضولا نإف ريسيلا ءاملاب نوآضوتي نيذلا ىتمأ رايخو ث هعضاوم ىف

 ناك امو ةمايقلا موب لإ رسكي الف شرعلا تحت خو عفر ةنسو ريدةتب هنم ناك

 . ةبانجلا نم عاصلاب !ولستناو « دلاب اوآضوتو عفري مل ةعدبو فارسإب هنم

 ًأضوتيال نأ بحتسي هنأ الإ دودحم دحءوضولا ءال سيل : نسحلا وبأ لاقو

 . عاص نودب لسقغي الو دم نودي

 نم ءوضولا ةرثك نإ : :ن ىبنلا نع ةناورلا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 بهذي وأ اهنقو توفي :ىح ةالصلا نع هن وض وب لغتشي نل كللذو ك فارسإلا

 همزلي هءوضو غبسأو هن راهط لك أو 4.سةن ىلع طاتحا نم امأو > اهنةو لض أ

 . فارسإلا مس

 لصف

 ىدتري ةقرخ وأ بوث هرهطت لاح ىف ءىضوتملا قتاع ىلع نوكي نأ بجتسي و

 أضوتي الو ،لمالا ىف صخر ضيبو « راهن وأ ليل ىف اهراع رهطتي نأ زوج الو « هي

 . هثوضو نم غرفي ىخ ملكتيال نأ هل بحتسيو ، سجت بوث ىف

 هنإو هثدحم هيلع لبقأف أضوتي وهو دحأ هلكنإ هللا هجر ىلع ني ىسوم لاقو :

ىتح هملكي فقوف ناسنإ هلكمث هثوضوضعب أضوت نمنأ دجوبو ، ءوضولا ددج



_ ٣٦٤ 

 درح لاقو 1 هن و_۔ضو نيب قرغي الو { هل وأ ١ ,. نم ءوضولا ليع هن أ ‘ هروهط فج

 لش دجلا 1 مث اثالث هسأرو هبديو ههجو لسغ نم : هللا هحر بوبحم نبا

 . ه. وذو هيلع دسفي كلذ نأ هؤوضو فج نأ دعب هيمدق

 لسف

 هنأ ةلع ينلا نع ىور امل « ءاملا هينيع برشي و هعباصأ ءىضوتللا للخيل و

 ىرتال اهلمل ساملا نيعأ اوب رشأو ءراننم ريماسمب للخت نأ لبق كمباصأ اوللخ:لاق

 وهو ى لك اشلا دهاعتي و ةمات هتالصف ءالا هينيع برشي ل نإ ليقو . ةيماح ران

 متاخلا عض وم ةلشنملاف ى ةلفغملاو {ةلشنملا كلذكو ى نذألاو ةيحالا نيب ىذلا ضايبلا

 هللا ىضر ركب انأنأ ء ىور امل ءوضولا ىف كلذ لكو « ةقفنملا : ةلفغملاو عبصإلا نم

 «اهنع لفغي سانلا نم اريغك نأل ةلشنملاو ةلفغملاب كيلع لاقت أضوتي الجر ىأر هنع

 ..مات هؤوضو ثالذ هبشأ امو نابل وأ مهارد هيف ىفو أضوت نمو

 . هب سأب ال لوقو ، هوركم لوقف بوثلل ءوضولا عضاوم حنم ىف فلتخاو

 3را

 ههجو ؤ )١) )جسم :نل هلرا لوسر ت بر أ ر: : لاق هللا هجح ر لبج ن ذاعم نعو

 . هبوث فرطب هثوضو ل و

 بوثبامأو ك ليدنع ءوضولا حراوجنم ءاملا حسم زوحمال هللا ذبع وب أ لاقو

 سأب الف هيف ىلصي ىذلا ءىضوتللا

 ملس و هيلع هتنا ىلص ينلا لعغنم نكي مل هنأو حسملا ةيهارك سنأ نع نيهاش نيا ىور )١(

 .نب رب اج اح نع عيرلا دنمم ىف كلذكو هضراعي ام ةشئاع ثيدح نم ىذمرتلا ىورو تاذ هب احصأ او

 م . . هل.ذ مل۔و هياع هتلا لص ىنلا نأ اغالب دبر



_ ٣٦٥ 

 ىلع ءوضولا دمب ليدنلاي حدملا انباحصأ هركو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 بحتسي الو .« رون دسملا ىلع تمي هر٣أو « رون ءوضولا نإ لمق هزأل ص هل دمع :)ا

 مدنع رسيأ وهف ليدنملا ريغب هيف ىلصي ىذلا هبوثب كلذ لعف نإو ٠ كلذ ةلازإ

 . رجحلا ال ةليضفلا ىنمم ىلع هلكو « ةيهاركلا ىف

 ليو . كعباصأ نيب نكبشت الف تأضوت اذإ : لاق [ ىنلا نإ : ليقو

 هنكمي ل نإو ث ضقن الف لعف نإف ماق الو نايرع وهو ءىضوتملا أضوتي ال نإ

 سأب الف ى درجتم وهو ي ىراجلا رهنلا ىف أضوت نمو سأب الف اماق أضوتف دودتلا

 امم اق أضوت نإو نسحأ و ادعاق أضوت نإ : هللا ديع وب أ لاقو ك دحأ هرم نإ

 . زئاج وهف

 ءال نب لوحم امم ناكنإن 3 ماعطلا نم ءىش هسو رص ق لخدم لك ] نمو

 نراك نإو ص ثالذ لق ولو دمعتلا ىلع هكرت زوجي الو ع هتجلاعم تمزل ندبلاو

 اطايتحا هلع نإو » هكرت زا ءوضولا عضاوم ىلإ لوصولا نم ءال عنمع ال امم

 . ءوضولا لبق للختي نأ هياع سيل لوقو ، نسحأ وغ

 ىفاوألا نم اهريغ نم هب سأب الو ةضفلاو بهذلا ةينآ نم ءوضولا هركيو

 . ةرهاطلا

 لوقو « هجارخإ هيلع لوقف هعضوم نع ىمحلا حسفف جلفلا نم أضوت نمو
 . ةرضم هيف نكي مل اذإ هجارخإ هيلع سيل

رتسي ام سبال ناكاذإ امناق أضوت نم ىلع سأب ال : هللا هحر ديمس وبأ لاقو



_ ٣٦٦ 

 نوكتي نأ الإ ةيهارك دشأن ايراع ءوضولا امأو ء نسحأ دوعقلا نأ الإ هترذوع

 هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم دحأ هاري الأ هسفن ىلع هيف نمأي رتتسم عضوم ىف

 امنإو ، راهن وأ ليل ىف ناك مات هؤوضوف ، هبايث سيايل ماق اذإ الو ، هثوضز ىف
 ءاملا ىف ادعاق ناك 0 دح أ هيف هيلع ىضم ال ن نمأي هنأ الإ فشكنم عضوم ىف ه وه

 هترس ىلإ هب ًارتتسم ءاملا ىف ؤ ناك اذإ و « بدألا ىف ىف نسح أ دومقلا : أ الإ اع اق و ]

 ىلإ رظانلا ب رت مل ام ةرتس ءالا نوكب دقو رتس ريغ ىف ز ناكولو مات .هؤوضوف

 هرصب ] نإف ى ةرتس وما اردك اما ناكنإ و تروبلا فصي ىفاصلا .مل نأل دمعالا

 فشكنم عضوم ف ناك نإ و {© فالتخا هنوضوف ناكهبوث إ ه.ا 5 دنع دح أ

 : رهنل ىف دقعني الو هؤوضو زوجي ل لوقف دحأ هيذ هتلع ىفمب ل نمأي هنأ الإ

 نإ و ص ههوضو متأ ىتح هيلإ رظفلا هل زوجب ال نمم دحأ هيف هرمصبي لام لوقو

 نإ و ٤ :هبايث نل و أضوتي :ىتح ةداعإلا هيلعا ناك هلوصو لاخ :ىف ذخأ هر هرصب أ

 ء" راهنلا:ق ةؤوضو زنوج ال لوقلا رثكا اف نمأ من نمأ عضوم ال ةزظاخغ ز عضوم ق ناك

 هل ١ رظفلا ذل زوجحم ال نمم دحأ هزضصبي ىتخ ن حضو نإ لوقو دحأ هرب 1 ولو

 ىدنغو 4 ةرورضإزم .كلذ لعف نوكي نأ الإ كات ىف رصةم وهو هثوضو مامت لبق

 أضوت ام ثيح مات هءوضو نأ راهنلا يف رتتسم عضوم ىف وأ لمالا ىف ناك اذإ هنأ

 ايراع وأ ، ىراجلا ءالملا بناج وأ « ءانإ نم وأ ، راج ءام ىف ناك ك اذه ىلع

 ءوضولا ضقني لاق نمو ث مات هءوضو نأ ث دحأ هرصبي لو هريغ وأ نكس ىف

. ثالذ ىف مثإلا لجأالف رظنلا ىنعم



 س _ ٣٦٧

 لصف

 ةلط ىبنلا لوقل هحراوج ءاملاب معي نأو همامتإ و ءوضولا غابسإ بحتسيو

 -ك بيقارعلل ريخ ىفو 0 باقعألل ليو : اللا مهباقعأ بصي و موف ىلع رم نيح

 لاق هنأ ىورو « رانلا نم مادقألا نوطبل ليو لاقو ؤ ءوضو اونبسأ ث رانلا نم
 نلا

 .نشهخيو نغدلي براقعو تايح ةمايقلا موي هللا ثم٫ هدوضو غبسي نم : .

 نيب ىفقي ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناكم وي ىف ءوضولا نم كرت ام عضاوم

 .نم مهرد عضوم كرتن والع )هلا لوسر ذهع ىلع أضوت الجر نإ ليقو . دابعلا

 داعأو لجرلا أضوتف ، ءوضولا غبأف ج مالسإلا فصن, ءوضولا نإ ، هل لاقف هلجر

 هاب ذو .راغلا هب تلعتشال هلسغي مل ءوضولا دودج نم ءىش قب ول ليقو هتالص

 . رانلا نم

 .ليضف
 هنإ : نورخآ لاقو غ بجاو وه : موق.لاقف ءوضولا ىف بيترتلا ىف فلتخاو

 .لاقو ث ةنسلا فالخ ديرب نأ الإ ، ثالذ ىف رييختلاب « نورخآ لاقو « بجاو ريغ

 رهطتملا دصقي مل ام ريخأتلاو مدقتلا زاوج إ انباحصأ بهذو : هللا همحر ح و أ

 روك ذل بيترتلا ىلع نوكي كب نأ ىدنع بج وي رظنلاو ى لاق ةنسلا ةفلاخم كلا زب

 قسن واولاو ةيآلا ىف

 وضولا ءاضتأ ىقابو هيديو ههجو لسن أضوت هنأ . رع ىور دقو

 لإ راشأف ، هب الإ ةالص هل هللا لنقي ال نمل ءوضو اذه : لاق مث بيت رقلا ىلع

 . بجاو ريغ ببترتلا نأ رابخألا ضعب ىف هنع دجو و . بترم ءوضو

 )١( م كلام ني سنأ نع هجام نباو ىئانلاو دواد وبأو ىذمرتلاو ملم ه>حرخأ ..



 - ٦١٨ م _

 ىسن نإو ث هدعينف ضعب ىلع هئوضو ضعب ميدقتل دممت نم : عيبرلا نعو

 تممتأ !ذإ هب تأدب ءاضعألا ىأب ىلابأال : لاق هنأ ىلع نع ىورو ء سأب الخ

 نأ ىلع سانلا عمجأو ء ءىش ءوضو مدق نم ىلع سأبال : نسحلا لاقو . ءوضولا

 هيف ىرجيف ثالذل دمعتي نأ الإ ءوضولا ىن هنيمي لبق هراسيب أدب نم ىلع ةداعإال

 سانلاىلعو ملع ىبلانع لقني مل هنأل ءوضولا قيرفت هركبو فالتخالاب لوقلا

 ءىشب ءىضوتملا لغتشانإ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو « هلمفو هلوق ىف هب اودتةي نأ

 ثالذ ريغ وأ هتئيهب لغتشيف هثوضو مامت نع ه.ام رصقب نأ لثم هثوضو بابسأ نم

 " رمأ ريغب لغتشا نإو ء هثوضو ىلع ىنبي نأ هلو ء فج مل وأ هؤوضو فجي ىتح

 ىضمام ةداعإ هيلع نأ ءوضولا حراوج نم ءىش هيلع قب دقو فج ىتح هثوضؤ

 لاح لك ىلع ىضمام ىلع ىنبيو هئاضعأنم ىقبام ءوضو هيلع نإ لوقو ،قبام عح

 ! كلذ نإ لوقف ى هيف امهلسذي دجسملا نأي ىتح هيلجر كرتي مث أضوتي ىذلا ىف ليقو

 . ديعيو فج اذإ زوجمال لوقو ؛ فجي مل وأ هؤوضو فج زاج

 لصف

 لامألا : ةلل ىبنلا لوقل٬ اهلك تاعاطلا لامعأىفو © ءوضولاىف ضرف ةينلاو

 ةين ريغب ةراهطلا انباحصأضعب زاجأو ل نكي مل ةين نكت ملاذإف « ©)تاينلاء.

 ءوضوب ارهطتم نوكي ال هز أ { نحم هراتخت ىذلاو « هب رومأملا لمفلا ةفيصب فأ اذإ

 ىدؤت ال ضئارفلاو ، ةضيرف ءوضولا نأل ، دصقو ةينب الإ لسغ الو

 . ةدا ر ال \ ال 1

7 
 ٠ مهنع هللا ىضر ة٫اجصلا نم هرغو باطلا ن رمع ع هرغو عيب رلا هج رح ( ١ ) ١



_ ٣٦٩ 

 ةالصلا ترض>و هيلع ظفاحو هدوضو ءرملا ك>أ اذإ لضفملا نب رمع نعو

 . نييقارعلا بهذم اذهو 2 ةين رضحم مل ولو لصيلغ

 نإو ةالصلل هأزجأ ءاملاب أضوت نم نأ : هللا هحر حبسلا نب دمحم نع دجويو

 هءادأ دقتعمهلعفو ءوضولا عيمح ىنأ اذإ : هللا هحر رقصلانب نازع نعو « وغي

 : هيلع بجاولا ءوضولا دصق اذإ اذهو « ةين هل رضحت مل ولو 2 ةالصل هأزجأ

 الو ث ةالص هب وني و ر كح نم نأ : ءايضلا باتك نم عصوم ىفو

 الو ربلا باوبأ نه اباب هبوني مل نإو ث ةضيرفلا هب ىلصي هنإف اركذ الو ى ةءارق
 . ةداعالا هيلعن ةضيرفلا هب ىلص مث ث ةين ريغب رهطتو © ةينلا لهأو اهنيعب ةراهلعلا

 : تاينلاب الإ لامحألا زوجت ال هنأ انباحصأ لوق ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ءوضولا أضوت نم نأ مهنع ءاج دقو ى لمدلا عم ةينلا هيف مزلي امم لمح ءوضولاو

 عم لمملا توبثل ءوضو هنأ : لوق ء فالتخالا ءوضولا هب وني مل هنأ الإ لماكلا

 ناك دقو ، تاعاطلا لو هياع تاضرتنملا ءادأب هتين دةعم نمؤملا نأل ى ةينلا مدقت

 &} وض ولا دنع ةينلا هراضحإل ، هنايسنل نامبإ عيضي نلو ناميإ وه ىذلا لمعلا هنم

 تبثي مل هريغ دتتعا وأ 2 هدقتعي ملو هريغ ىلإ لمعلا كلذ فرصف كلذ ركذ نإو

 ىف ةينلا رضحي نأ الإ دتعفي ال هنإ ث لوقو ث ءوضولا دقتعيو ةيلا ىف لمعلا
 . لمعلا تقو

 هب ىلصي ال لوقو « ءوضولاب الإ موقي ال ام ضئارفلا ريغل أضوت ن. امأو
 اذإ هب ىلصي هنإ لوقف ، ضرفلاب الإ موقيال ضرفلاو « ضرفب سيل هنأل ضئارفلا

) ٢٤ - نيبلاطلا جهنم / ٢ (



_ ٣٧٠ 

 دارأ نمو مميتلا دقعني ثيح هعقوم عقو اذإ ٠وضولا جرخ جرخي مءيتلاو هظفح

 لاق نوع اذك" ةالصل رهطتي هنأ ضمضيغي نأ لبق هسفن ىف ةينلا دقتعا ةراهطلا

 ةدحاو ةين هتأزجأ ًآضوتف ىوننمو نبح وهف اذكهب حلصأ ةعاسلا رهطتأ هناسلب

 +وضولا ناك نإف : ليق نإف ء فظنتيو ءاملاب دربتي هنأ لعفلا عم ثدح اهلقني ملام

 ؟ضرفلانمغرغينأىلإ ةينلا ماودىلإ ناسنإلا جاتحيال ف .ةينب.الإ ءىزجمال كدنع

 ةينب الإ ىزجيال موصلا نأ ىرت الأ ءةقشملا هيف قحليو 2 نكميال ام اذه : هل ليق

 لوخدلا هلزوجال كلذلو ، کالذ هرضيالو ايسان لكأيو « مانيو هبحاص ىدني مش
 نضعي لغ نم ليقو 2 ثالذ هرضي الو ع ىدني وأ أ وهسي مث ةيني الإ .ةالصلا ىف

 آضوت نم لوقو ك هتدن لبف هل ع ماف 4 هنأل ٥ رح : ك ,ةراهطلل ه ا هاون م هحراوج

  

 نملا هن 4 ] نسحلا ب أ ن نف 2 ةيناث ة ةصر رةل هدعتعا 4 وض وضعب ى ف راص ال ة ةصر رفل

 7 ` : . ثالذ زاج . ٥ دعتعا ال هو هووصو
٦ 

 ن ىلصي هن أ ةيناث ةالص نم غرف انم ذ هنؤضو ظفح اذإ هنأ ديعس ىبأ نعو

 لع ءامل وه ىرجأو أضوتي فيك الجر لع نمز لوق 7 ع ضقتن | هنأ ملعي ىتخ

 رمط هب "وني مل ولو « ربلا نل هنأل 2 هب ىلضي نأ هنزجي لوقف غ ءوضولا مضا

 .ثإف ! .» هنأ : لصي الو ديعي ةنأ لوقو 2 هللا همخر خيسلا ن “دمع لوق وخو ، ةالصلل

 غ متقتنا هنأ ملعي ىتح ىونام هب ىلص تاولصو أ ةالصل هلهئادتبا دنع هن وضوب ىون

 داقتعالا هبزجمي لوقو ث هب ىلص:ضقتني مل هنأ لعو ةفورعن ةالص وني مل ولو لوقو
 .ىلصي::لوقو ى داقتعالا هزح غرف اذإف ةحراج.تيقب ولو 2 هلك هؤزوضو : از

نأ هيزجيو ڵ هءوضو لمهي مل اه اهربد ىف وأ امهل هاون ىتلا ةالصلا حلصي مل ام هب



 _ _ ٣٧٧١

 دقتعا اذإ هنأ : لوقو . ةفلتخ تاقوأ وأ دحاو تقو ىف ةالص دمب ةالصل لقتعي

 دقف امنيب ةالص ىون نإو 2 ضقتنا هنأ معي ل ام هب ىلصي هنإف ةضيرذلل ءوضو

 هن ىلصي هنإو تاعاطلا نم ءىثل وأ كسنل أضوت ول و لوقو ء فالتخالا نم ىعم

 . ضقتن ا دق ه٥ه+وصو نأ ملعي ىتح اهريغو ضنارفلا

 أضوت نمأنأ ئ نامثع ن ناماس.نع ك ر ز نم نع _ 'كلام ن تاصلا نعو

 نوكيل ِ أضوت ول و . زئاحف هب ىلصف ةالصلا ترضحو ةالص هب د ر :7

 ناسنإلا نأ : ريش» :رعو ‘ ادةتعم هؤوضو ناكو ‘ ةعاطلا نم اب رض ناك آرهاط

 ك هأزجأ ةالصلل اءوضو هب ىون نإ هنأ ى هلك هندب بطرت ىتح ءاملا ىف سمفنا اذإ

 :ضقتنا ه»وضو نأ لهي تح « اهريغ ةضي رف هب ىلصي نأ هل زاج ةلفانل رهطت نمو

 كلذكو ك ةضيرفلا ه لقتعد اوضو أضوت نه نأ ناملس نع رذنم نعو

 ىلصي نأ هارجأ نآرق دوحل وأ ةزاخل وأ فحصم ق ء ارق وأ كسل أضوت نإ

 . ملعأ هللاو ةضي رف هل

 : :. ٠ لصف
 تلاز اذإن ء ضحنلا ثد_حلا ةلازإ ريغ ةين ىلإ جاتحي ال ةساجنلا لسغو

 اذإو & ثادحألا مفرل ةراهطلا دقتعب نأ ناسنإلا رمأ امنإ و ترهط دقف ةساجنلا

 .. تاولصلا نم مقوت ام [رهاط راص ثادحألا عنر,دقتعا

 لصف .

نأ ملعلا ل»أ نم ريثك بحتساف ، ءوضولا دنع ةيمستلا بوجو ىف فاتخاو



 ليقو ،هيلع ءىش الف ادماع وأ ايهاس هكرت نمو ث هللا سا رك ذب ءىضوتملا 'ىدتبي

 . حرلا نمحرلا هللا مسب : ءوضولا حاتفمو احاتفم ءىش لكل نإ

 ىلع هللا سا ركذي مل نل ءوضوال : ةمالظ ىبلا لوق ليوأت ىف فلتخاو

 لوقلا ضعب ىفو « هلعةيو ثالذب رمأي هلع ناكو ، بجاو اذه نإ لوقن ، هثوضو

 ىلع هللا سا ركذي مل نمل ةلضف الو ، ءوضو لإكإل هن أ هليوأت جرخم اذه نأ

 ع هللا سا ركذ دقن هللا هب دارأو ، هثوضو ىلع هبلق هللا سا ركذ نهو « هثوضو

 كرت دقف هثوضو ىلع هللا مما كرت نمو ى ةيفلا ىلع ا ات هلل :نل هنع لوةلاو

 لوقو ص هيلع ضقن الو ثلذ ىف ءاسأ دق لوقو ، هؤوضو ضقتني الو هل ىغبني ام

 لكو هيلع ضقن الف ايسان هكرت نإ و ضقنلا هيلعف ةنسلا فالخ ادمعتم هكرتنإ

 . حالنالو حاجتالو حالص ىنعم هل ءىجري الف هيلع الو هللا مسا هيف ركذي مل ءىش

 لضف
 اهلسغي ىح ءاز الا ف هدر لخدي ال نأ م ونلا ثدح نم رهطتلل بحتسيو

 ىتح ءانالا ىف : هدر سمي الو همون نم كدحأ ظةيتسا اذإ : ةلل ىبنلا لوقل اثالو

 ىلع ال بدنلا ىلع اذه ىنعم جرخيو ، تتاب هدي نيأ ىردي ال هنإف 2 اثالث اهلسغي

 . ضرفلا

 .قيفوتلاه و ملعأ هللاو نيفكلاىلع ضافي ءوضولا لوأ :هللا هحر ااه لاقو

2 © 2



 ٧٣م _

 نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 ءوضولل اهسدترتو ءوضولا ءاضعأ ركذ ىف

 منلا ىف ءاملا كيرح وهو 2 ةضمضلاب أدب هندب ءوضولا ديرب ىذلا لغ اذإف

 نرم مفلا ةيقنت ىف ةفلابملا هب دارملاو 2 طغضلا وهو ، صا نم هلصأو ، هطغضو

 ءهننأىف ءاملا لخدي نأ وهو ء راثنقسالا قاشنقسالاو 2 كلذ ريغو ةم وهزلا وماعطلا

 نود قاشنقسالاو « همش دقن هفنأ ىف ءاملا لخدأ اذإ هنأك« مشلا قاشنتسالا لصأو

 . طو.دلا

 لصف

 { ©_نبسأف تأضوت اذإ : ةمالع ىنلا لوقل 2 ناتنس قاشنقسالاو ةضمضللاو

 ٠ . اتاص نوكت نأ الإ غلبأف تقشنقسا اذإو

 &: ةنس ةالصال ةراهطلا ىفو ةبانجلا لسغ ىف ضرف امهنأ ىلع انباحصأ عمجأو

 ص هيلع سأب الف هيف ىف هدي لخدي ملو ضمضمي نم : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

 نإ : لاقو ك هنانسأ كلدي و هف ٢ هعبصأ .لخدي نأ بحأ و( ابنج نوكت نأ ال 1

 . ىرسيلا عبصإلا لخدي ىلصوملا ركب وبأو ، ىنملا عبصإلا نولخدي نامع لهأ

 زاخدإ نأ انعمو ‘ ىرسلاو ىنملا لخدن ناك ميب رلا نظأ : بوبحم لاقو

 ةالصلل ةراهطلل بحةسمو { ةيانجلا نم لسنلا ق بجا و فنألاو مفلا ف عباصألا

 . ايرة م دقت ) ( ١



٤ ٣٧ 

 ىلص ىتح بنج وهو ق ةاشغقسال او ةضمضلا ين نمو . مفلا ىف .الا سبحي الو

 لام زوج ال لوقو ى ةز اح هتالص لوق ةبانجلا ريغ ىفو 2 ةالصلا داعأو اهداعأ

 لصب 1 و ] ىلص دق ناك «هذمت و أ كاذىسن ئ امهس الإ ةالصلا نال لوقو ُامممتي

 ةالصلا ت ت ام لوةو ص هيلع ةداعإ الف ةالصلا ىف لخد دقو مس نإ لوقو

 هيلعةداعإ ٍ لوقو « ةالصلاو امهنداعإ ةيلعف ةالصلا متأ ولو لوقو ث ديعينأ هيلعف

 : ةيواعم وبأ لاقو ، ابنج نوكي نأ الإ هدمت ول لوقو 2 دمعتم نوكم نأ الإ

 . اجنج ناكولو ىلص ىتح امهيسف اذإ هتالص ىف هيلع ضقن ال

 - .ه . ٠ . . نلااص . . )١ ل
 نم ىسندسيو ضصمصمتي ن اك نل ىنلا نأ لير نم شا دبع ىورو

 . قاشنتسالا ىزج ءىش ءا نه ق اذإ . ٥هربغ لاق . ةدحاو ةفرغ

 لهن \
 4ح { . 7- م م ١1 31 . اع ه ةل - . . ٠0 ا .

 > وا لد> و [ . ھوجح و ولسغ ١ ). ل أ هللا لوق هصإ رو هجو لسغو

 > عرةألاسأ رنه هج ولا ضبقت لح وو ك مميتلا كنع هحسم رومأملاوه هلسن رومألل

 ك ىلعأ نم هلح اذهف هسأر رش تبنم ههجو د هنك امأ ق ه رعش ىذلا امأو

 هجولانم هنإ : لوقنف ڵ امهمدةم ىف فلتخاو 4 هينذأ ىلإ هنقذ ىلإف لفسأ نم امأو

 ىذلا ضايبلا وهو اسنلا ثتالذكو هج ولا نم اه اسيل و امهل ا هج ولا نإ : لوقو

 انعم ام رثك أو . هجولا ره سيل هنإ : لوقو ى هجولا ةحفصو نينذألا نيب

 هز أ انعم ام رثكأ اف اسنلا ام ] و .ؤ. اهدحو ناحستت هج ولا نم اسيل نينذألا نأ

 . هج ولا نم

 ٠ اغالب رباج نع ةد۔..ع فأ نع عيبرلا هحرخأ ) ( ١



٧٣٥ 

 رهش تبانم لوأ نم هلسغ ضرتقملا هجولا نأ هللا هحر بوبحم نب دمحت نعو

 ضرف ىف.دئازب همضاوم. نع رعشلا فاشكنا سيلو ص نذألا لصأ ىلإ سأرلا

 ةيحللا عضاوملسغ : ليقو « هين ذأ ىلإ هتيحلرمش نم جرخ ام ءالب معي و هت راهبط

 2 دييدج ءامب الإ هيلإ ءاملا لوصؤ نكي ملو هرتسي رعش هيف نكب مل اذإ ب بجاو

 . هنع لاز دق هجو سا نأل هلسغ بحي ل ديدش کالذو

 هيلع نأ : ههجو نم اثيش هتيحل تذخأ اذإ لجرلا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاق

 رعش هيف ناك « دلجلا ءاملا لصي ىتح ى هبجو ةيحالا نم لصتل رعشلا كلدي نأ

 بحتسيو . نسحلاوبألاقو ، رعشلا قوف نم ةيحللاحسم هيزحي لوقو ، نكي مل وأ

 لاق ويم ينلا نأ ىورمل ، لفسألا ىحللا رهاظ بيطرتو ©. ةيحلا ليلخت

 لوقو « لسألا ىحالا فرط وهو كينفلا "٨لسغأ نأمالسلا هيلع ليربج ىنرمأ

 ، ضقن الف لعفي مل نإف «اهايلخت بحتسي هنأ الإ ءوضولا عضاوم نم ةيحللا تسيلا

 ءوضولا ىف هتيل لاخ ميبرلا ناكو ع هجولا ىلي ام اهنم للخم ءاهقفلا ضعب ناكو

 ميتلا دنع بارتلاب ةيحالا لاخنالو « اهللخم الو هديب اهحسمي لئاو ناكو 2 ةالصال

 ناكو « ايرج ءاملا امهياع ىرجي نكلو ء ةقفنعلا الو نيبجاخلا ليلخت بجي الو

 نم ىلع سيلو ي ةقفنملا نم لفسأ رهشلا هيف ىذلا نقذلا لخي نامثع نب نايلس

 ةاخرإ امربخري نكلو ث امهضمنيل الو .هينيع حتفل دمعتي نأ لقني وأ أضوت
 ىتح امهكر ع نإ و ، هثوضول كح ريغ وهف لسقغاو أضوت نم لوقو ءاملا امهلبيلا

 . هأزجأ هيايع حتتفي . و ءاملا امهلخدي

 . م سنأ نع دواد وبأ هجرخأ ةيحللا ليلخت ثيدح (١)إ
 , م.انه امم لوطأ ث.دح نم ةبانجلا لغ ىف ميبرلا هجرخأ )٢(

 م

 دم .٠

 



 اوب رشأ هام ىبلا لوقل ءاملاب اهلبيف ابنج نوكب نأ الإ : حبسملا نب دمم لاق
 . _( ةمماح اران ىرت ل اهلعل الا كنيعأ

 !ونش « هنع هللا ىضر رص ثيد 2 ةراهطلا دنع ءالاب هجولا مطل هركبو

 وضعلا ىلع ءالا بص وهو « زئاج نيسلاو نيشلاب نشلاو ا هوحثت الو انش ءاملا

 . هيف هقيرفتو

 ؟دحأ تيأر ام :لاق ؟ اهرعش للخم له : نيضراعلا نع هللا همحر مشاه لثسو

 َ . رينم الإ كلذ عنصي

 شاه ناكو ئ نيضراع الو انقذ للخ . ىلصوأا ركب اب ] نأ مشاه ىررو

 . ىأرلا نسح هسلجم ىف ركب ابأ حدمي

 لهف

 لوقل ك هج ولا لسغ مله بجاو نيقفرملا ىلإ ءوض ولا ف نيديلا لسغو

 اذإ دلا نأل ڵ لسنلا ك- ىف نالخاد ناقنرماف قفارملا ىلإ مكيديأو : ىلاعت هللا

 فارطأ ن ءوض ولا ق نيديلا لسغو ك هيو لخاد وهف دودحلا سج نه ناك

 رادأ ءوضولا ىف نيةفرملا غلب اذإ لط ىنلا ناكل يقو ء نيقفرملا ىلإ عباصألا

 . امهيلع "ءاملا

 )١( ةريره ىبأ نع ىنطقرادلاو متاح ىبأ نباو نايح نبا هردص جرخأ .

 )٢( سم ىتح هيدبو ههجو لضف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا ءوضو ةفص ى نامثع ثيد> ىف
 كاذ ىلع لدي ام نيدضعلا فارطأ .



_ ٣٧٧ - - 

 لوق ، ءوضولا ىف نيقفرملا لسغ ىف ىعم فلتخم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 نالخديو ث مم ىنمب ىلإ نإ لوقو ى امهيف نالخدي الو نيعارذلا ىف ةياغ امهنأ

 . انيلإ بحأ وهو { لسفلا ىف

 لدبلا هيلعف 2 اهردي لو ىلصو ًأضوقف رودي ال متاخ لجرلا دي ىف ناك ادإ و

 لاصتا ناك نإو ، بجاو ريغ حسلل ىن مباصألا ليلخت و : هللا هحر دمحم وبأ لاق

 عضاوم نم ءاملا هباصأ ام نأ ىلع ليلد اذه ىفو ى ابجاو ليلختلا عضاوم ىلإ ءامل

 ةراهطلا ىف ابجاو نكي مل هيلع هدي ناسنإلا رمب اذإ ةبانجلا نم رهطتلاو ، ءوضولا

 . عأ هللاو

 لصنف

 » 'كسوُرب اوُحَسُماف»:ىلاعت هللا لوقل 2 ةالصلا ةراهطل ضرف سأرلا حسمو

 ةدحاو “>حسم هنأ د وعسمنبا قيرطنمو ،امالث هسأر حسم ةنك ىنلا نأ ىور

 . هضتني الف هسأر حمل حسمل هقكب ءاملا لح نمو

 هنمزمياقلازقأ :لوقو ك هعيمج حسمي : لوقف ، سأرلا حسم ىف سانلا فلتخاو

 { ةيصانلاب : لوقو 2 سأرلا عبر : لوقو ه تارعش ثالث رادقم نع صقني مل ام

 "ىزج همدقم نم سأرلاضعب حسم نإ :انب احصأ رك أ لاقو { سأرلا مدقم ىهو

 ص هريغ وأ درب ةرورض نم الإ ٨اك سأ راا تدم سفرأ هراتخم ىذلاو « حسامل

 . هرخؤم نم هضعب حدمب "ىزمجي الو ث همدقم نم هضعب حسمب ىنتكميف

 .ةدحاو ةفرغ فرغ هنأ مالسلا هيلع هنع ىنغلب و لاق اغالب ديز نب رباجنع ميبرلا جرخأ . )١(
 . هين ذأو هسأر اه حسم و



 م٨٣٧٨ -

 حسمي :الو ِ هسأز مدةم :حسمي ىسوم ناك : لاق هنأ مشاه نع ةقثلا ىورؤ

 عبصإب حسم اذإ حبسملا نب محم لاقو « هافقو هسأر مدقم حسمب ريشب ناكو ث انقلا

 & هأرجأ عباصأ ثالثب حسم نإو انيلإ بحأ فكلا عيمجو ا هأزجأ نيعبصإ وأ

 نعو . هيزجم ال ضعب دنعف لقألاب حسم نإو ، هعباصأ نم رك ألاب حنم هنألا

 نع اهرخأة ةك وأ ةمامح هيلعو أضوت هللا همحر ارباج نأ هللا هحر ةديبع ىأ

 حسم ءىزح : هللا همحر هللا دجع وب أ لاقو 2 همدةم حسم 7 ، هيدي ىدحإب هسأر

 . اثالث هين درب ص ةرم سأرلا |

 نأ الإ اديدج ءام ذخأيف هسأر حتسمم نأ دارأ نمه : هللا هجر ديعس وب أ لاق

 نوكي ال ىتح عارذلا لسغ نع لضي هيه هيعارذ نم ذخأ ام رابتعالا ىف نوكي

 لسغ ىف كالهتسم ريغو ، سأرلا هب حسم ام ردقب كلذ نم بيو ، اكلهتسم-

 وأ اللب هتيل ىف دجو نإل ، لوقف ءاملا قراف ىتح هسأر حسم ىسن نإذ ث عارذلا

 ىلع ديدج ءام الإ لاح ىلع هيزجي ال لوقو « ءازجأ هب حسمي ام ردقب هدسج
 . نايدلا :

 .. لصف

 ذخؤيو 2 ةفس وهو هسأر حسم دمب ادهنطابو اهرهاظ هينذأ ءىضوتملا حسميو ذ

 . سأرلا نم لضف ام امهيزحي لوقو 2 ديدج ءام ايها

 هجولا نم لوقو ى سأرلا نم اه لوقن ع نينذألا حسم ىف سانلا فلتخاو

نم م الو هجولا :نم اه ال لوقو 7 هجولا نم أمهنطابو ى سأرلانم اهرهاظ لوقو۔



_ ٣٧٨٩ _ 

 امهنأ ىلإ بهذ نمو « هجولا عم امهلسغ هجولا نم امنأ ىلإ بهذ نمف ي سأرلا

 امهنطاإو سأرلا نم اهرهاظ نأ ىلإ بهد نمو ، سأ رلا عم امهحسم سأرلا نم ا

 ٠ هجولا عم امهنطاب لسغو سأرلا عم اهرهاظ حسم هج ولا نم

 قرخ خامملاو ى هيخامص ىف هعبصإ لخدي لراك نامثع نب نايلس نإ ليقو

 لوقو دحاو ءامب سأرلا عم امهحستب نأ نينذألا ىف انعمس ام صخرأ لاقو نذألا

 . ديدج ءام

 تحسم اذإف .هجولا عم كينذأ لبق كهجو تلضغ اذإ :بوبحم نب ربحم لاقو

 . نينذألا ىلع ر< و انقلا حسمي ريشب ناكو . سأرلا عم كينذأ لبق كسأر

 ‘ نيتبابسلا امهلخاد ههنذأو هسأر حسم :ل )١) ىتلا نأ سابع نا نعو

 .اديدج دح ام امل ذ دح أو ك ا۔منطاب و امه ر هاظ حسمو ئ اه ر هاظ لإ هيماس ب فل اخ و .

 ةالصلا ىف لخد ىتح هينذأ حسم ىمن نم : هللا اهجر بوبح نب دمحم لاقو

 هينذأ حسم كرت نم : هللا همحر ديعس و أ لاقو ءىضمع و ةالصلا عطقي الف رك ذ مت

 كهللا همحر {ةيواعم ابأ نأ ىوربو ،هيلع ةداعإ ال لوقو ،هتالص ديعي لوقن ادمعتم

 © هسأر . حسمي ملو هيعبصإ لاس هسأر عم هينذأ حسمي نأ دارأ اذإ ناك

 ةيهارك الو ىزج كلذ ىأرو ،هينذأ نيعبصإلا كلتب حسم هسأر حسم نه غرف اذإف

 . ملعا هللاو & هيخ

 هينذأو هسأ_؛ حسم ملسو هيلع هتنا لصنلا نأ سابع نبا نع هححصو ىذمزتلا ىور )١()

 رازبلا ى ىفنو , يما ه رهاظو نيتحسللاب امهنطاب هين ذأو ٨ أرب حس۔ ؟ ؟اسنللو امهنطابو اهرهاظ

 .. . اديدج ءام سأرلل ذخ ظفلب هب أ ن نع ةيراج ثيدح نم ىنربطلاو
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 لضف
 . . . ١ : س س مف ص .

 دنمن ء «نيإعكلا ىلإ مكلجأ » :ىلاعت هتبا لوقل ةضي رف نيلجرلا لسغو

 \ا:۔ةل ازع صعب زاجأو ك ةلدأو ححج> كلذ ىلع مهلو )4 ال لدشلا بوجو انباحصأ

 ليقو ،عباصأ مبرأب ةغصراا نمىلعألا مدقلا لسغ بحتسبو { لسنلا نود اهحسم

 ريشب رذنملا ىلأ نع اذه نم صخرأب .

 ءىفانلا مظعلا نود مدقملا لصفملا وه لوقن ، مدقملا نم بعكلا ىف فلتخاو

 بعكلا لذ وه لوقو « هبنج ىف .

 ناكنإو 2 لسذلاى هلاخدإب رمأنو اذم لوقن نحم و : هللا همحر درخ وبأ لاقو

 نيملاب ءامللابصي و ى لامثلاب هيلجر لسفي ءىضوتملاو . دودحملا سنج نم ةيآلا دح ،

 امهنم بصن ا ءالا اهلع تيص اذإ نب .دقلا ءامقز دحو«(_ اعيجح 4ب ايب امهلسبغي الف

 الو كرع الب اسح ماملا ىف هيلجر سمغ نم : ميهاربإ وبأ لاقو ث كرع ريغب ايفاص

 ءهتالصالو هؤوذضو ميال هن أ هيبوقرعىلع حسم 1 وأ هيلجر عباصأ للخب وأ «لد

 4هحم ىزجم حدملا ىريننوكبي نأ الإ هزم امهلسغي لو هياجرىلع ءاملا بصنمو

 ملعأ هللاو ع ديلاب الإ نوكي ال حسملا نأل .

 لصف

 هزاجأ مهضمهف ءانيفلاخم نيب فالتخالا هيف درو دقن نيفحلا ىلع حدملا امأو

 لسغو ءاملاب ءوض ولا توبنب حخوسنم هزاوج نأ انباحصأ دنعو&/ هزجح ١ صمو

كلذ نكمم هزاوجو هلعف نم هباحصأو نل ىنلا نع ىور امو 0 ءاملاب نيلج رلا
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 ةدش نم كلذ لعف ىلإ رطضم رطضي نأ الإ ، هخسن دمب نكممم ريغو ث هخسن لبه

 ءكلذعم مميتلا هيلعبج وي ضعب وء كلذىلإ رارطضالا هيلإ هثجلي امم ههبش وأ درح

 . اميت هيلع ىرال ضعب و

 ضعب لاقف ، رفاسملاو مقملل نيفإنا ىلع حدملا اهف زوح ىلا ةدملا ىف فلتخاو

 . اتقو ثالذ ىف تقوي ل ضمب و مايأ هنالث رفاسملل و ى موي ةمللا

 ازدنع جرخ فللا ىلع حسلا اهم زوج ىلا ةرورذلا تتث اذإ هن ا انعمو

 . فخلا ىلع حسملا اهب زوجي ىتلا ةرورضلا تمادام ى ةباغ ثالذل

 اذإ لجرلا نرأ « ديز نب رباجو « ىلعو «سابع نباو « ةشئاع نع دجويو

 لوبلا وأ طئانلا ىنأ اذإ ارناسم وأ ناك اميقم ث هيمدق لسغو هيفخ عزن ثدحأ

 لسغيو امهعلخم نأ ةالصال أضوتي نأ دارأ اذإ هيلعف ههوضو ضقني اثدح ثدحأ وأ

 . نيفلا ىلع حسمي الو « هيمدق

 تخسن و 0 ةداملا لوزن لبق كالذ زاوج ناكامبإ : لاق هنأ سابع نبا نعو

 . نيفلا ىلع ةدئاملا ةررس

 ؛نيفللا ىلع حسمأ موي ىلجر هللامطق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نإ : "»زيقو | .() ¡؛ى

 ىورم وه اك كلذل نيعنالانم ةيضابألا ناكف نيفخلا ىلع حسملا ىف بهاذملا ءاهقف لتخا )١(

 ةرتمااو ءاطعو سنأ نب كلامو ةريره وبأو سابع نباو ةشئاعو ىلع مهنم ةباحصلا نم ددع نع
 ملسو هيلع هنا ىلص هلوقبو ةدئاملا ةيآب اولدتساو ىرهاظلا داود نب ركب وبأو جراوخلاو ةيمامإلاو

 ليو هلوقو هنود نم ةالصلا هلا لبقي ال امهلغ دمب هلوقو كلجر لسغاو ءوضولا هدع نمل

 = ران نم همانم للخت ال كمباصأنيب اوالخ هلوقو رانلا رم مادقأانوطل ليوو رانلانم باقع الل



 ه نيبعكلا ىلإ كلجرأو هل وق دعب ، طق نيفخ للط هللا لوسر سيلام : تلاقو

 ةمكلاو ةمايعلا ىلع خسملا زاجل نيفحلا ىلع حسملا زاج ول : رفيج نب كلانهملا لاقو
 ,لهأ لابام : لاق هنأ ء ءاطع نع ىورو « كللذ ىلاعت هللا ىبأ نكلو سأرلا قوف

 ثكالذ فيكو : هل ليق «ءوضو ريغ ىلع نولصي 3 ةرمعبلا لهأ لاق وأ ، قارملا

 يلع حسم :تل هلل لوسر نأ معز نهو « نيفحللا ىلع نوحسمب : لاق ؟ دمح ابأاي

 هبذكت رفكو ص كلهو ح ىلاعت هللا لزاا :أام فلاخ هنأ معز دقف كلذب ىلصو نيذللا

 ص هل مهنوخ أو ث هب مملعأو هب رل سانلا عوطأ ناك هنأل ڵ تلط نيا لوسر ىلع

 ركذي ذ « نَْبَْكَلا لإ ُ<كنجزأو كسوو ا ومسا »:لوقب ىلاعت هللاو

 : . لجرلا رمغ فلاو .فلا

 ٩ ١ . . ! . [." .. عء. ‘ . ١

 هذهو غ رذعلا ءاح :لاق 4 مياتسأال :ت . اممعلخا: ؟ جلثلا : تق .ال : اق

 . قينوتلا هب و { لعأ هللاو ‘ حيحصلا وه
 ١

 ٭ ٧ ٧٧

 خسنن ىلع ةلدألا.نسحأ نمو ةنسلاب المع حساا طوحألا نا لاقنم سكعملسألاو طوحألا وهو=
 هتنا ىلص ىنلا نع هريغو ىطرقلا ىور امو ةيندم ةدئاملا نأ ىلع نيرسفملا عامجإ نيفلا ىلع حلل

 .لزت ام رخآ نم ةدئاملا ةروس نإ سانلا اس ا اي لاقو عادولا ةجح ىف ةروس ؟رق هن ] لسو هيلع

 ‘ . ھا اهمار> اومرحنو. اهالح اولح

 ىلع حسمي ملسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر تيأر لاق ىرمضلا ةيمأ نب رمع نع ىور'لب ‘)١(

 ةمأ ني .زمع ثيد> لعأ دقو راطوألا لين ىف لاق هام نباو ىراخرلاو :دمحأ هاور هيفخ و هتمامغ

 ىف ةمامعلا رك ذ ىليصألالة هنآ لاطب نبا لاق: تح ةمامعلا ر ك ز دب ىعازوألا درفتي بابلا ىن روكذلا

 .ها ىعازوألا اطخ نم باياا اذه
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 نوثالثلاو عساتلا لوقلا

 ةساجنلا نم ءىش هندب ىفو أضوتي نميف

 ٠ ٠ ء

 هن وضو نم ائيش ىسني وا

 عيمج نم ةراهطلا لامكب الإ ءوضولا تبثي 5 هللا همحر ديعس وبأ لاق

 . تاساجنلا ن ه ندبلا ضراعي ام كلذكو ٤ هرغ نم و آ هنم هد ةثداحلا تاساجن ا

 .> هريغ و ] ك هللا مه ر ب و+ ؟ ن دمحم نع ءاج هنإ { ك ليقو ك ءوصولل ضقانت هزإف

 عضوم ف ] ىح هسه ىهو أضوتف ةسام ءوضولا حراوج دح ] ف ناكو ( هنإ

 . مات هءوضو ن أ 6 هسمت .ملو ‘ اهريغ , رجحب وه هلسغ وأ هريغ هل لسغ ةساجنلا

 همدق ك ناكول و 2 زاج ١ ذه تبث اذ 1 ‘ اهرت رخ آ الو هح را وج لو ا ف 4 4 ١ إ ركذب و
١ 

 ..كالذ هيف لعفن ءوضولا عضاوم | ف ةساجنلا 7 نأ هبشيو ى ىرمسيا

 .هؤوذضو و م و ءاوس ثالذ نأ ث هس : ملو ‘ وهلسغ و ] هريغ ه هل 7 ‘ ؛ ءوضولا دم

 وولا حرضاوم نيب قرف ل هنأل ( ء اذهب لوقلا توبث نع ديعب ريغ كللذو

 تبثي ءوضولا نأ تبث : اذإ و { ديدشتل بروق ة اذُه ق .وض ولا عضاومو اهريغو

 _ اذ ءىضوتلملا نوكا نأ دعبي اهريغو ءوضولا مضاوم ىف ةساجنلا نم ءىش ىلع

 . هيف ىفرف هالا هن ل دلشم نوكي ن ] هز دب ق ةساحنل ١ نهم ء ىش هلم

. 

- 

 ريغ ف مد ءىضوتلل سم ١ ول 4٩ أ ٤ هرا همحر ن> الغ ن مشاه نع لح ود و

 نضعتني ل 4ز أ هل و ىنهم ن ٠,مه هر لدتسي ام ق > هربخ هل هلسف ه وصو حضاو

.هنآل . روج نأ بره 71 ءوضولا مامت و فالذ تبد ا ذإ ‘ يعد "اذ سيلو و ‘ : هؤوضو
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 ٥ه-وصو نأ ‘ ضعي ل و هريغ وأ ىرط حرج نم مد هنم جرحم ء ىذضوتلل ف ليخ

 ىتح أضوتي ال نأ انعم هبشأ كلذب ٥هؤو_ ۔صطو ضفتنا نإو ‘ كلذب شصصعتعي :1 ال

 هل دسافلا تاضراعم نم رثك أ داسفلا هحلي داسفلا ىلع لصألا ءانبو « هلسغي

 . هت وبث دعب

 ىرج ام دسفي الو ث نيلاحلا ىف مدلا اذه ىف هيلع لسغ ال لوقلا ضعب ىنو

 ىذلاو ، هنم ارينتم ءاملا جرخ نأ الإ اهريغ وأ ءوضولا عضاوم ىف ناك هيلع

 يقني ىتح ءوضولا ءىد_ةبي ال ةالصال ءىضوتللا نأ ى هيلإ بهذنو هراتخت نحم

 اذإف ، هريغ نم وأ ص هيف ةساحنلا تناك عضوم ىأ نم هندب نم تاساجنلا عيمج

 نم نإ لاق نم امأو ث ةالصلل ءوضولا ىف ذخأ تاساجنلا عيمج نم هندب عيمج رهط
 متأ مث ى هريغ هل هلسغ وأ رجحب هلسغ هندب نم ةساجنلا عضوم ىلإ لصو م أضوت

 مد هندب ىف ناك نم امأو ، لوصألا ىنعم هبشي ال نكلو « لوق اذهن ءوضو

 تلازو ء ءالا هيلع ىرج هلسغ ىسنو ءوضولا عضاوم ىف تاساجنلا نم ءىش وأ

 حسملا لبق ءاملاب ةساجنلا لزت ل اذإ مت ال هتالص نإف حسملا كالذب ةساجنلا نيع

 . ةالصلا كلت لدييو ًاطوتيو ڵ ةالصلل

 ضمضمتف هريغ وأ مدب ةساجن همفب ناك نم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اتباعحصأ لوق هبشي ال لوق اذه نيينايعلا ءاملعلا ءامدق نم وهو ةتنا هجر دمع وبأ لاق )١(

 هسفن نع هليزيو ىجنتسيقح هب طئاغلا مايقم ةراهطلا هل حصت ال طوغتلا نآ ىلع ميجلا ققنا دقو

 عضاوم نم عضوم ىلع وأ هسأر ىلع وأ هنم كانه ةساجنلا تناك ءاوسو هدمب رهطتلا "ىدبي مت
 ةالصلل اهريهطتب رومأملا ءاضعألا ةراهطب هئادتبا لبق سجنلا كلذ ريهطت نوكي ىتح ةالصلا ءوضو
 م . ملعأ ةناو
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 ك ةضيرف ةساجنلا لسغ نأل ، هؤوضو تبثي هنأ ةساجنلا لسغ لبق ةالصلا ءوضولم

 ةساجنلا تناكولو ةضيضلاب همفل ارهطم ناك مفلا ةراهط تو.:و ى ةنس ةضمضلاو

 ايسان ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهن قشنقصا مث س ضمضمتف قاشنقسالا عضوم ىف

 ايسان قشنةساو ضمضمتف ههجو ىف ةساجنلا تناك نإ ' كلذكو ث ادمعتم وأ
 وهو ،ءوذضولا ىف هجولا لسغ تبث دقف فظن ىتح ههجو لسغ مث ث ادمعتم وأ

 ناك نإف ، ىضمام ىلع نايسذلاو دمملا ىلع قاشنةسالاو ةضمضملا كرات ةلزنمب

 لسغ نأل « دساف هؤوضوو ،لوألاك سيل هنأ اهيلإ لصو ىتح حسف ةساجس هلجر ىف

 نم لوق ىلع اذهو ص ةساجقلا ةلازإ ىدؤت نأ لبق تعقو تناك ةضيرف هجولا

 بيترتلا ريغ ىلع هزمح نم امأو ث بيترتلا ىلع الإ زوج ال ءوضولا نإ ، لوقي

 { .نيلجرلا حسم هل تبث ىرسيلا ديلا تناك اذإ ةحزاجلا كلت ءوضو ي هز اف

 . ملع أ هللاو ، قاشنةسالاو ةضمضلاو ىنعلا ديلاو هجولا لسغ ةداعإ هيلعو

 لهف

 ةيحللاو ، حسميو هتيحل نم ءاملا ذخأي نأ هل زاج هسأر حسم ىسن نم ليقو

 الساغ هددري و هدسج ىلع هب رجي مث هغكب ءاملا ذخأي حسمتملا نأل كاذو ع دسجلا نم

 ثالذ زجم ملو 2 هسأر هب حسم للب هتيحل ىف ناكنإ : هريغو عخب رلا لاقو ك هب

 نإو ، اهدحو اهل أضوت ىتلا ةالصل هللا ايهحر مشاه نب دمحم هزاجأو 2 ةيواعم وبأ

 لوقلا رثك أو ، سأرلاك هحسم زوجي لوقف هجولا وأ لجرلا وأ ديلا لثم ىسن

 بطاخ هنأل هحسم زوجي ال هنأ لوقلا رثك أو 2 سأرلاك هحسم زوجت ال هنأ

) ٣ / نيبل الملا حهثم - ( ٥
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 هنكمأ امب هلب ةبوطر دجوو ام دج مل نإ و ، ءاملاب الإ نوكي ال لسنلاو 2 هلسنب

 لوقو:ءىلصو مميت قير الو ةبوطر الو ءام هنكمي مل نإو « قيراا وأ ةبوطرلا نم

 .نأ فاخأف مئاق مكح هل ءام ناكن إ و . ميقب نأ هيلعف ةبوطرلا وأ قيرلاب هلب ولو
 أضوت نمو . قيراا نيبو هنيب قرف الف اق كح هل نمكب مل نإو « هتالص :

 ه بوبحم نبا نعف ى هب امزال راق هثوضو عضاوم نم مضوم ىف رظن مث ، ىلصو

 راقلا جرخو ، ةالصلاو ءوضؤلا ةداعإ هيلعف رثك أ وأ رفظل اك راقلامضوم ناكنإ

 حسم الكءىضوتملاو ، ةمات هتالصف رفظ نم لقأ راقلا ناك نإو « هعضوم ءىضويو

 هيلع "ةرم دق ءاملا نأ ىلع نةيقسي مل ولو ، هأزجأ دقف اثالث هثوضو ءاضعأ نم ؟وضع

 نظلاىلع بلغ اذإ ريثكلل كحلا نأل ه وذولا مت ال ةحسم لك تناكولو 2 هلك

 ىلص ام دعب ءاملا هسمي مل ليلق وضعلا نم ىتب دق هنأ لع اذإو ٤ ءاملا همع دق هنأ

 « ةداعإلا هيليف ىلصو هلك هاطغ دق راق هرقظ ىلعو أضوت نهو ث هيلع ءىش الف

 . هيلع ةداعإ الف هلك هطني مل نإو

 هيلع : لوقن ڵ هسأر حنم ىسن نم ىف فلتخا : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ديعي نأ هبزجي : لوقو ى هلك ابطر هؤوضو ناكولو ، ءوضولا فنأتسي نأ
 ,لخد ولو : لوقو « ةالصلا ىف لخدي مل ام هلكهؤوضو فج ولو هدحو هسأر حسم

 ۔قيفوتلا هبو ملعا هللاو . هدحو هسأر حتتم ديعي نأ هيلع امإف رك ذ 7 ةالصلا ىف

»« » ©
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 نومبرألا لوقلا

 ثكلذ ماكحأو ءوضولا ىف كشلا ىف

 اذإف . ٩_نامل ولا هل لاقي اناطيش ءوضولل نإ : لاق هن أ هل ٍةتلَط ىنلا نع ىور

 . مجر اا ناطيشلا نم 7 ذعتسنلف أ ائيش فالذ نم كدحأ سح أ

 هوقدصت الك :ايلإنيب كلخ خ ناطيشلانإف >ةالصلل ق اذا | تلك لاقو

 هوركم كوكلا لايتساف 2 احمر اوعمست وأ آرطاق اثيش اورت ىتح كسنفأ ا ىلع

 ىلا ىدأ امرو “ ناسن الل ىذألا نم هنأل ناطيشلا ضراوع نم هنأل كورتمو

 نعأدصو ،تاعاطلا نم ريثك نع عفمو تاقوألا باهذل تاولصلا نم »ىش عييضت
 ذ ةضرتماا سواسولاو ةضراعملا كوكشلاب تادابعلا ةيدأت

 قاشنتسالاو ةمضمذضملا ليطي و أضوتي الجر ىأر هللا هحر دمحم \أ نأ ىور

 قبسل ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ةمركم كوكشلا ىف ناك ولف ككشقت كارأ ڵ هل لاقف

 هن وضو ق كش نمو ك ءاملا ه ىف فارسإلا نع ى+{٣ي وهو ك تللك ها لوسر اهل إ

 ل هنأ وضعىف كش نإو ، كشلا ىلإ عجري الو ى هيلع ضقن الف . أ رأ دعب

 هنم جرخ الف هزواجم نأ لبق هيف كش نإو 0 هيلإ عجري . هزواج نأ لعب هكح

 و»و ىنملا هديىف كش و أ ك قاشنقسالاىف وهو ةمضءضملا ىف كش نإف { هكح ىتح

 )١ ) هيلع مالكلا مدقت .

 )٢( ني دابع نع ثيدح هجام نباو ىناسنلاو ملسمو ىراخللاو دواد وبأ ىور ٤ همع نع

 م . ةريره فأ نع ىذمزتلاو ملسمو دواد وبا هاور ك



 كش نمو ،هريغ ىلإ وضعلا كلذ زواج دق هنأل عجري نأ هيلع سيلف ىرسيلا لسغي

 { هنأ كش نمو « هثوضو ىلع ىضمب نأ هل نرأ هينذأ حسمي وهو هسأر حسم ىف
 الو اداسف هيلع رن مل ةبطر ديلا وأ بطر هجولا اذإف رظن مث « ههجو وأ هدي لسني

 نأل ى هكح ىتح هزواجي مل طئانلا لسغ ىف وهو لوبلا لسغ ىف كش نمو ةداعإ

 هنم جرخت نأ لبق ءاجنقسالا ىف كش نمو ى زاج أدب انهسأجو ، دحاو ءاجنقسالا

 . .. هيلإ عجري الف هنم جرخ نأ دمب هيفاكش نإو « همكح ىتح هزواجم الف

 كش ث ‘ ةسام وأ ةيانج لسغ نم ء آ نم جرخ نم : بوبحم نب دمحم لاقو

 ةداعإ الفهبوث سيل اذإ هنإف ءاجنتسالا كحم ل هنأ وأ : هنب نم ائيش لسني مل ه

 وأ لسغ دق هنأ ىلع ءاملا نم جرخ اذإ كلذكو « نقيتسي ىتح عجرب الو س هيلع

 نمو « هبوث سبل نكي مل ولو ء نقيقسي ىتح كشلا ىلإ عجري الف كش 7 أضوت

 س كشف رهنلا نم جرخ 7 سان وأ ايف رك اذ وهو ارهن لخد مث « لاب وأ طوغت

 هتالص الو هب و لهي الف ىلصو هبوث سباف ء ال مأ طئانلا وأ لوبلا عضوم كرعأ

 كلذف هيلع ىرج دق ءالا نأ ريغ هكرت نقيقسا نو ث هللا ءاش نإ ء كشلاب

 نإ امهيقني ىتح لوبلاو طئاغلا عضوم كرعيل ث ءوضولا دعيلو باصأ ام سجني

 . هرا ءاش

 ءاملا نم جرخ مث« سان وأ هتبانجل رك اذ وهو ءاملا ىف لزن اذإ بنجلا امأو

 كرت هنأ نقيقسي نأ الإ متي همايصو هتالص نأ وجرأت ال مأ ةبانجلا لسغ هنأ كشف

ءاملا لسرأ اع و 2 اهعضوم تد اهكر عي هبانج هن دب ىئ ناكو أ لسنلا نص ائيش



_ ٣٨٨٩ 

 ثكرعي ىلا نانجلا عضوم كرمعب و ‘ كرتام ةداعإ هيملع كالذف الاسرإ اهعضوم ىلع

 . دار ىلا ه غلبيال نأ وجرأف مايصلا امأو ك ءوضولا دعيل و

 لصف

 اهنداعإ هيلع بج مل اهداسف ىف كش مث « هتراهط نم نيقي ىلع ناك نم ليقو

 نةيقسي ىح رهطتم رعغ هك ال مأ رهطت 4 ] كش ح > ثدحأ دق هنأ نيت نهو

 . رهطت دق هنأ

 ىتح ءاشام هب ىلصيف ءوضو ىلع ناكو أضوت نم نأ هدلاو نع ريشب ظفحو

 ةيوام وب أ لاقو ث رهاط هنأ لمي ىتح ىلصيال : لضفلا لاقو ے ثدحأ دق هنأ معي

 أضوتي نأ هيلعن اهلكي ملو ةالصلا ىف لخدي نأ دعب هثوضو ىف كش نم : هللا هحر

 ءوضولا ىف كش مث ةالصلا نم غرف اذإف ه ٠ وض ولا ىف كشلا ىلع ةالصلا هعفنت الو

 7 > ض وت اذإ امأو ‘ ًأض وتي وأ أضوت هنأ كش نإ كلذكو « هيلع ةداعإ الف

 هؤوضوو هيلع ةداعإ الف هحراوج نم اثيش لسني مل هنأ كشف ءوضولا نم جرخ

 ءوضولا ىف كش مث أضوت دق هنأ ىلع ءوضولا عضوم۔ نم ماق اذإ كلذكو ٤ مات

 كرت هنأ نةيقسي ىتح هيف ذخأ ىتح ءوضولل رك اذ وهو ىضم اذإ هيلع ةداعإ الغ

 ىذلا ثدحلاوء لوألا ءوضو ركذف أصوت مث \ثدحأ م أضوت نمو « هنم اثيش

 ركذ نإف٬ دساف ه- وض و نأ ىري وهو 2 ادمعتم ىلصف ريخألا ءوضو ىسنو هضقن

 . اهلوأ حلصي اهرخآ نأ زرحم نب ديعس نعف هتالص ىف وهو

ثادحألاب كشلا هليزي الف ءوضولا تيم اذإ : هللا هحر ديمس وبأ لاقو



_ ٣٩+ 

 هماع لوقف أضوتي وأ أضوت هنأ ك اذإ امأو . ثرحلا نيقسي ىتح هل ةضراعملا

 كش مش ى ةالصلا نم دحاو دح هيلع ىقب ولو لوقو 2 ةالصلا ىف لخدي ملام ءوض ولا

 . ةالصلاو ءوض ولا ةداعإ هيلعف هثوضو ىف

 اهلسغيل ىراجلا ءاملا لخدف ةساجت هب تناك نم نأ : هللا هحر رثؤملا ىبأ نعو
 ٠ 2 1 .؟ . .؟ اد . . - ٠

 & هب ايؤ قف هملع سابال هز ا اهلسغي هن ا كش 4 ا سبل و ماق ارف ك اهل رك اذ وهو

 ، كلت هتين نع مجر وأ ، هكرت وأ 2 هلمهأ وأ ثالذ ىسن هنأ مهب نأ الإ هريغ لاق

 هبايث سبلو ءاملا نم ماق ىتح ةساجنلل اركاذ ناكهنأ لعي ملو ءاملا لخد ناك نإو

 اهكرع دق ناك اذإف ةساجنلا مض وم امأو « ءوضولا ديعيو ةساجنلا لسني نأ هيلعف

 ةساجنلا رثأ لاوز دعب رم ىراجلا ءالا ىف ةدحاو ةكرع نأ رثألا ىنف لسخلل

 الإىراجلا ءاملا ىف ةساجنلا رثأ باهذنم ىزجمال : لاقف رثؤملا وبأ امأو « ىزجم

 . تاكرع ثالث

 نأ ةراهطلاو ةالصلا ىف كوكشلاب ىلتبا نل ىغبني : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ةفلاخم ىلع كالذب ىوقتيل لدعلا نم جرخت ال ىلا نيداسملا ليواقأ صخرأب ذخأي

 هترذنآ رمأنع هلغشي و هنيد هيلع دسفي امم كلذ نإو ء كوكشلا دعاسي الو ناطيشلا

 . هبر ةدابعل هت ولخو

 . ©)»ريلا بحم هللا نإف اورسي ةملَط ىنلا لاق

 الو اورشبو اورسمت الو اورسي ىسوم ىبأ نع مكاحلاو ةعبرألاو دحأ ىور )١(
 . م ١اورفنت



_ ٣٨١ 

 ةر راجلا راهنألانم ىحفتس نأ دارأ اذإ ناكهنأ ‘ ملعلا لهأ صم نع انغلب و

 نأ ةفاخم ءاملا ىف دعقي الو 2 احزن كالذ نم حزعي سجفتال ىتلا ةدك ارلا هايملاو

 داك ءاخرلا دنع دثادشلل دعتسا نمو ص ريبدتلا نسح نم هل ماقتسا امع هتداع ثرت

 . ءالبلا دنع ربصي نأ

 ليفو عاصلا عبر وهو « دم ءوض ولا ىف ءىزحجم : لاق :نل ىنلا نأ ىورو

 . ىتتس فالخ ىلع كئلوأ ء كلذ نولقتسي ىدعب نم ماوقأ ىتأيس : لاق هنإ

 { ةبانجلا نم لسفلاو ىراجلا ءاملا ىف ءاجنتسالا نع هزنتي عيب رلا ناك ليقو

 عأ هللاو { هوركم ءاملا ىف قازملاو مخنتلاو ء كلذ ىلع ىلعملا نيا هعباتي لو

 . قيفوتلا هبو

» »



 _ م٩٭٢

 نوعلرألاو دحاولا لوقلا ٠.

 رافظألاو « رمشلأ عطقو ، ظفحو ، ءوضولا ضقت ىف

 ثالذ ريغو ، ءوضولا دمب لك ًآلاو

 < لضنأ ءوضواا ظفح نأ ىلإ بهذي اضعب نإ : هللا هحر ديعس وأ لاق

 انكردأ ىذلاو ى ةالصلا ةين ديدجنل ةالص لكل ءوضولا نأ ىلإ بهذي ضعب و

 ززحأ ناكاثضوتم ناك اذإ و ء هظفح لإ نوبهذي اوناك مهنأ انكر دأ نم هيلع

 رون رهطلا ىلع روهطلا نإ لوقو «ثادحألاو حيبقلا مالكلاو تافتلالا نم هغيدل

 نمو ، لضف ىلع الضف ناك أضوت مث ، ءوضو ظفح ول بهذي هناكس رون ىلع

 كلذب ىلصيف ىرخأ ةالص ترضحو ءوضولا كالذ لهأ مث 2 ىلصو ةالصل أذوت

 هك وضو تمده : لاق ش أض ون الحر نأ ولو ، ثدحأ هنأ نظي اذإ ءوضولا

 امايأ هثوضو ىلع ثكم مث س ةالصلل أضوس" ن.و ، ه۔وضو لوقلا كلذ لطبي م

 انوفلاخغو ، ثدح مل ام هب ىلصي نأ هلو 2 هثوض و ىلع وهن ثدحم الو « ماني ال

 نسحلا وبأ خيشلا هركذو ى ةيباحصلا نم عامجإلا هيلع اذه نإ نولوقي

 . هعماج ىف

 ىور ال لئاوو ضئارف نم ةريثكلا تاولصلا هب زوجت دحاولا .وضلا

 عومل ىلصو ك ادحاو و ءوص وب اهبلك تاولصلا ىلص هكم حتف تز دنلل ىنلا نأ

 هنايحأ بلاغ ىف ةالص لكا ًاض وت وتي ملسو هيلع ةنا ىلص ناك داعملا داز ىف ميقلا نيا لاق )١(

 دحاو ح وضوب حتفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هتالص ثبدحو دحاو ھوضوب تاولصلا لص اع .رو

 م هدو رب نع ملسم هحرخأ



_ ٣٩٣ 

 هنظ ىلع بلغو هرثأ ىف ةالس )هتنمط نمو ، دحاو ءوضوب تاولص عبرأ نيغح

 هنظ ىلع باني مل نإو « راهن وأ ليل ىف ناك« اهرظني نأ هيلعف 2 مد اهل جرخ هنأ

 ملو ص مد هنم جرخ هنأ هنظ ىلع بلغ ولو لوقو « هيلع رظن الف.مد هنم جرخ هنأ

 هوحن وأ مدلا نالمس نيقيتسي نأ الإ كلذب هيلع كحم ال كحلا ىنف ، رظني

 . هتالص ديعي نأ هل بحنف طايتحالا امأو { هيف كش ال امم

 ليقو ص ءوذولا ديعي ليقو ع هعضوم حسمي ليقف ع هسأر قلحو أضوت نمو

 ء ىمدي نأ الإ هلسغي نأ هيلع الو « لبق نم هسأر حسم دق هنأل « هيلع ةداعإ ال

 مد ىسومب ناكن إف ، هتساجن ملعي ىتح رهاط قالحلاو ، رهاط ىسوملا نأ لصألاو
 &. قيرب وأ ءامب وأ هريغ وأ نسلاب ناك ص رهط ةساجنلا نيع تلازف نسماب هنس مث

 نبإو « ءاملاب هحسمو ‘ رعشلا نم هسأر ضفنيلف ءىضوتم وهو هرعش صق نمو

 .ىلصو صوصقم رهش هب وثوأ هسأر ىف قب نإو هيلع سأب الف ىلصو كالذ لعفي مل

 سأب الف ، ءىش هغم هب وث ىف ىقبو هضقن نإ لوقو ، تيم هنأل لدبلا هيلع لوقن هب

 ضقن الف ؟دماع وأ يسان ايهلسني ملو ىلصو أضوت مث هيطبإ فتن نمو ع كلذب

 نإو ، هيلع ضقن الف هندب وأ هتيحل نه ةرعش عطق نمو « مد امهنم جرخي ام هيلع

 نم هللا همحر دمحم وبأ لاقو { هيلع ضقن ال لوقو ضقنلا هيلع لوقن هنانسأب اهعطق

 .هلجي نإو ‘ .املاب كللذ لبملف ءوض ولا دودح نم ارفظ وأ « ةدلج وأ 4 ةرعش عزن

 نأ الإ ةتيملا ةدلجلا وأ { ريسيلا .ىشلا وأ ع نيترعشلا ,أ ح ةرعشلا ىف هيلع ضقن الف

 5 مد هعم جرح

 4 : - : .-: . ةكرشلا : ةالساا )١(



 ه

_ ٣٩٤ 

 « هيلع ضقتنالف هرعش نم ءىش قرتحاف « رونت ىف ازبخ حرط م 4 أضوت نمو

 . فالتخا هيفو ى لوق ىلع دلجلاو رعشلا عض وم نم رانلا تباصأ ام لبي نكل

 نإف ، هؤوضو ضقتنا هسورض وأ هرافظأ نم ائيش مطق نم ناورم وبأ لاقو

 ، اهريغ وأ هسارضأب اهعطق ولو هيلع ضقن ال لوقو 2 اهعضوم لسغ صقلاب اهملق

 ربطت نم : هريغ لاقو 2 هيلع للب ال لوقو ى قير وأ ءامب عطقلا عضاوم لبو

 هل بحتسيو 2 هتراهط ىلع وهف هتناع وأ هبراش وأ هرعش ذخأ وأ هرافظأ صق مث

 هؤوضو ضقننا همفب هرفظ مطق نم ليقو ع باجيإ الب هنم ذخأ ام ىلع ءاملا رمي نأ

 ةي واعموب أ لاقو « _ تيم وهو هنسب هسم هنأل دلخم نب ريشبو نانع ىبأ لوق ىف

 انيلإ لقني لو 2 ضقنلا هيلعف هنانسأب هذخأ نإو « ديدحلاب هذخأ اذإ هيلع ضقن ال

 ضقننيالف هسورضب ةتيم ةدلج هلجر وأ هندب نم جرخأ نمو «ءاهقفلا ةماع نع اذه

 ضقتنا هديب اهسمو ةبطر ىهو ةيح تناك نإو ث ءاملاب اهناكم ليو ، هؤوضو

 ةبطر ضقنت ث ةتيملا ةلزنمب اهنإ لوقو ى ءاملاب اهناكم لب ةسباي تناك نإو ، هؤوضو

 . ةسبال وأ

 . لصف
 نزراسنإ هعدس وأ ةبشخ وأ رادج ةمدصك هلل ؤي ام ءىضوتألا باصأ نإو

 ىلع ءوضو الو هللآ ولو { مدي مل اذإ ءوضولا ضقني امم اذه نأ ملعأ الف ةباد وأ

 ىنلا نأ ىور ال ى اهمد نم ءىش هسمي لو ةحيبذ حد نم الو 2 ةزانجلا لمح نم

 لوق وهو ث ةراهط كلذل ثد>أ هنأ ذ لو 2 ةنادب )نيتسو اثالث ىنع رحت ةلط

 هللا ىلص ىنلا نأ ديعس أ نع دواد وبأ ىرو رباج ثيدح نم ملسمو دحأ هجرخأ )١)

 . أضوتي ملو ةحوب ذم ةاش خلس ملسو هيلع



_ ٣٨٩٥ _ 

 هيلع ضقن الف ائيش هنانسأ نم عرجأ وأ للخ وأ كاتسا نمو 2 ملعلا لهأ ماوع

 . ملعأ هللاو ى مد هنم جرخ نأالإ

 لصف

 رانلا هسمت مل وأ رانلا هتسم ام اعنام امطلا لك أ نم ىلع ءوضو ال : ليقو

 ةمطاف هتنبا دنع لك أ قلط ىنلا نأ ىور امل « هفو هدي لسني نأ هل بحتسيو

 ان ةالصلاب هنذأن لالب 7 مش ، مظعلا ىلع نوكي محللا وهو « اقرع مالسلا اهيلع

 ؟ ) تبأ اي أضوتت الأ : هل تلاقو ةمطاف هب تقلعت مايقلا للع ىنلا دارأ

 سال وأ : لاقف . رانا تسسم امم : تلاق ؟ ةينب اي ًأضوتأ مل : ت ىنلا لاقح

 . رانلا تسم ام كماعط رهطأ

 ةالصلا ىلإ ماقو الو ازبخ لك أ ركب ايأ تيأر : لاق رباج قيرط نمو

 ماحل ةجح ناثيدحلاو ، تابيطلا نم أضوتأ لافف ؟ أضوت الأ هالوم هل لاقغ

 هللا لحأ ماعط ) نم ءوضو ال : لاق هنأ ك هنعو « كلذ لك أ عم ءوضولا

 . ريثك ايلست . ىلصو “”هاف ضمضمو هبرشف « قيوسب ىتأ ليقو ى هلكأ

 :لاق هنأ ,ه نسحلا نع ىورو « هنم مفلاو دي ديلا فيظنت وه ماعطلا نم . ,طولاو

 قيفوتلاب و ملع أهللاو « نونجلا وهو 0 مهللا ىنتيو ى رقفلا ىفني م اهطلا لبق ءوض ولا

 « «» ٭

 ثيدحلا ىنعم ىرمضلا ةيمأ ني ورمعو ةنوميم نع ملسمو ىراخبلاو عيبرلا جرخآ )١(
 ىلص هنم نيرمألا رخآ ناك هنأ رباج نع ةعبرألاو نابح نيد ىورو امل لكأ نم ءرضو مدع ىف
 م . رانلا تسم امم عوضولا مدع ملسو هيلع هتنا

 ۔ سايع نيا نع عيبرلا هجرخأ )٢)

 م . ًاضيأ ١ ىراخبلا ىف وهو سابع نيا نع عيبرلا هرخأ (٣)



_ ٣٨٩٦ 

 ثكالذ هبشو ، كحضلاو ى مونلاب ءوضولا ضقن ىف

 ىورو :ع ًاعجطضم مان نم ىلع ءوضولا نإ : لاق هنأ للع ىفلا نع ىور

 :هل تلقن 2 ىلصف ماق مش مث ، خفنف ء طغ ىتح مانف ، دجس هن أ : :ل هنع سابع نا

 : عماجلا ىفو « ©_)ّمجطضم مان نم ىلع ءوضولا امإ : لاقن « تم دق هللا لوسر ا

 نع تخرتساو هتدعقم تلاز اذإ لوقو ص هؤوضو ضقتنا دعاق وهو سمن نم

 هبنج عضي ىتح هيلع ضقن ال لوقو ، هؤوضو ضقتنا سعان وهو هدوعق عضوم

 نه ث هؤوضو ضقتني ىذلا اذهف ء سعني مث س هيلع ماني امم اهريغ وأ ضرألا ىلع
 « هلقع لاز نم ىلعو « هيلع ىللا ىلع هساقن ادعاق سن نم ىلع ضقنلاب كح

 اذإف “"}) هتسلا ءاكو نانيعلا : :تل ىفلا لوق ىلإ بهذ ةدعقلل ءاخنرإب لاق نمو

 هبنج مضب ىتح هيملع ضقن ال ن أ ىلإ بهذ نمو 0 ءاكولا ىخ را نانيعلا تدس ا

 . امجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ « لط هلوقب جتحا

 ةتذضقجن ١ هسومل> عدوم نع هنتدعقم تل ر كم مان ن انب اذصأ رثك أ لاقو

 نإف ، هؤوضو ضقتنا طتس هب أكشملا ءىشلا جرخ اذإ ناك نإ لوقو « هتراهظ

 هدو هق لاح ىف ةالصلا ىف سعانلا نأ ىلع اوقفتاو « هؤوذو ضقتني مل طقسي مل

 مل۔۔و ىراخباا دنع ات سابع نيا نع عيبرل امهجرخأهلبق ىذلاو ثيدملا اذه ١)

 م ٠ سابع نباو سنأ ثبدح نم دواد ج أو

 . هللا .اكو نيعلا : ظذلل ع نع ةحام نباو دؤاد وا أو دحأ هحرخ ( ٢ ) ١



 ۔۔ _ ٣٨٩٧

 ناكاملف ء اتجطضم هبنج ىلع بلقني ىتح هتراهط ىلع ضقن ال هدوجسو هعوكرو

 . هيلإ عوجرلا بجو هيلع اقفتم الصأ اذه

 ،يقنخم ىلع هدي ناسنإ عضوف ، تدقر ذإ سل احانأ انيب : لاق ةفيذح ىورو

 ىتح ال : لاق ؟ ءوضو اذه لعف نم ىلعأ : هل تلقن « ةلطع ىنلا ا:إف ك تعفرخ

 ضقن الف ةدحاو دي ىلع اثمكتم سمن نم : هللا اءهمحر بوبحم نب دمحم لاقو

 هتدعقمو هريغ وأ رادج ىلإ دنقسا نإو د ضرألا ىلع هبذج عضي ىتح هثوضو ىلع

 ضرألا ىلع هبنج عضو اذإ نكلو هللا ءاش نإ هيلع سأبالف سمنف ضرألا ىلع
 نإو ٤ أضوتيلف هطغضت حاير هيف نطبلا ناك نإف ء هسقنب عأ وهف اليلق هانيع هتبلغ

 ومن أضوت فإو ع هيلع سأب الف هفاخي ءىش الو حاير هيف سيل نطبلا ىلخ ناك

 . لضف أو ريخ

 لئسن ة داسو ىلع ءىكقم ىوزنب وهو الهلا ىل ] ىلع لجر لخد : لقو

 ءىكتموهو ةنسلا هتذخأ نم : عيبرلا لاق : لاقن «سعفف ةداسو ىلع أكستا نم نع

 . هرهط ضقتني

 تضقتنا نونج وأ ةيشغ نم هلقع ريغت اذإ رهطتملا نأ ىلع سانلا قفتاو :
 هتراهط نإ : بوبحم نب دع نب هللا دجع لاقو . ادعاق وأ امباق ناك ث هتراهط

 نوكي نأ الإ اماق وأ ادعاق ناك هريغ وأ سامذ نم هلقع ريغ ءىش لكب ضقتنت

. هيلع ضقن الذ اهيلع ماقف ةباد بكر نم ليقو ى ةالصلا ىف



 هب ىلاعت هللا ىهاب دوجسلا ىف دبملا مان اذإ : لاق ل ىبلا نأ ىوريو

 هسأر لعجن و ايبتحم سعني دعاقلا ىف ميهاربإ ني دمت للا دبع ىبأ نعو ث ةكئالملا

 ىلع هبنج عصو نإ : لاق ء هيدي ىدحإ ىلع هدخ لعج وأ { هيتبكر و هيدي ىلع

 : لاق مث ى ًانالمتخا هيف عأ الف هبنج عضو دق اذه د هغك ىلع هسأر عفرف ضرألا

 ائكعم وأ . اناق وأ ،آدعاق ناك لاحىأ ىف هلقع لاز اذإ ءىضوتملا نإ « ليق دق

 « هلقع ريغت اذإ هيلع ىغماك هؤوضو ضقتني هنأ ادجاس وأ ڵ ًامكار وأ

 . نيع ةفرط ولو

 لدف

 بجوي الو ةراهط ضقني ال ةالصلا ريغ ىف كحضلا نأ ىلع لصلا لهأ مجأ

 : انباحصأ لاق . فالتخا ءوضولا ىفو { ةالصلا ضقني ةالصلا ىفو ، اءوضو

 ةبةهقلاو ڵ ةالصلا نأشل ايظعت هؤوضوو هتالص تضتتنا اكحاض ةالصلا ىف هقهق نم

 ةالصلا ضقني كلذف هنانسأنع رشك ىتح كحض نإ و ، باقلا اهنم كرحتيىتلا ىه

 .ضقةتفي الف ندبلا ةكر>و ناغسألا نع رشكلا نود كحض نإ و 2 ءوض ولا نود

 ےلقةلامض وم ريغ ىف 7 ردابف هتالص ف كحضلا فاخ نمو س هتالص الو هؤوضو

 « هتالصو هؤوذو هيلع دسفي نأ فاخأ : هللا دبع وبأ لاق ، هؤوضو هل ملسل

 « ؟دمعتم كحضلا لبق لس دق هنأل 2 هؤوضو هل ملسي نأ وجرأو : دايز وبأ لاقؤ

 ملكتف ادهعتم هتالص عطق نهو 00 ءوض ولا ضقن نع فقوو ليا دبع وبأ عجرف

 < هيجوتلا ىف وهو هقهق نمو 0 كحضلا نم الإ هثوضو ضقن بوبحم هيلع ري ف

۔ قيفوتلا هبو 2 ملعأ هللاو . هؤوضو ضقني الف ، ةرخآلا تايحتلا نم غرف دق وأ



_ ٣٩٩ 

 نودلرأالاو كلاثاا لوقلا

 تيلا سمو تارودلا سمب ءوضولا ضقن ىف

 .سأب ال : بويأ وبأ لاقف ، جورفلا سمي ءىضوتملا ىف انباحصأ فلتخاو

 -< ناي-نلاو دمعلا ىلع ةراهطلا ضقني اهسم :بوبحم نا لاقو ى اهسان اهسم نم ىلع

 . دمحم وبأ لاق لوقلا اذهبو

 هن ود سيل هذيب ادصاق هركذ سم نم : لاق هز أ 0 ) رال .ىنلا نع ىدرو

 . ًأض وتيلف رتس

 .سم نم : لوت تناك اهنع هللا ىضر ةشلاع نأ ى ببحأ نب ديزب ثدحو

 . . أضوتيلف ىلعألاو لفسألا جرفلا

 « أضوتيان هديب ةأرملا وأ هجرف لجرلا سم اذإ : هللا هحر ديز نب راج لاقو

 « ًاضوتي نأ هل بحم هنأ هبةعب هجرف سميف ةالصلا ىف ساج لجرلا ىف لاقو

 > ليه 9 و ك 4٨نع رخآ عدص و. ىفو . ةأرملا كالذكو ئ يجاو فالذ همح ىرت الو

 . ديعي ال لوقو

 .سم ضتني : مهضعب لاقف ، هتجوز جرف وأ هجرف سم نميف ءاهقفلا فلتخاو

 هنم سم ام ركذلا سمي الإ ضقنلا ىري ال نم مهنمو ث نييثألاو ريدلاو رك ذلا

 ريغصلا ف ىاربطلاو ىقهببلا هحرخأو 1 الا هححصو نا۔>ح نباو دحأ هاور ثيدحلا ) ( ١

 م . عوضولا هيلع بجو دقف رت۔ هنود سيل هرك ذ ىللإ هديب ىضنأ نم هظفلو

 



 .۔ح-_ ٠ ٤0 ۔۔_

 لوق وهو { أطخلا و أ دملا ىلع نييبوكلا سم الإ ضنتي ال : لوقو . رب دلا و آ

 لجر ا ق فالذو ) سأب اطخلا ري 1 ضعبو ‘ ض لا هجر ىلع ن ىسومه ىلع ف ١

 5 . ةأرملاو

 نأ ىرت الف هدمت مل وأ اوكلا تسم ملم ملو .هركذ ىلع هدي تعقو نمو

 هيففلتخا دةن أطخ نيبقثلا سم نإو 4 اوكلاسمف دق هن أ ملعب ىح ضقتنا ههوضو

 . ءوضولا ضقني ال نأ بحن

 ء هيف ىلصي ابروج ذختي هللا هجر ةديبع وب أ ناكلا هجح ر نايفس وأ لاقو

 ء جرعألا نايح ثالذ غلبف ى هيلجر نم هوضولا عضاوم ركذلا هيف بيسي الثل

 نإ هللا اناقشأ لاقن ى ةديبع أ نم اس رنك أ ناكو الع .رباج نع لمح نمم ناكو

 رك ذلا سم ءوضولا ضقني ال : لوقي نايح ناكو : ةديبع وبأ لوقي اكن اك

 بيضنلا : لوقي ةديبع وبأ ناكو . الف بيضقلا امأو ، لوبلا جرخي ثيح نم الإ

 عضومو نايثشألا وأ ربدلا امأو 9 ةفشلا سمي ىتح لوقو ث ءوضولا ضقني هلك

 . { ٠{{|{ ءوضولا هدنع ضقني سيلف رعشلا
 لاقف ك ةرودلا سم ف افلتخا حون ابأو ةلمع ابأ نأ ف اسارلا مشاه معرو

 ضقني ةديع وبأ لاقو ك ربدلامليلحإلا الإ ءىش اهنم ءوضولا ضقني ال حون وبأ

 ذخأو ،حون ىلأ لوقبىسوم ذخأنءنيتيلإلاو ةناعلاو'قارملاو نييثنألاو ركذلا س

 ضقن ىلعملا وبأ ري ملو ةناعلاىف صخري ديز نب راج ناكو ٨ ةديبع ىأ لوقب ريشب

 .جرف مسا هيلع قلطي ال ربدلا نأل ء هريغ ربد وأ هربد سم نم ىلع ءوضولا

ث جرفلا ىلع اسايق هدزو 4 هسم نم ىلع ةزاهطلا بجوأ امبإو ء ركذ مما الو



:- ٤.١ 

 بوثلا تحت نم امأو ث اضقن كلذب ملعأ الف بوثلا قوف نم هتأرما جرف سم نمو

 « رظنلا نم دشأ وهف ةوهشل اهلبق وأ انيش اهندب نم سم نإو ضتني هنإف ادمح
 هزوضو ضقتنا هتأرما جرف لجرلا سم اذإ ليقو ، ءوضولا ضقن ىف هيف فلتخيو

 نود ساملا ىلع ضقنلاف ى هنود اهؤوضو ضقتنا هجرف ىه تسم نإو ، اهنود

 سمو ، هؤوضو ضقنا هجرف ىلإ هديب ىضفأ نم يلتم "لينلا لوقل ڵعسوسمللا

 . دشأ رينلا جرخ

 تذضقتقنا اهجرف ةأرملا تسم اذإ : لاق هنأ ه ن ىنلا نع ةشئاع تور دقو

 ليو : لوتي يفط هتعمس تلاقو « ةأرملا جرف ىلع سايق لجرلا جرفف « اهنراهط

 ،هللا لوسر اي : تاق ،تلاق « نوآضوتي الو نولدي م مهجورف )نوسي نيذلل

 . أضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذإ : لاق ؟ ءاسنلا تيأرفأ « لجرال وح

 ريغو ص فالتخا أطخلا ىفو « ديملا ىلع ءوضولا ضقني ءاسنلا جورف سمو

 2عامجإب عوضولا ضقني جورفلاب جورفلا سمو ث دمعلا ىلع الإ هسم ضقفي ال جرفلا

 ضقتنا هجرب هتجور جرف نسم نسو ؛ جورنلا ريغب سالب مب فالتخالاو

 فكلا رهاظب جورفلاسمو ، هؤوضو ضقتني مل هجرفب اهندب سم نإو 2 هؤوضو

 مدقلا كلذكو "فكلا نطابب مهدنع سلا امنإو 2 ءاهقفلا لوق رثك أ ىف ضقني ال

 . رخآ لوق هيفو فكلا رهاظ ةلزنمب وه

 ةيبح م ١ نع مدنع هل هظفلو ةعرز وب ١و دحأ هححصو مرئألاوةجام نبا هحرخأ ثيدحلا 3 .)١(

 ضوتيلف هجرف سم نم : لوةي ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر تعمس تلاق

 ٢ ) نوأضوتيالو مجو رف نوسي نيذلل ليوهظفلو ةشئاع نع ىطق رادلا هجرخ ا ثيدلا .

 ) ٢٦ _ نيلاطلا جهنم / ٣ (

 



_ ٤.٢ 

 فرعو بولثلا قوف نم نيبقثلا دحأ سم نه نإ : ها همحر ديعس وب أ لاقو

 قوف نم اهجرف وأ هتأرما ندب سم نهو 2 كالذب ضقتني هوو لرأ « سم ام

 ريغ ةأرملا نم هيلإ رظنلا زاج امو . فدي ناكولو هؤوضو ضقتني مل بولا

 ىفف مرحلا ريغ ةأرملا نم هيلإ رظنلا زاج ام لوق « فالتخا هسم زاوج ىف مرحلا

 سملا زوجي ال لوقو ، :هسم زاج هيلإ راظنلا زاج ام لوق « فالتخا هدم زاوج

 . مدقلا نطابو نيفكلاو هحولا لثم فالذو > رظنلا زاوج
- ٠ 

 ريمع نب ديبعو ث حابر ى أ نبا ءاطعو ث رييج نب ديعس نرأ دهاجم نعو

 لاقو ى رفلاو سمالا وه 2 ءاطعو ديعس لاقن ،.دهاجم نعو ى ةسمالملا ىف اوفلتخا

 لاقن ، كالذ نع هولأسف سابع نبا مهياع جرخف لاق ء عاجلا وه ريمه نب ديبع

 . فعبو ىنكي هللا نكلو ى عاخجلا ةسمالملا ء ىزلا باصأو ك نايلوملا أطخأ

 . ىلع نع ىور كلذكو

 ع سمل ديلاب ةرشابملا ىعفاشلا لاقو ڵ عامجلا نود سمللا دوعسم نبا لاقو

 ربل ءوضولا ضةنيال ديلاب سمالاو . سوب مغلابو ءطو جرفلاب و سود لجرلابو

 ليقو . ©} آضوتي الو 2 ىلصي مش « هان ضعب لبقي ناك هتيلك ىبلا نأ ةشئاع

 سمي نأ الإ باودلا جورف لثم هل ة.رح الام الإ ةراهطلا ضقني اهلك ج ورفلا سم

 . ةبوطر اهنم

 اضر ١ نايبصلا جورف سم نوكي نأ بجح وي رافنلاو ك هللا همحر درح وأ لاقو

 م . ةشئاع نع ةورع نع ةجام نباو ىذمزتلاو دواد وبأ هجرخأ )١(



-- ٣. ٤ 

 سم نم ىلع ضقن ال 4 أ هنع رخآ عضوم ىفو . ناسن الا ةمر> مهل نأل ك 7

 . جرفنلا جرفلا سع ن ] الإ ةيبص و أ ىيص جرف

 > لجرلاك سل هنأل هيملع ضشن ال : لاق هز ا هللا همحر دد ز ن رباج نعو

 < هسم نم لع ضقن الو « ةب ادلاك هماع ةدابع ال هنأ ىصلا ف مهئالتخا ىف ةلعلاو

 . ءوض ولا ضقني إ|د رم ماعطلا لك ر نه ةروع سم نم 0 دايز ف ١ نعو

 نوكت نأ الإ ضقني ةبطر ديلا وأ بطرلا مالذلا جرف سم نم : ليقو

 اذإ لوقو ، ءوضولا داعأ باودلا ءايح سم نمو . هب ربط ءام نم ةبوطرلا كلت

 ناك الجر نأ ولف . هسم نم ءوضو ضقني ابطر ريجلاو ليخلا نم رك ذلا ناك

 إ باودلا نم عاجلا عضوم ىلإ هادهأنسرف وأ لغب وأ رامح ركذ كسمأ مث اثضوتم

 . ملعأ هللاو 2 ةبوطر س نأ الإ هؤوضو ضقني مل

 لصف

 نم تناك اه هؤو_ضو ضقتنا هيلع تعقو وأ ةبطر ةساجن سم نم ليقو

 ذيبنو رجلا سهو ، ضتني الف سباي ائيش هنم ت۔ف ةباي تناك نإ و « تاساجنلا

 { ةسباي وأ تناك ةبطر س ةيربلا ءامدلا تاوذ رم ةتيملاو ث ريزلا ملو رجلا

 تناكاذإ كرشملا ماظعو ث ءوضولا ضتني اذه ، هلك‘ كرشلا لهأ نم تيملاو

 ضقني ةساجنلا نم هتقراف وأ هنم تجرخأ» ةبوطر وأ محل اهيلعو ةبطر وآ ةسبال

 ةسباي ساملا ديو تفج دقو اهسم نمو ص ةسباي وأ ةبطر هديو اهسم نم ءوضو

. هيحاص نش اهد>أ ذخأ ايقتلا اذإ نيس ايلا نأل ك ه وضو ىلع ضقن الو



 ے .ع

 لو ص ءاملا طسو ىف ةرذع هيلع حيست ءىضوتملا ىف هللا ذحر ديمس وبأ لاقو

 قلعي مل ولو هؤوضو ضقن ءىش اهنم هب قزل نإو . فالتخا هيفف ءىش اهنم هقحلي

 ضقنلا هيلعف ءوض ولا دودح نم ءىش ىف لوب وأ مد هيلع عقو نإو . ءىش اهنم هندب

 ء لوقو ، هؤوضو حو ك ءاش نإ ص هربغ هل هلغ ءوض ولا دودح ريغ ىلع عقو نإو

 ةنسلا تءاج مد الإ ءوض ولا ضقني هلكمدلا سم نمو ث نيهجولا ىف هؤوضو دسفي

 . هلثم ناكامو دبكلاو ك.سلا مدك هليلحتب

 هدىفأف ابههابشأو نادرقلاو لحلاو جمضلاك مدلل تابلتجلا مد ىف فلتخاو

 لبغلا نم جرخ ىتلا هنادلاو ىدولاو ىذلاو ة ةب اجلا سمو { اسأب موق هد رد لو موق

 ، بطرهسم وأ ك ابطر ناك اذإ ءوضولا ضقني نب هلك اغلاو لوبلاو ءىفلاو ريدلاو

 . ةتيملاو جورفلا سم ىف الإ ضقن الف نيسبال .ا سوسمالو , ساملا ناك اذإ امأو

 ةساجنلا عضوم تقالو ، ةبطر هديو . اپمضوم ملعي ةساجن هيف ابوث سم نهو

 نم ةساجنلا عضوم ملعي ال ناك نإف هؤوضو ضقن ةساجنلا ةبوطرلا جزامي ام ردقب

 ، بلغألا ىلع مكلا.نأل ، ةساجن تق الإ هدي نأ لعب ىتح هيلع ضقن الف بوثلا

 نمو { كلا ف هجح هب قزلو بوثلا بطر اف اسجن هاك بوثلا كح ناك نإو

 )ضقتنا ةيحلا هتغدل نمو « هب سأب الفةبطرهديو هرعش فجام دعب لخسلا سم

 . ىمدي نأ الإ اهغدل ضقني الف برقلا امأو ء هؤوضو

 ءىطو نمو ،:ءوضولا داعأ « للب هب ؤاريزنخ وأ ايلك سم نم : عيبرلا لاقو

 بلكلا ءطو رثأ نوكي نأ الإ هؤوضو ضنتنا ڵ بطر وهو ، باكلا رثآ

 )١( .برقملا فااخب ىمدت اهتغدل نأل ٠



 س ع.٥ ۔

 ةبطر ءىضوتملا لجرو ةسباي باكلا ةأطوم ناكنإو . راج وأ ريثك ءام ىف

 ذ ضرألا ف ضرع رثألاو ، تلاز د ف ةساجنلا نيع نأل ء لذب سأب ال لوقن
 . دسفم هنإ ، لوقو

 لجلا ىرفذو كيدلا فرع سم نمو ، ءوضولا ضقني شافخلا لوب ليقو

 هلو2 هثوضو ىف هيمت ءىشالذ للب اهنم جرخ مل ةيح ةلق سم نمو ،هؤوضو ضقتنا

 اهتسجت هديب اهذخأ اذإ رغك ألا لاقو ى ةساجن اهنم سع ملام 2 هبوث نم اهجارخإ

 هسأر رهش ناك نمو ، تقرذ اهنأ ملت ىتح لوقو « ديلا ىف قرذت اهتداع نم نأل

 هب ىلص نإ وهمططق هلو ضقتني -٥ وضو نأ هندب سم لو & ةساجن هيف هتباصأف الي وط

 .ء وذ ولا ديعيهنإذ رعشلا صةف ةساجت هتيل فرط ىف عقو نمو ء هتالص داعأ الهاح

 . هجولا نم ةيحالا : لاق ةساجنلا صق دق سيلأ : دمحم ىنأل ليق

 { ةراهطلا ةلبقلا لهأ كحو ءوضولا ددجي نأ هل بحتسي اهيفس حفاص نهو

 ةفاج امهيديأوكرشلا لهأ نه هريغ وأ ايهذ حفاص نمو هيفس ريغ وأ ناكاهيفس

 نإف ايمذ حفاص نإف ء فالتخا ةبطر هديو هتحفاصم .رم ضقنلاو 2 سأب الف

 الف نيتسباي اتناك نإو ، ضقنلا هيلعف اهدحأ دي وأ نيقبطر اعيمج اهادي تناك

 . ءوضولل ضقنت اهاكب اودلا لاوي أو ع سأب

 ىلإ بهاذ انأو ىمدق ىلع حضتنا ريعب لوب ةرم ىنباصأ : بوبحم لاقو

 لوب ىمدق باصأ : تلق ؟ كبح ام :عيبرلا ىل لاقف { تأضوتو تعجرف ى ةعجلا

 رمألا ناكولو ، كيمدق غبصي ام بيصي نأ الإ ءىشب تالذ سيل : لاق . ريع

. ةكم قيرط ىف دحأ ملس ام ىرت ام ىلع



- 8.٦ 

 ت { . . . - - . .ث ل

 نإوهؤوضو ضفتنا شركلا ىفام سم نم نآ هلبا همحر ىلع نب ىموم نعو

 ٠. ضتني ءامهألا ق ام سم

 لصف

 ناك ابطر ى هسم نم سجنيال لوقن « نمؤملا تيملا سم ىف انباحصأ فلتخاو

 ىف کالذو ص ةبوطر هنم سع نأ الإ ، رهطي ن أ دمب و « رهطي نأ لبق ، اباي الو

 .سباي وأ بطر وهو لسغب نأ لبق هسم نف ةلبقلا لهأ نه ىلولا ريغىفامأو ك ىلولا

 ١ اسر اي وأ بطر ناك 4 ضننيال هاسع لعبو ي هؤوضو ضقتن .

 ءوضولا ضقني تيللا سم : در وأو ك كللام و أو . بوبحم ن درح لاقو

 لكلو ، اسباي وأ ابطر هل ساملا ناك« اباي وأ ناكابطر « ىلو ريغ وأ ايلو ناك

 . ةححو لصأ لوق

 لضفملا نب رع لاقو « اتيم لسغ نم ىلع لسغال : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . ملسلا الإ تيم لك سم نم أضوتي

 سيقإبأنبا . وشحم وهوعفاز ن هللادبع تيأر هللاهحر ناليغن مشاه لاقو

 نمؤملا نإ : لاقع ىنلانأ ىوري و ڵأضوتي ملو ىلص مش « هافرغف دقو « كفنلاب

 سمب سأب ال ليقو . ةراهطلا ضةني تيللا سم ةاور ىفو « اتيم الو ايح سجنيال

 ةتيملا تناكأذإ لوقو ،كدو الو ،اهبف محل الو ةرخنتناكاذإ ةسبايلا كرشملا ماظع

 . قيفوتلا هبو ى ملعا هللاو ، هنوضو ىلع سأب الف ى اسباي )سالاو ع ةسبال

 + + ج

 )١() اضوتي ملو ةتيم ةاش سم ملسو هيملع هتلا ىلص ىنلا نأ دواد و؛أ ىور .



 ٧.؛

 نومبرأآلاو عبارلا لوقلا

 بتكلاو جورفلاو تارودلا ىلإ رظنلاب ءوضولا ضقن ىف

 و ص۔و٠ ص
 . - . . . ٨ 4 . ٤.۔ ٠ ۔ - ٨٥. ه ح ۔ -
 ) مجو ر ١ ولغفح و مه راص ١ نم اوضغي نيزمأومللا ل٥ «: ىلاعت هللا لاق

 عيمج نم هيلع مرحم وهام هرصبب رصبأ ن ، مهل لحم الام نع مهراصبأ لك ىنعي

 ٠ ء وذض ولا ضقني ةمصعم رظن لكو 4 ةرصعم اهنأل ك هتراهط تضةتنا مراحملا

 لقو . اهتذل دج ةدابع هللا هاتآ هللا باوث ساملا هرصب ضغ نم : ليقو

 ةيصعملا لجأل ةراهطلا ضقني ادم انباحصأ دنع تامرحملاىلإ رظنلا:هللا هحر دمحموبأ

 :ن ىنلا نع ىوريو . هيلع دمعتملا بذكلا كلذك ، أطلا ىلع ضقني الو

 اضيأ ةنعللا هجوتتو ،هيخأ ةروع لاقأ ء هيخأ جرف ىلإ رظن نم نوعلم : لاق هنأ

 ضقتني لوقف ث ىنعم ريغل هجرف ىلإ ران نهيف اوفلتخاو . رظانلل هتروع زربأ نل

 ريغل هرظن نإو ء ضقت هب ابجعم هرظن ناك نإ : هللا هحر مشاه لاق .هؤوضو
 رفعج نبا لاق « كلذ نع هزعتي نكلو «هيلإ هرظن ضقنيال لوقو « ضقني مل ثالذ

 2 هتأرسا الو 2 هسفن جرف ىلإ هرظنب هؤوضو ضقتنيال ء نسحلا وبأو ، دمح وبأو

 . هكلم نم اهجرخ وأ ، اهتخأ أطي وأ اهجوزب ملام ء اهؤطي ىتلا هتيراج الو

 وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا : لجرل لاق ٍةنلطط ىنلا نأ ىوريو

 ناك اهلف { اه ؤطي ىلا هتمأو هتجوزل هتروع ءادبإ هل حابأف ك ") كنيمب تكلمام

 م . هيلإ روظنملاو رظانلا تنا نعل دقو الآ _- رك اسع نيا ىور )١(

 م . هدج نع هيأ نع ميكح نبي زهج نع ىك اسذلا الإ ةسخا هاور )٢(
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 ق مرا راغلاو { امهتروع ىلإ راظنلا هل احابم كلذك هتروع ىلإ رظنلا امهل احابم

 الو « هيلع روظحلا ن .,ه رظنام هل نيبت وأ « رظانلا ىرقيت اذإ ءاوس ليالاو راهنلا

 مالظا راهنلا ىف رظانلا نيبةي وأ ، كلذ رظانلا نيبت اذإ ى راهنلاو ليالا نيب قرف

 راهنلا ىف نقيتلا لاوز ناك اذإف٬ همزلي مل باحس ةظل وأ ء ناك. دعبل وأ ء ثدحم

 ةراهطلا ضقت بج وي ليالاىف رظنلا نةيقب نوكي نأ بحنن ةراهطلا ةداعإ بجويال

 . راهنلاو ليالا ىف هيلإ روظنملا ىف نةيتلا كلذ ىف ةاعارملاو

 .توكي نأ الإ ى سابل لينلا نأل ء ليللا ىف رظنلاب سأبال : نسحلا وبأ لاقو

 مالظلا لبق سمشلا تبرغ امدعب امرحم راظن نمو ث راهنلا لثم كلذ نإف « رانب رظن

 نيبو هنيب لوحم مالظلاناك نإ و ، ىوتسي و ليللا سباي ىح راهنلاىف رظن ن .ك . وف

 اذإ كل ذكو ي رمقلا ىف راظنل : سأب الو .رجنلا علط دق ناك ولو « سأب الف رظنلا

 لوحب مالظلا ناك نإو « راهنلا ىف رظن نك وهف نابتساو رظن نف 2 حبصلا رجفنا

 لوقسي مل ولو ع ليللا نم هك ليلا عاط اذإ لوقو « رجلا علط ولو ضقن الف

 ىف ناكو ل لوقو ي راهنلا حض وي مل ولو راهنلا نم همكغ رجفلا علط نإ و ، مالظلا

 رظن نإو . سأب الن هنمب ءىشلا هيف رتتسيال ةملظ مضوم و أ ع تيي ىف راهنلا

 ليقو ، اممموص الو امهءوضو تالذ دسفي الف ةوهشل اديع اضعب اهضعب ناجوزلا

 هتجوز ىهشت نهو٬ کالذل اه وضو اضرعينأ امهل بحأ اموءىالتخاب ءوضولا ىف

 ضعب ىفو « هياع ضتت الف تاب وطرلا نم ءىش جور ح هيلع دلوتي 7 هتي رس وأ

+وض ولا ضقن ىفىملاك هسمو تيللا راظنوء هؤوضو ضقتنا ة وهشل اه رظن اذإ لوقلا
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 ةأرما ندب ءىضوتملا رظن نإو انثايحأ ةمرحكانتاومأ ")ةمرح مالع ىنلا لوقل

 ىف تناك ن إو ، ضقتنيال لوقو ،هؤوضو ضقتني لوقف ،آدمعتم .مرحمب هنم تسيل

 نعهرصب ضفي نأ لجرلاىلع : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو .فالتخالا هتل تبب

 نرتتسي الىناللا اهوحنو زئاجلاو ةماهت ءاسن ىف لاقو . رتتستال ىتلا ةلحفلا ةأرملا

 . تعطتسا ام نهنع ضغو ث ءامإلاكر ثارحلا سيل : ريشب لاقو 2 ءامإلا لثم نمأ

 ىناللا تاجربتملا نأ الإ هؤوذو ضقتنا ةأرما ندب رظن نم : رثألا ىفو

 ىلإ رظنلاب سأب الو ء نهنادبأ ىلإ رظنلا ضقنيال لاجرلا نطلاخبو نرتتسيال

 فكياف ةوهشل رانن نمو ص نرتتسي نك ولو ج ةوهش ريغ نم ءاسنلا هوجو

 . هرصب ضعيو

 .نمو هؤوضو ضقن ةوهشل دعم ةأرما راظن نم : هللا همحر بوبحم نبا لاقو

 ش آ وهف اهندب ىأر ىتح رظنلل دمعتم فشي رتس فلخ نم ةدرجتم ةأرما ىأر

 . رتسب سيل فشي ىذلا رتدلا نأل { هياع مرحو هؤوضو ضفتني و

 .ءناغسرلانيغكلا دحو« نيفكلاو هجولا الإةروع اهلك أرملا : ثيدلا ىفو

 وأ ةأرما جرف رظن نمو ، ءوضولا ضققي اهرعش رظنو ، ءاوس امهنطابو امهرهاظو

 .ىف هياع سأب الن أطخأ وأ دمعت هنأ كشف اهجوزتي وأ ىلصي نأ دارأ ث ك اهسأر

 . ادمح ناك هرظن نأ لعي ىتح « اهل هجموزتو ك هثوضو

 .ىلا مظع رسكلك مظع رسك ةثئاع نع ةحام نباو دواد ىبأو دجأ ق دوجوال )١()

 . ةملس مأ نع ةجام نيا ىف هلثمو مثإلا ىف

 )٢( ناطيشلا اهفرمشتسا تجرخ اذإف ةروع ةأرملا دوعسم نبا نع ىذمزتلا ىف دوجوملا .
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 هؤوضو ضقتنيال نأ وجرأف ادمعتم ةأرما مدق ىلإ رظن نم : ميبراا لاقو

 ةارما لجرىإ رظن نم نأ ؛ ها ربإ 7 ملسم نع دايز وب ] ربخأو ك هبر رفغتسي و

 . كلذ لاق ىلع نب ىسوم نأ نظأو : لاق ، هثوضو ىلع ضقنال نأ ادمعتم

 © هثوضو ىلع ضقن الف ةأرما فخ ىلإ رظن نم هللا همحر بوبحم نبدمحم لاقو

 اذإف ، لجر هن ] ناي وهو 7 ادمعتم هلجرو ى هنطب و 2 ناسنإ سأر ىلإ رظن نمو

 نمو « هثوضو ىف هيلع سأب الذ ص اهنع هرصب ضفن ي مرحم هنم تسل ةأرما ه

 ىف مثآ وهو «هثوضو ىلع سأب الف هتنبا وأ هتأرما ىه اذإف ةيبنجأ اهنظي ةأرما رظن

 ح ةوهشب هنم كلذ ناكولو 2 هؤوضو ضقتني الف ةباد ىشذت ةباد ىأر نمو « هتين

 ضقتنيال هنأ نرتتسيال ىتاللا تايبنجألا ناريجلا ءاسن ىف هارا نب دمحم لاقو

 . ملعأ هللاو نهيلإ رظن نم ءوضو"

 لصف

 مهضعب دنعف ، الع امو هيقبك رو ،تالذ نم لغس اهو لجر ةرس رظن نم ليقو

 كلذك ةرمسلاو ةبكرلا نإ لوقو 2 ضقتني ه۔وضو نأو ى ةروعلا نه الذ نأ

 . ءاوس جرفلا رظن الإ ضقنيال لوقو ث ةرسلاو ةبكرلا ىفرثك ألا صخرو

 ةلعل اهزربأ نمو ، ةروعلا نم رثألا ىف ةرسلاو ةيكرلا نأ رفعج ن دمحم نعو

 نإ : ليقو ،جرفلا رظني ىتح هيلع ضقن الو اهرظن نم هيلع ضقن الف ةلع ريغ وأ

 . ةزراب هترسو هيلع لخدي ناكر اج ىبأ نب ىسوم

امل ى ضقني هنأ.لوقلا رثك أو ص نيذخفلا رظنب ءوضولا ضقن ىف فلتخاو



 س _ ٤١١

 هنإف ڵ كذخف طغ "_هل لاقف ، هذخف ىأرذ لجر ىلع رم ؤملَط ىنلا نأ ىور

 0 ©"ةروع ةبكررلا ىلإ ةرسلا نيبام : ملل ىنلا لاق هنأ ىورو « كتروع نم

 هرظن نع لجرلا ىهنام لكو ‘ امهيلع سأب الف ةلعنم هترس لجرل لجر حسم نإه

 هؤادبإ هل زاج دحأنم رظنلا هل زاجام لكو ى هريذل هؤادبإ وههل زوجب النهريغ نم

 . هسةن نم هل هلثم

 رظنلا مشؤي الوأ ةروعب اتسيل ةرسلاو ةبكرلا نإ : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 ظلغتسم ىلإ رمشلا تبانم دح نم « هدنع ةروعلاو ڵ امهفشك الو امهلإ

 . نيذخفلا

 ًادرجتم راهنلاب ءاملا همالغ هيلع بصي نأ لجرلل زوج : ديعسنب ناماس لاقو

 اندجوىتح زوجيال كلذنأ نظن انك ةيواعم وبألاق ء بوبحم نب دحم كلذ زحي ملو

 راهنلا نود ليللا ىف اذه زاوج انبجعيو 2 رباج ف أ نب ىموم نع رثألا ىف هتزاجإ

 دنع كلذو ي راهنلاو ليللاب ىرعتلا نع لع ىنلا ىعنو « سانلل سابل ليللا نأل

 لوق ىف مارحب كلذ سيلف سانلا هاريال ثيح مالظلا ىف ليللا ىف امأو ك سانلا

 ليق ث هللظ ىبلا نأ ىور ال« بيدأت ىهن کالذ ىف نأ ع ىدنعو « نسحلا فأ

 لعفاف “"»دحأ كارب ال نأتعطتسا نإ :لاقف ؟رذف امو اهنم ىتأت ام ،انتاروع : هل

 ىمن اذه ىتف ، هنم ايحتني نأ قحأ هللاف : لاق « ايلاخ اندحأ ناكاذإ : هل ليق

 . س رحت ىهن سانلا ةرضح عمو { بدأ

 لجرلاو اضيأ كاملا هاور كلذكو شحج ني دمحم نع هخيرات ق ىراخبلاو دحأ هاور )١(
 . بويأ فأ نع ىطقرادلاو ىقهللا هاوز ) ٢ ( . رمعم

 م . ىانلا الإ ةسخلا ةجرخأ )٣(



 ئ ١٢

 ىف هللا مرح ام ىلإ رظنلا ىف لذو ى ةرظفلا ةرظفلا عابتإ نع للع ىهن و

 ةرم لاجرلا تاروع ىلإ رظنلاو ، ادم اهدعب امو أطخ ىلوألا نوكتو « أطخلا

 ضقن الو ى دمعلا ىف مثإلاو دافلا امأو ى رثك ولو ،هب سأب ال دمع ريغنم ةرم دمب

 لحم ال نمو : هتدج وأ هتلاخ وأ هتمع وأ هتخأ وأ هتنبا وأ همأ ندب رظن نم ىلع

 نإف جورفلا ىلإ رظنلا الإ « کالذل دمعتي نأ هل بحت الو « ءا۔نلا نم هحاكن هل

 مرحم تاذ رصبأ اذإ لوقو ، هؤوضو ضقتنا نهرظفل دمعت نإو ء لحب ال كلذ

 ةلزنمب هخم ىهو ، هؤوضو ضقن ادمعتم ةبكرلا نم ىلعأو ةرسلا لفسأ نم هنم

 ضقني الف ةوهش ريغ نم ادم اهندب رئاس رظن نإو ك ةبوتلا هيلعو ك اذه ىف لجرلا

 .لك ثالذكو غ هلل ر رةغقتسلو ه وضو دعيف اد..تم ةوهشل راظن نإو هؤوضو كالذ

 نم اثي“ رظقف ن 0 عاضرلا وأ ، رهصلا وأ ى بسنلا ةمرحم هحاكن هل لحم ال نم

 « هنوضو ىلع ضقن الف { ةوهش ريغل ادعةبكرلا ىلإ ةرسلانيبام ريغ ءالؤه نادبأ

 .تاومألاو ث رظنلا كح هكح هلك اذه ىف سملاو فالتخا هيفف ةوهشل ناكنإ و

 بورمض نم وه ذزلتلل كلذ ىف رظنلاو 2 سلاو رظنلا ىف « ءاوس اذه ىف ءايحألاو

 .تالذ ىف ركفت وأ هممامد وأ اهقلخ نسح نم بجسعتل ناك نإو ء زوجب الو ، ةوهلا

 . كالذي سأب ال نأ وجرأف للعلا نم ءىشل راظن وأ ذزلت الو ةوهش ريغل

 دشأ ءوضولا ضقن ىف اهنأ دبألا ىلع ةمرحم ةنئابلا ىف هار.إ نب دحم لاقو

. اهل { رظنلا ىنعم ق مراحملا تاوذ ريغو مراحملا تاود نم



 _ _ ٤١٣

 لصف

 لهأ نم ناك« هثوضو ىلع ضقن الف بوثلا تحت نم ربقلا ىلإ رظن

 رظن نإ لوقو « ءايحألا هيف ىذلا لزغملا ةلزغت سيل ربقلا نأل ع نكي ٣ وأ ةبيصملا

 هؤوضو ضقتني مل تيللا "ىلإ رظن ز نإو هء۔وضو ضقن بوثلا تحم نم تيللا ىلإ

 . ملعأ هللاو

 لصف

 ىف هجارخإ نهيلع ركي ام الإ هب سأب ال ءامإلا نادبأ ىلإ رظنلا امأو

 ،ةرسايبلاو دنهلا نم ىراوجلا سوءر فشك وحن 2 مهنيب هنرهظأ اذإ مهقاوسأ

 نهيلإ رظانلا ىلإ فاخب امو نهرودصؤ نهقوس راهظإ و ے شارقال نبلثم ذختي اهو
 . ةنتفلا نم

 نه ديبعلا كو ص ءادر الو رامخ ءامإلا ىلع سيل : هللا همح ر مشاه لاقو

 رظنلا زوجب الف ‘ سانلا رثاس كسح ةارع مشو م إ راظنلا رتسلا ىف مهريغو شهلا

 ىف كلذكو « ةبكرلاو ةرسلا نيب ام كلذو ى مهمانإ » مهروك ذ نم مهساروع ىلإ

 ىف هيلع نمأن الف ةوهشل رظن وأ سمب كالذ رم ءىشل دمعت نم امأو ى سملا

 . هنوضو ضقن

 لصف

 ىحتسي نم دحب اوريصيو اونلبي مل ام نايبصلا تاروع ىلإ رظغلاب سأب الو
 ‘ عضرتتناك نإو ‘ 7 دسف اهجرهفوج رظن ن ةم.صلا ام أو كهنم ايحتسر و

. هيلع ةداعإ الف ةماق اهرظن نمو ث هللا همحر رباج نع اذكه



 م ٤١٤

 ىلإ رظنلاب سأبالو .هؤوضو ضتننا هسفن قذثلا رظن اذإ :حبسملا نبدمحم لاقو

 `ل ١ 1 رظخلا ق لوقل اكسلل ف لوقلا كلذكو ) ةوهش رذل ظوشكم ةي راجلا سأر

 نم ةبوطر نوكتت نأ الإ ةبطر هدي نوكت وأ ىبصلا جرف نم ةبوطر سم نأ

 ٠ ءالا نم هب رهط \٫م ىدلا جرف

 ك باودلا ىح ءوض ولا ضقني اهلك جورنلا سم نأ 1 لوقلا صعب ق دجويو

 2 هملع مفو ذإ

 لعلو « -٥ ودو كالذ ضفني ارم اهسأرو اهنطب و ةكولمملا ةمألا ذل ىلإ رظن نم

 . ملعا هللاو حاك.غال ىهتشي نم دحب ريصت نأ لبق ةيبص تماد ام اذه

 2 هلل | هجح ر ب وبحم ن درغ لاق و [ هسم مش ؤي ال ناك ن ا و جرف

 لصف

 ادمعتم موق لزنم فوج ىف رظن نم:لوقي هللا همحر بوبحم نبدمحم ناك ليقو

 « زرحم نب ديعس مهيفو رثمك.ألا لوقو ،هؤوضو ضقتنا ثلذل دمعت دقهنأ نقيقساو

 . انيلإ بحأ اذهو ى لزنملا فوج ىف ةمرح ىلإ رظنلل دمعتي ىتح هيلع ضقني ال

 . امرحم اهنم رظني ىتح ةمرلا ىلإ رظن ولو ضقن ال لوقو

 برق بابلا حتفيف ء دودسمباب لزغلل نوكي نأ الإ : حبسملا نب دمحم لاقو
 ناك نإ امأو . دسفم ثالذن بابلا فوج ىف رظني وأ هءارو ام رظني و ، قيرطلا

 . رظنال دمعت نم الإ ءوضو ىلع سأب الف ك حوتفم وهو « رتس هيلع سيل بابلا

 لسف

 ضقن الف ميحرلا نمحرلا هللا سب رظق نإف ناسن إ باتك فوج ىف رظن نمو

باتكلا نم کالذ ره ىلإ رظن نإ و ‘ هماع ضقن الو ناونملا أرق نإو ئ همع



 _ ع١ه

 حتف نإو ث ثالذ ىف ضقن ال لوتو ، ةلكف رع اذإ هؤوضو ضقنا ادمعت.

 نينثا نيب ارس وأ 4 ادمعتم مهلزنم ف موف مالك ممتسا نإ و . ديدشت هيقف باتكلا

 عمتسا نم ىلعضقن ال لوقو . ءوضولا ضقني امم كلذ نإ : ليقف ، لزنم ريغ ىف

 . باتكلا ىف رظنلا ىف الو « لزنلا ريغ ىف مالكلا كلذ

 « رس ىف اناكاذإ 4 ايهمالكم مسي نيلجر ىلإ ءاج اذإ : حبسملا ني دمحم لاقو

 . هيلع سأب الف هيلإ ىنصأن ايهمالكم مسف اهدارأ وأ ةجاح ىف ىضم ناك نإو

 .ماكلا سلاجم 7 ‘ ةرهاظلاممبتكو ماكلا رتافدىف رظن نم امأو |

 كلذ ريغو سرعلاو متأللا لثم هيف لوخدلا حيبأ عضوم لكو « راجتلا تيناوحو

 .باسح رتافد ىف رظن نإ كلذكو لخدو رظن نم ءوضو ىلع ضقن الف هلثم وه امم

. قيفوتلا هبو لعأ هللاو ، سأب الف تايانجلاو نيدلا "رتافدو ى راجتلا



_ ٤١٦ 

 نوعبرالاو سماخلا لوقلا

 ] ناسنإلا ندب نم جرخ امب ءوضولا ضقن ىن [

 ىنلاو ، طافلاو ى لوبلا جورخ « ءايشأ ةرثع نم ءوضولا ضقن نإ : ليق

 لقعلا لاوزو ك امحطضم مونلاو 6 ربدلا نم حيرلا جورخو ك ىدولاو ك ىذللو. >

 ىفاعرلاو ءىقلاو. .

 ءوضولا ضعني ك حيرلا جورخو . سافنلا مدو > ضيحلا مد كلذكو ٠

 اسف اذإ 2 قحلا نم ىحتسي ال هللا نإ . لاق ةم ىبنلا نأ ىور ا أحدك<١©

 أضوتيلف .

: 
 ر2 لاقف ك ح ر ت جحاہهف 4ذنع نا ىر ر سلاج 7 اوناك اموق نإ : ليقو

 موقن انلك: لاقف ى هللا دبع نب رباج مهيف ناكو « أضوتيلف ثدحأ كنم ناك نم

 قالخألا مراكمي الإ تملسأ ذم كتفرعام : رمع لاقن ؟ نيفمؤللا ريمأاي ٠

 . اليج الوق لاق دقل ىرمعلو « ثدحملا ىلع ارتس دارأ امنإ و

 و أ ك احم ر مشي ىتح هتراهط ضقتنت 1 حيرلا جورخل هرد ىف ةكرح دجو نمو

 . ضقن ةخفاز ح ر و أ .ك توصب و ] > فرعب ح رلا جورخ نةيت ا ذإف > اتوص عمسي

 م

 . ءوضولا ضقنت ال اهنأ فوجلا نم ال لفسأ نم حير تجرخ نإ : ليقو

 '_حير مش وأ سحأ نمو ث اهنراهبط ضقني ال ةأرملا لبق نم حيرلا جورخو

 . . . ث . ٠

 . ناسنلاو ىذمرتلا هجرخاو قلط نب ىلع نع دواد وا هجرخا )١(



 ١٧٧ن _

 وأ ا ر 7 نا او { ءىش هنم جرخ دق هنأ ملعن تح هملع ةداعإ الف ءىضضوقتم وهو

 نعمسي ىتح هيلع ةداعإ ال ر ١ هرنغ نم و أ هنم هن ] رذي لو > هيلع هبتشاو ات وص عمس

 ، هدجم ال ةرمو ، هدجب ةرم هرظن اذإف ةنم جرخ لوبلا نأ هل هبش نمو « هنم هن ]

 ك کالذ هلف هحجورح ن٬يقسب ملو هر ٥ انو ل نإ لو هرظني ْن ] ةنكمملا ت تقو ق هل بحن

 ررك ةدورب دذ>و نإ و ( راظنلا عاي ال ن أ هدجم هناق وأ رثك أ ١ ق ناكنإ هل بح و

 ريساوب هب ناك نمو ء اذ هلنذف راغني 7 ر ٥ دال ًاتيحو ٥ دحم ًاتيحت ‘ لوقبلا

 كفي مل ةدملا نم هرهاظ نم جرخ امو ، دسفأ هنطاب نم اهريغو ةللا اهنم جرختف

 ةجراخ ىهو ىلصو اهرهط نأ دعب ةجراخ ىهو رهاظتف جرخم هتدعقم تناك نمو

 اهرهطي هنإف ' تجرخف ىلصيل ماقو ث ةالصال أضوتو \ تلخدو اهرهط نإف « زئاجف

 . عأ هللاو ةضاحتسملا لمبس هلييس نوكيو ‘ ىلصو ةراقب اهلع طب رو

 لهف

 ةضاحتسالا مدك ةراهطلا !ضقني هنإ لوقف ، فاعرلا مد ىف سانلا فلتخاو

 . ىرع مد امهنم دحاو لك نأل

 ىاعراا مد كلذكو « قرع مد ©‘}) ةضاحتسالا مد نإ : ةمالظ ىبنلا لاقو

 . ضيحلامد ثالذكو ‘ هلع مسالا عوقول سج و قرع نم نم مد لك و .ىرع ١ مد

 لئاس مد زك نأ ى انباحصأ لوق نم قافتالا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 م ۔4 ةحاع نع دواد وبأو ةحا. نباو ىناسنلاو ىذمزتاو ملسمو ىراخللا ه>رخأ ) ( ١

 ( ٣ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٢٨



- ٤١٨ 

 هفاعر نه ك ناليسلا كحن همف تبث دق . اريثك وأ ناكالياق هعضوم نم ضناف

 تاثداحلا ءامدلا عيمج نم ضفي مل ام امأو ،ءوضولل ضقان هلك ك الذ نأ ،حرج وأ

 طلاخ امو اريثك وأ اليلق ناك هب ءوضولا ضقنب فالتخالا جرخيف ندبلا ىف

 كردت عصوم ىلإ راصف كالذ 4۔ش وأ طاخ وأ ىير نم تا رهاطلا نهم هربخ فالذ

 ضقن ىف مهعم هيف فلتخي امم كلذ لكف ثكاذ لياز وأ نيرخنم وأ من ى هتراهط

 ضقني اكاهتسم راصو هيلع بلغ اذإف ء هطلاخ امم رهاطلا ىلع بلذي ملام ةراهطلا

 ` . اريثك وأ اليلق ناك« قافتالا ىناعم ىف امهعم

 غلبي ثيح مدلا راص اذإف ع هعبصإ لخدأ اذإ الإ رهظي ال مد هفنأب ناك نمو

 . دسفي الف كلذ نم لخدأ ناكنإ و . ةالصلاو ءوضولل ادسغم ناك قاشنقسالا

 دع فعرناملسنأ ىورو ©. ) لاس مد لك ن ء وض ولا : :نل ىبنلا لاقو

 قازيلا ىلع رثك اذإ مفلا نم مدلاو .0'")ءوضو ثالذل ثدحأ : هل لاقنلاو ىبلا

 طلتخم طاخم هفنأ نم جرخ نمو 4 هدسنأ هيف رثأو بوث ىف عقو نإف ، ضقني ال

 .دفي مل رثك أ طاخلا ناك نإو ك هؤوضو دسف رثك أ مدلا ناك نإف « م
 هف مدالو ءارح ةرشق هنم تجرخف هنن أ رقن نإ و 4 مات هؤوضوف ايوتسا نإ و

 داسف الن آراهنوأ أ اليل ع تقو نود اتقو مد ةناسلب جرخ ناك نمو م ك مات هؤوذوف

 . ميمت نع ىطقرادلا هجرخأ ) ( ١

 ىنطقرادلاو ةجام نبا ىورو انوقوم كلام دنع رمع نبا نع هلثمو قازرلا دبع هجرخأ )٢(
 م . هنم 1 ١ ةشئاع ن



 نب لذنلا نهف { ةبوطر دجوف ليالا ىف اهكَحف ةرتب هنذبب ناكنمو . هجورخ

 ءىضوتملا سطع اذإ و ك ءوضولا داعأ مدلا حير دجو نإف ك اه.شي 4 ا ك ىراوجحلا

 ىدأ ن ۔ر,هو . هيلع ضقةف الف عبت امل . نكي لو 7 مد ةقلع هن رخنم نم جرخم

 ءاملا جرخم ىتح قشنقسي و هفنأ ىف هعبصأ لخدي نأ هيلع سياف اثالث قشنقساف هقنأ

 . ايناص

 دسقي عطقنم مد هيف طاح ه رخنم ن ٥ جرح نم نإ : حبسملا ن درح لاقو

 . ضقني هنإف الصتم امد ناك نإو . هؤوضو

 نهو ٤ طاخلا نم رثك ] مدلا نوكي > لذسقد ال : ىراو_لا وب أ لاقو

 . سجن ه نإف كالذ رغ ر لد قزم 6 مد 4 , للختي ىذلا ن نم جرخف للخ

 دسني هريثكو مدلا ليلقب هنإ لوقي .رم لوق ىلع كلذو : ديعس وبأ لاق

 . قازبلا ىلع ابلاغ مدلا نوكي ىتح لوقو ، ءوضولا

 ةرغص همد دج وف ئ بوثب ههجو حسمو أضوت نميف 4 هرا 4جح ر ليعس وب ا لاقو

 مدلاب وه اذإف ك هز أ ق هعبصأ لخداف ٩ 4ةز أ ن ه اهن أ مهون و ءالا ة هر ب وط ر مم

 ق امأو ) سح : مد نم امم :أ ب > ةرهاط ةرفصلا فالت كح نأ : ه.صأ ق

 . هيلإ تالذف ةيارتسالا

 سأب ال هنأ جرخ هنأ الإ مد اهناكم عمتجاف هب رض 4 ذ ق هتباصأ نمو

 ليقو . هب سأب ال سبي ام دعب ج ح ر خ نإو { دسفأ بطر وهو جرخ ىتمو ئ 4

> راطف راطف ندبلا نم رعغل و صقو سج ىيح ىقبف هم د ضقي اذإ حرجلا نإ



_ 4٢ 

 ليللاب هلجر ترقتعا نمو: ڵ هعضوم ةراهط ىل نيبي الذ راطو مدلا سيب اذإ أمأو

 رقعلا لوح ةرمح هلجر ىلع لئاس هنأكى أر مش ء حبصأ ىتح ىلصو اهرظني م

 جورخ ىلع نقيقسي ىتح ءىش هياع سيل مكحلا ىنف اهرظني نأ لبق ءاملا لخد مث
 . عرولا نم برض بولقلا دهاوش نم جورخلاو ءهيلإ ثالذف طايتحالا امأو .مدلا

 ندبلا ىف ضخولا مدو ع عضوملا نم جرخ مث ع سبي اذإ جنمضلا عضوم مد امأو

 ولحيف ى هللاهحر ديعس وبآ امأو ء سجت هنإ لوقب خيشلا ناكو ث رهط ى سبي اذإ

 . رهاط هنإ ليق دقو ى ىحلا دسجلا نم جرخ اذإ : بلتجلا مدل اك نوكي نأ هدنع

 ىلإ ةايحلا لاقتناب ارهطف «سجت لصألاىف امهرهوجو نارهاطسييلاو حيقلاو

 ‘ ىرط ريغ وأ ايرط حرجلا ناك ب سأب الف ءام اهنم جرخ اذإ ةنعلعلأ و ‘ ترولا

 مالا جرخم ىتح ضقني ال نأ ندبلا نم جرخ اذإ ساتهملا مدلاو ديدصلاو حيقلاو

 ضانل اهالول هنم ةبخ حرجلا ىفو «مد هنم جرخف حرج هب ناك نفو ى صلاخلا
 مدلا ض٬ي 7 اهريغو ء وص ولا دودح ف ناك 4 هؤوضو هيمع 7 مدلا هنم

 . حرجلا نم

 لسغي نكنل و ٤0 لسنلا هلع بحم الو ك هؤوضو ضقن ١ مجتحا نهو

 ىتح هبزجمي الف مجاحملا عضوم لسني ملو أضوت نإف ك أضوتي م مجاحلا عضوم
 ةرص ةماحلا نم جرح نإف 6 اهلسغ 0)رو ًأض وتتي ش الو أ مجاحملا ناكم لذي

 ثاذ جرخ نإو ، هب سأب الف ىرط حرج نم وأ « لسنلا دمب ةردك وأ ةرمح وأ
 . رهاط لوقو ، سجن لوق « هيف فلتخ هنإف ىرط حرج نم لسنلا لبق

 ةرمح اهطلانتو ةصلاخ ةرفص نم هنم جرخام أدتبملا حرجلا نأ هللادبع بأ نعو

 ىلع دزي ملو ىلصف مجتحا ملسو هيلع هتنا ىلص ىلا نأ ةشئاع نع ىنطق رادلا ىور )١(
 م -٠ اذه اثعم حص ملو هجاحع لسغ

 



٤٢١ 

 هسم امو٬هوضولاد غم كاذف اهنم رثك أوأ اهلدع وأ ةرفصلا نم لقأ ةرجلا نوكت

 وأ هنم تجرخ اذإ ةرفصلا نإف أدتبم سل ىذلا حرجلا امأو . هريغ وأ بومم نم

 . ءوضولا دسةي الو هناصأ ام دسفي ال نأ وجرأف اهدع نوكب ةرمح ةرفصلا طلاخ

 حرجلا وأ ةماجحلا تلسغ اذإ : لوقي رينم ناك« هللا هحر ىراوحلا وبأ لاق

 ناك اذإ دسفي هنأ اندنعو ، دسفي سيل مدلا لذ نأ هنم جرخم مدلا عجرو

 . اطيبع امد

 مدلا هيلعو حرجلا سبي مث « همد ضفي مل حرج ىف « هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 ريغ مدلا ناكنإف ع سبايلا مدلا تح نم ةدم حرجلا نم تجرخ ىتح لسغي ملو

 هنم جرخي داع مث ، حرجلا مد ضفي ملو جرخ مل نإو « فالتخالا ىنعم هيفف ضئاف
 نم رغصألا ءالل نإ : لوقو « ةدسفم ىمف مدلا ىلع رمت ةرفصلا تناك نإف ء ةرفص

 اتام دقن سبيلاو حيقلا امأو ، ىملا ندبلا تاوذ نم هنأل ء دفي ىرطلا حرجلا

 دسقي ال : لوقو ص دسفي ىجلا نم ىمحلاو ، دفي ال ىلا نم تيلاو . دسجلا نم

 ،ندبلا ىف جممضلا ةغدلو ء نيرخهللو مفلا نم جرخم ام ةلزنمب ًاطيبع امد نوكي ىتح

 سجن هنإف ، مد اهنم جرغن ترجفنا مث ، رثك أ وأ لقأ وأ ةليلو موي اه الخ اذإ

 ناك نهو © ىح نم اتيم كلانه نوكيف ء سيلاو حيقلا لاج ىلإ هنول ريغتي مل ام
 . ىلصو رقعلا ىلع هدي ىرجأو أضوت ضئاف ريغ مد هيف رقع هب

 اذإ هنأل ، أضوتي و رقملا عضوم رهطي نأ الإ ةداعإلا هل بحأ : خيشلا لاقو

 ىراومحلا فأ نعو . ءاملا هياع ىرج ىذلا سجتنتو هنم ضاف ءاملا هيلع ىرجأ

 .مدلانم ه ريغتم عضولل كالذنم ءالا كلذ جرخم ن ] الإ رهاط ءاملا كالذنأ هللا همحر

 . قيفوتلا هو ك ملعأ هللاو

» 0 2



٤٢٢ 

 نوعبرالاو سداسلا لوقلا

 { ةبيغلاو ، بذكلاب ءوضولا ضقن ىف

 دادترالاو ‘ حيبقلا مالكلاو

 ك ءوضولا ناضقني “١)ةييفلاو بذكلا : لاق هنأ :تل ىنلا نع ىور

 . بونذلا رئابك الإ امهضقني الو تاعاطلا ربك أ نم اهو ى مئاصلا نارطفيو

 ،كجرفنم ثدحو ي كيفنم ثدح « ناثدح ثدحلا نإ : سابع نبا نعو

 زروباتغي موقل لاق هنأ ىورو س ةراهطلا ضقن ىف اههكح ىواسقل امهنيب ىواسف

 . ثدحلا نم رش نول وقت ام ضعلا نإف ‘ اوأض وت : نويذكيو

 ضقنتال :لوقو « ةراهطلا ضقنتو ءمحناصلا رطفت نمؤملا ةبيغ : كلام وهأ لاق

 . اهيف ءىش الف قسافلا ةبيغ امأو ك م"اصلا رطغت لب ث ةراهطلا

 أضوتي : لوقتو ، ةئيبلا ةماكلا نم ةراهطلا ةداعإ بجوت ةشئاع تناكو

 هبيخأل اهلوقب ءارولا ةثيبخلا ةملكلا نم أضوتي الو بيطلا مامطلا نم كدجأ

 انباحصأ بهذو ص بضغب و اهنم لجرلا ضعتمي ىتلا ةحيبقلا ىه ءاروملا ةملكلاو

 موصلا ضقن ىف اوفلتخاو ث هيلع دمعتملا بذكلاو ةبيغلاب ءوضولا ضقن ىلإ

 لاستغالا ضقني الو ، ءوضولا ضقني هنأ اوعمجأو ى هيلع دمعتملا بذكلاو

 ًايسان بذك نإ و كرافغتسالاو لدبلا هيلمف ىلصو ادماع بذك نمؤ ث ةبانجلا نم

 . ملعأ هللاو . هؤوضو ضقتني مل زوج ىتلا ىناملا نم ىنعمل وأ

 م . سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ )١(



_ ٤٢٣ _ 

 نكي ملو هفن ءاقلت نم هلوةتي لوق ىلع د..ةي نأ وه هيلع دمعتملا بذكلاو

 : ةت ىنلالوقل ناميالا ضقني هيلع ۔امعتملا بذكلا نإ : عيب رلا لاقو . كلذك

 اهنأل ةراهطلا ضقني كلذكو ص بوتي نأ الإ قفانم وهف “}ةبذك بذك نم

 ٠ نامالا نح

 لوقلانم شحنأ وأ ء نمل وأ « حبق وأ « ابذاك اتيمي فلح نم : ريشب نعو
 هل نابذ 0 حيحص هن أ هدنع و { حيحص هز أ ربخ ىلع فلح نمو « هؤوضو ضقتنا

 مهعيقي ىلع سانلا نأل ، هؤوضو ضقتني الو 4 أي الو ، ثنحم هنإف بذك هنأا

 ءىضوتموهو «ثفحم ماعطلا اذهنم لك أي ال { هلراب فلح نإ و ص همالخ اوملعي ىتح

 . ةرافكلا هيلعو « هيلع ضقن الفا

 ص ءوضولا ضقني وهو هيف ثنح مالكلا نم ءىش لك نإب : عيبرلا نعو
 ؛دحأ متش هب دري مل ولو ضقني :لاق مث ك دحأ هب متشي ىتح ضقني ال : ريم لاقو ٨

 اهلعافىلع ديعولا هجوت ةيصعم لكو ، ةحيبقلا اهئامسأب تاروعلانم ائيشهب ركذ اذإ

 ،مهتهب وأ «مهفذق وأ مهباتغا وأ «مهنعل وأ نيملسمل متشنمو ، ءوض ولا ضقنت ىه

 . هؤوضو ضقتنا مهنم ى رب وأ.

 لصف

 روضحلل إ تكسن ںىلوألا ىلصف نيتالصال هث وضوب ىونو أضوت اذإ قفانملاو (

 أضوتي : ناطحق وبأ لاقو . هؤوضو ضقتنا ملكت نإو « مات هؤوضوف 2 ةيناثلا

 .لا بذك ثدح اذإ ثالث قفانملا ةيآ-ةلوأ ةريرهيبأ نع ناخيشلا هجرخأ ثيدح نم ]١(



٤٢٤ 

 2 هللا هجر درت وبأ لاقو . نينتالاصلل هن وضو ىلع قئانمللا نمم ؤي الو ك ةالص لكل

 4 هعضوهمزلو ڵ هنال كسمأو ء هرصب ضغو ، هظفحو نيتالصال هل وضوب ىون اذإ

 ضقتنيم ءىضوتم وهو هيدلاو ىصععنمو ؛ هثوضو داسف ىلإ هب غلبأ ، هقيرط وأ

 ةيبخجأ وأ هريغ ةجوز لثم هيلع ةروجحم ةحار قشنتسا نم : ليقو . هؤوضو

 . مثإلا ىنعمب هؤوضو ضقتنا اهؤطي ال ةمأ وأ

7] 
 حلس لاق نإو ‘ هؤوضو ضهتن ١ حلس نالب وأ تحلس : لجرل لاق نمو

 4 معن : رخآلا لاقف ى اغه اه تاب تنأ : لاق نإو ص ضقن الن اد+>أ ه شب لو

 ووذضو ضفتني {
 . همتش ب لد رب نأ الإ ك ٥

 < ىاز هلؤأ ىذلا سالا ناتأ جرف ركذ الجر نأ انعمس : رثؤملا وبأ لاق

 ةحيبقلا اهئامسأب رابجألاو جورفلا ركذ نمو ؛ ءوضولا ديعي هنأ عيبرلا هيلع ىأرف
 رايدألا نم جرخم ام ركذ نإو . رسأب الف ركذ ىتح ىسن نإو ' هؤوضو ضقتنا

 . ضقني الف آدحأ هب مشي مل نإو ، هؤوضو ضقتنا ادحأ هب مشو ةرذعلا نم

 شيجل اذإ ع ضقني الف هتسإ ىلع فاوألا نم هريغ وأ زيفقلا عض : هريغل لاق نمو
 ءاهقفلا بحتست ىذلاف 2 ةرذعلا ىمسو 2 لاجرلاو ءاسنلا ورف ركذ نمو « ادحأ هب

 ك همتش ديرب ،نإلف لاب وأ نالف ىرخ : لاق نمو . بجاوب سيلو ، هنم ءوضولا

 ى حاسلا وبأ : لاق نإو . هؤوضو ضقتني مل امتش هب درب مل نإو . هؤوضو ضقتنا

 « ىلوب اذد :لاق نإ و . ش هنأل ضةني اذهف لاوب وأ ء حالس وأ ء لوبلا وبأ وأ

نأ الإ © ءوضولا ضقني ءىشب سيل اذه نأ ، حبسملا نب دمحم نعف نالف لوب 5



_ ٥ ٢ ٤ : _ 

 4 ء -

 ؛ هؤوضو ضقتنا كال ليولا : باذعلا قحتسي ال نمل لاق نإو . آدحأ هب مشي

 ناكنإن هنعل وأ الجر حبق نمو ث ةراهطلا ضقنت رثابكلا نإ :لوةي نم لوقىلع

 ىصلايأل ناكنإن دبمل وأ ىصل ثالذ لاق نإو ى هؤوضو ضقتنا ةيالو حوبقللا

 همأل الو ىصلا ىبأل نكي مل نإو ؛ ةيالو هل نوكي ىتخ دبعلا اهأو ؛ ضقن ةيالو

 همأل الو ىصلا ىنأل نكي مل نإو ةيالو هل نوكب ىتخ دبعلا امأو ، ضقني مل ةنالو

 . هووضو ضقني هيالو

 هئايلوأو هسفنك هدلاول ةمزال ىصلا ةنالو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اذإ كلذ قحلي نأ هبشأ هتيالو تتبث نم حبق نم ىلع ضقنلا تيم اذإف « نيفلابلا

 هتنبا وأ هتأرما هجو حبق وأ هنعل وأ همداخ حبق نمو . هسفن وأ ىصلا هدل و"حبق

 . الف موصلا امأو ءوضولا لدبي نأ بحأف

 .ةحبقلاو ةنمالاو ، ءوضولا ضقن همزلي كالذ زمحم ال ىذلاف هدبع نعل نمو

 قجتسيال نم وأ كايجنز وأ ايبص وأ ى ةبادوأ ارجحنءل نإو اذه ىف دحاو امهكح

 ۔ءهسقن نعل نمو . كالذب هملعي نأ هياع سيلو « راف.تسالا هيلعو « هؤوضو ضقتنا

 ضقتنا ،.بلكاي : ىبص وأ لجرل لاق نمو ع ريغ ال ةبوتلا هيلعن ههجو حبق وأ

 لاق نمو ، ضنتني الف ع ارفاكن وكي نأ الإ ، بوبحم نبا لوق ىلع ، هؤوضو

 ؛نيطايشلانموأ ء ناطيش اذه : هللاق نإؤ ء هؤوضو ضقتنا ع سيلب اذه ى لجرل

 ع نجلاو سنإلا نيطايش : لوقي ىلاعت هللا نأل ى هؤوضو ضقتني ل نيدرمتملا وأ
 . نيطايش مهيف لعجف

ةرفاكاهنأ ملم ناك نإف 2 ةرفاكاي هتأرمال لاق نميف هللا هحر ىل ع ىبأ نعو .



_ ٤٢٦ 

 نهو . أضوتي نأ انيل بحأف اهيف باتري ناك نإو ص اضقن هروهط ىلع ىرن امن

 ىعد اذإ بيجمو ى هنم بضنيال مساب هبمل وأ 2 هوديعس ثاديعسو 2 هودمحت ادمحم د

 { نايبصللو ، باودلاك ث هل بنذ ال نا لاق نمو ، هثوضو ىلع ضقن الف هب

 { هؤؤضو ضقتنا ، تنعت وأ ى كيف كراب الوأ كحبق وأ هللا كنمل 2 مهلاثمأو

 جرعأاللو { روعأ اي روعأالل لوقيف هيف امب ادحأ ش نإ و . هرافمغتسالا هيلعو

 .هؤوضوضقتنا همتشل كلذب دصق نإ و ص هيلع ضقن الف هثالبب ىلتبملاو « جرعأ اي

 لصف

 ٥ؤوضو ضةتني الو ا:ءطخع صقن و هيف دازف ‘ هطبضل ثيدح ثدح نمو

 ل ام هسفن تاذ نم لوقتيو ابذك كاذ ىف ةدايزلا دمهتي نأ الإ ىنعملاب ىنأ اذإ

 ضقن الف بذك ىلإ هنال لزو ، ابذك دمعتي لو ثدح نم عضوم ىفو

 ‘ قدص هعم هنأ ىلع اربخ صق .7 عوفرم أطخلاو مهخنسل أ لزت سانلاو « هيلع

 ضقتني ل هزي_غ لوق نم ارعش دشنأ نمو « هيلع ضقن الف بذك هنأ ه نابف

 نم ءىش وأ حدللو مذلا طار أإ هيف ناكولو الس منشي نأ الإ ة هؤوضو

 ضقتنا بذك هيفو هرعش نم ه نأك نإو {هريغ هارتنإ و تالذ رتفي هنأل بذكلا

 . ضقفي الف طلغلا امأو ء موصلاو ءوضولا ضقني بذكلاب حازللو . هؤوضو.

 كلذ نأ ص ةيواعم ف ] نف هاتبأ اي : هيبأ رينل وأ ، هامأ اي ى همأ ريغل لاق نمو

ى » مهسذلو. ىئاللا الإ ةمناهمأ نإ مهناهم ١ رهام » : ىلاعت هللا لوقل ء هوركم



٤٢٧ 

 هتأرمال لاق نمو « هللا ءاش نإ هيلع قيضي الف زاجلا ليبس ىلع كلذ لاق نم امأ و

 ضقنال هنإ ليقن ء ةديزلا اهنأكةنيمس ةائلا وأ رادجلا وأ ى ةملاطلا سمشلا اهنأك

 دارجلا نم ةعراق ث)انه لاق نإو ‘ رادجلاب ةأرملا هميشل هركو  ةايشلاو سمشل اي

 ءهلك هب تبهذ دامسلا اذه ىلع حيرلا تجاه نإ لاق نإ وءاضقن هيلع لرن مل ةعقو وأ

 ك نبالاك ريمش وأ ‘ صجلاك ةرذ بح : لوقي وأ ك ل ثكرامح : لجرل لاق وأ

 ثدمرقلا ءىحم ادغ : لاق نمو . كلذك نوكب ىح أضوتي نأ بحنذف اذه لثمو

 لاق نإو ك بيذلا ىلع كح ذإ هؤوذضو ضقتنا ) نتتسي و > اذكو © كمسلا وأ :

 ابذك نوكيال هنإف ڵ ىصحم ال ام سانلا نم ترصبأ و ث مهلك سانلا تيقل 3

 نمو . ابذك نكي مل لقأب اهعابف « ةرشمب الإ اهسيبأ ال : لاقف ةعاس ميب دارأ ولو

 ءابذكن كي مل «لعفن ء لعفأ ال :لاقو 2عنتماف ةالصلاىف سانلاب مدقتيل هيلإ "ىموأ

 کالذ لثم لعف دمحم ابأ نأ دجوي و .

 اذه نأل « هيلع ضقن الف قرب وأ ، رحب الإ نالف ام : لاقف الثم برض نمو
 هب ًاصاقنقساو .. هل اتش كلذب ديري نأ الإ ى زاجلا نم .

 لصف

 هسفن ىف دترا نمو ث أضوتي عجري هنإف هنيح نم ملسأ مث ك دترا اذإ ملسملاو

 « رثابكسلانم ايش بكر نمو ،تلذب هثوضو ضقن ىف فلتخيف لعف وأ لوق رينب
 هيلع :لوق { هسفن ىف دترملاو ، كلذ هبش وأ عطقلا هب بجم قرس وأ سفن لتق نم

 هله ىذلا هلمع لطبي : ليقو & ءىضوتم ريغ وأ ائضوتم دترا ، ءوض ولاو لسنلا
ءوضو الو لسغ همزلي ال : لوقو ء لمعلا لطبت ةدرلا نأل { ةدرلا كحم مالسإلا ىف



 «ةري رسلاداقتعاب هيزجت هتعجرو ةري رسلاب مالسإلا نع هكحلقتنا امنإ هنأل عجر اذإ
 لاقملا وأ لاعفل \ب ةرهاظلا هلامعأ عممجنأ هبشأ ةرب رسلاف ةمج رلا ه زج نأ تبث ان

 بنذ لكل ثدحب نأ ©}دبملا ىلع : لاق هنأ للع ىبنلا نع تهث ام ء هتلمج ىلع

 .دنع بولقلا هترسأ ام ةريرسلاف ؛ ةينالعلاب هينالعلاو ةرب رسلاب ةرب رسلا « ة وت

 .تبث امل ع لوقلاو لعفلاب لعافلا هنلعأ ام ةينالعلاو ، اهتعباتمو تارطملا روضح

 ءوضولا هياد :لوقو 2 هلاعأ كلذكف هباقب لقتنا اذإ هناسلب ةعجر هيلع سيل نأ

 هللا لاق ءوضولا لاز ناميإلا لاز اذإف ناميإلا نم ءوضولا نأل ، هيلع لسغ الو
 ٠ م ه ۔ م :. ١ . ء { صس ۔ م .

 هللا و . ( هلع طيح لعو نا ال اب ر٨٨ي نهو «: ىلاع ١ قيفوتلا هر و( ملع ٠

» » = 

 )١( ذاعم نع ىقهيبلاو ىناربطلا هجرخأ .



_ ٤٢٩ 

 نوعبرالاو عباسلا لوقلا

 ا هصقن و همامت و ءاسنلا ءوضو ق ١

 تيحتساو « لاجر هدنع ءام الإ ءام دجم ملو ةالصلا ةأرلا ترضح اذإ ليقو

 .ةرافكلا اهيلع فاخأ دمحموبأ لاق ءةالصلا تناف ىتح مملا جرخمو ، مهملكت نأ

 ص ةوك بلطت نأ اهيلعف ةوسك اهلع نكت مل نإف ، ءاملا ىلإ جرخت نأ اهملع نأل

 اهرضحو « جنيود ىف تناك نإو مميتلا اهملعو « اهيلع ءىش الف دجم مل نإف

 اهلع ةرافك الف ءوضو الب تلصن ء سانلا مادق فشكت نأ تيحتساو ى ةالصلا

 تعضو اذإو ، لجرلا ءىزجحي ام اهسأر حسم ىف ةأراا ىزجو 2 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ىلإ اهبئاوذو ءوضولا دنع اهنمأرب حسمتو اهأزجأ اهتماه ىلع ءوضولا ىن اهتحار

 . هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو “ هللا همحر رثؤلال ىأ نع اذه ص رعشلا فارطأ

 ةأرملا تلسغ اذإو 2 ءاسنلاو لاجرلل زئاج سأرلا ىلع حسماو : دمحم وبأ لاق .. .

 ء لوبلا نم رهظ ام نلسني نأ نهيلعو ڵ سأب الف هيف اهدي لخدت ملو اهجرف

 نةرهأ اذإ نرمؤيو ةراهطل غلبأ كلذ نوكسيل ءاجنتسالا دنع حتفتلاب نرمؤي و
 ديرت اهجرف ى اهبعبصأ ةأرملا تلخدأ نإو ، ءاملاب نيجنةس ىتح نيضعي نأ ءاملا
 روصنم ىبأنع ليقو {ةمئاص تناك نإو ءاهلع ءىش الو ى اهل زئاج ةفاظنلا كلذب

 ، دلولا جورخ عضوم ىذؤة الو ث هلخاد لسننو اهجرف ىف اهعبصأ لخدت اهنأ
 مويل وأ سافن وأ ةبانج وأ ضيح نم لسغ ىف ضعبب نهضعب ءاسنلا درجت اذإ و

تاجربتم نهو ءوضولا نه جنصي الو ، نهف باوث الو ة لسنلا نهنع طقسيف ةعمج
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 ىلعءوضوب ةالص نهل حصت الو ء ضعب لإ نهضعب رظني ء _رهناروع تايدبم
 ةراهط رينب نيلص ام لدبو 2 ةالصلاو ءوضولاو ةنوتلا نهيلعو ث ةنصلا هذه

 هارأالو أضوتت نأ اه بحأف ةالصلا ىف اهجرف ةأرملا بقع سم نإو ، نهعم لهجن

 ةأرملا جرف نم ةبوطرلا كسمتست مل اذإو ، كلذ ىف اهيلع ضقن ال لوقو . ابجاو

 تولو ى تلصو تأضوت ةالصلا ترضح .اذإف ى ةقرخن ففلت نأ رمؤت اهنإف ةلعل

 « ردقت اك وأ ةسلاج تلص كسمتست نإ و ث ةمب اق تلصو افيظن ابوث كلذ لع

 ةأرملا هلمتحت ىذلا ءاودلا نم جرخي ام لكو ، ةساجنلا اهم ىتلا اهاينب ىلصت الو

 ه بوثلا سجني و رهطلا ضقي هنإف بوثلا باصأن ربدلا وأ لبقلا ىف لجرلا وأ

 هنأل اهربد نم جرخ ام"ضقنيو اهلبق نم جرخ ايف ةأرملا ىلع ضقن ال : ليقو

 . ماعطلا ىرج

 « عيبرلا لأست ةأرما تعمسف ، ةكم ىلل تجرخ ىناسارملا مشاه لاقو

 « اهماع سأب ال : اهل « لاقف اتوص هل عمستو ، اهلبق نم احير تدجو ةأرما ىف

 ربدلا نه اهجورخ ضقني امنإو «فوجلاب لصتت مل حيرلا نأل 2 اهرهط ضةتني الو

 . سحنلا ماعطلا ىرج هنأل

 اماع نأ ‘ ةبصختم ىهو ًأضوتت . ةأرملا ف اهنع هللا ىضر ةشلاع نع ىورو

 . باضملا نم اهيلع ام جارخإ

 سيبتحم هنأ ىردت ال ءام اهجرف نم جرخيف ةالصلا ىلإ ةأرملا تماق نإو

اهاصأ ام عضوم لسفتو « لدبلا اهباع لوقف ث جرفلا جلاو نم وأ اهئوضو نم
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 .ديلاو ةراهطلا لصت ثيح نم جرفلا جلاو نم ءاج ام لك لوقو ث ءاملا لذ نم

 ىتح ص رهاط وم رهاطلا نم اعمتح نوكي نأ لمتحم ايفاص ءالا ناكو { لشفلا ىف

 ‘تضاح نإو ، رهاط هنأ ملي ىتح ضقني هنإ { لوقو « محرلا نم ءاج هنأ ملعي

 اهمزلي الو 2 ةراهاطلا دنع اهجرف ىف اهدي لخدت نأ اهيلعف اهجوز اهعماج وأ ةأرلل

 ث ةرافك الب لدبلاب لوقو « ةرافكلاو لدبلا اهلعف هتكرت نإو ، لوبلا ىف ثالذ

 عضوم ىذؤت الو « اهندب نم اهماوحن كر دت ام عي لسنلا ىف ةنلابملا اهل انبجعيو

 اهيلع ىري لسنلا اههزلي نم لوق ىلعف ةضتفملا ةيبصلا امأو ء بيثلا ىف اذهو « دل ولا

 . كلذ اهمزلي مل السغ اهيلع ىري ال نم لوق ىلعو ص عضوملا كلذ لسغ

 لزنأ اذإ عاجلا نم اهجرف ىتنت نأ ةأرملا ىلع نأ هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 ءاملا امف لزغي مل اذإ عاجلا نم الو ء ضيحلا نم كالذ اهيلع سيلو ى اهجرف ىف ءاملا

 همزليو ، دشأ ضئاحلا نأ لوقلا ضعب ىفو « اهئام نم ىه تلزنأ الو « قفادلا

 :الو ضيح نم جرفلا جلاو ىف اهيلع لسغ ال لوقو ‘ ضيحلا نم لسنلا ىف كلذ

 .لسغ ال هنألو ربدلا ةلزنمب هلسنب دبعتم ريغ ىذلا ندبلا لخاود نم هنأل ، ةبانج

 نراكو « جرفلا جراخ ىلإ مدلا ضفي 1 اذإ ةضاحتسا الو ضيح نم اهياع

 ء اهيف ةفشلا بنت مل اذإ عاجلا نم اهيلع لسغ ال ثالذكو ء محرلا جلاو ىف انكم

 ارهاظ قفادلا ءاملا لزنت ملام ةوهشلا تدجو ولو ث اهيلع لسغ ال كالذكو

 اهمزليال نم لوق ىلع لسغ ثالذ نم نكي مل رهظي ملو ، عامجلا عضوم ىف جرفلا ىلع
 ىذلاو ث مدلا ضفي ملام ضيحلا نم اهيلع لسغ ال اك « مالتحالا نم لسنلا

.جرفلا جراخ نم عامج وأ سافن وأ ضيح نم لسنلا ىف ةنلابملا هراتخمو هبح
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 نال « هيلع ةردقلاو كالذ نم ناكسمالا عم كلذ ىف اهيلع ررض الب هلخادو
 وهف ةرابطلا ىف غلاب نم لكف « نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بح ىلاعت هلل ه ا : . . . |

 ك ع هللاو ك ةسوسول او فارسإلا لح ىلإ ءافتكالاو رئاجلا لح زواحم ملام لضفأ

. قيفوتلا هب وب
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 نوعبرألاو نماثلا لوتلا

 رذع هل نهو ‘ زجاعلاو « للعلا ىوذ ءوضو ىف

 & رئابج هيلع رسكو أ حرج هثوضو دودح نم ةحراج ىف ناك نم : ليقو

 { ةحراجلا ةيقب ءىضوم و ، ءاملا هسمي نأ هيلع سيلف « دادزي ءاملا هسم اذإ فاخو

 هوضولا حراوج ةيةبل ضوتي اهلك ةحراجلا غرفتسا نإو « کالذ لوح ءااا ىرجم

 رذعلا نأل اهنم ءىش ءاقبو ةحراجلا غارفتسا نيب قرفال : لوقو ، اضيأ مميقي

 2 ءاضعألا ةراهطب رومأم هنأل ء ىلوأ لكلاب رذعلا لب ء لكسلاب رذعلاك ضعبلا

 . اهلسغ نم هسفن ىلع فوملا دنع اهريهطت نع ىنمو

 لسنلا غولب مدعو ررض فوخىنعمب عفف ضرعام : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 امم بام ىلع حسمبو ، ةحراجلا كلت راسو ء هحراوج رئاس ءىضوي نأ هلف هيلإ

 لوقو « ميقيو ًأضوةي لوقن ء اهلك ةحراجلا ىلع كالذ ىأي نأ الإ ، هلسغ هنكسي

 لعام لكل ميتي نأ هيلع لوقو ى رثك أ حراوجلا نم ىقابلا ناكام هيلع مميتال

 ، مميت ةحراجلا رثك أ ناك نإ لوقو ء اريثك وأ الياق ناك ث هحراوج ىف هلسغ

 لوقو « هياع مءيت الو ى نكمأ نإ ءاملاب اهيلع حسم اهرثك أ نم لقأ ناك نإ و.

 ، هيلع مميت الف ارهاط ناك نإ و ‘ مميتلا هيلعف اسح ةحراجلا نم عضولا ناكنإ

 لو 2 اهب ءاجنتسالا هنكمي الو هبدي ىدحإب بيصأ نمو « لوفلا رثك أ اذهو

 هإف هيف دعق اذإ ءاملا سجني نأ فاخو « ءالا هيلع بصي ادحأ الواعساو ءام دم

 ءاملل دجاو وهو « مميلي الو هحراوج ةيقبل أضوتيوبارتلاو ةراجحلاب ةساجنلا ىقني
) ٢٣ / نيبلاطلا حتهنم - ) ٢٨



 س ٤٣٤ ذ

 دجي ملنإو « لضفأ وهف هئضوب و هل حسي نم دجو نإف ًميمج هيدي ىف بيصأ نإو

 ىدأو هسفن ىف ةراهطلا ىون مميتلا الو ءوضولا ىلع ردقي لو 2 ثالذ هل لمفي ادحأ

 4 :دابا زم هيلع ردقي الام هدبع فلكتال ىلاعت هللاو « هيلع ردقو هنكمأ اك هتالص

 رهاظ هنأل عطقلا عضوم لسغي ن أ هيلع بجو قفرملا نم هدي ب تمطف نمو

 لصنف

 هعيب ىذلا رهو ، نرقةملاو ڵ فلقألا و ڵ ضئاحلا : الل مهرهطيال ةث ةثالث : ليقو (

 هلغشي وهو ىلصي نأ اذه هب نمب زوجيال : دمحم وب أ لاقو: اهدحأ وأ طئافلاو لوبلا

 ًاضوتي ةالصلا تقو تاف ولو كلذ نم صلختي ىتح هلقع ريغيو 0 هتالص نع

 .لسرتسملا نطبلاو 2 ةمات هت :الشف هلع ريغي و هتالص نع هلغشيال ناك نإ. و ؛ىلصيو

 :+ىزتجي . العطةني١ ال لوب وأ حرج و أ فاعر مد هب ىذلا امأو ى مميتل ةلا هر :زرغ نأعبلا

 نوكيو هلوب رطق نإو 2 ءا_!اب ةراهطلا ضرف هلوب كسمتسي مل نم ىلعو ث مميتلاب

 هملع .بجاوف هب اي ةز ايص هنكمأ 1 نإو ؛كسمت۔يال ناك اذإ هلوب ريطقت 5 ٣ ةم

 لوقو ص ميتلا نود .وضول هيلع لوقو ك مميتلاو ءوضولا هيلع لوقو 2 اذ لعف

 نوطبانإ ليقو همد عطقني ل حرج هب نم ثكالذكو « هيلع ءوضو الومميتلا هيلع

 كسمب .و جنقياف هؤوضو ضقتن ا هوآضو الكناكنإ و«ةالصلا عدب الوهلهأ هثصوي

 سأب الذ ممت : ناك نإ و ، أضوتيو ءوضو ا عضاو۔لسنيو ك هرد ىلع ةيط ةنطقي

 ىذلا امأو ، فاعرلاو ه قلا هب نم كلذكو 2 ه٬وضو ظفحم ال ن ه لاحب ن ناك اذإ

هنإ آ دعاق ىلصيو حنمتي هر اف ٥> رمغالو ونح كمتسيملو هن أو هرو نمهمد ليسي



 همد غطقني مل حرج لكو ،ةبخ ىن وأ «لمرلا ىف قزب و أموأ الإو دوجسلا هنكمأ

 مدلا باصأ نإف ع هبوث نع مدلا قنيلو ، لصيلف ةالصلا تقو توف هبحاص فاخو

 ء ضرألا ىلع بكين ،هيرخنمو هيأ نم مدلا جرخم ىذلاو « ضقنلا هيلعف هب و

 نإو ى :ىلصو أضوتو هاشح هوشحم نأ ردقي عضوم ىف ناك نإ 4 ةالضلل ءىموبو

 ؤضولا دودح نف ةحراج وأ هجولا لثم ليسي وهو هوشح هنكمبال عضوم ناك

 أضوتي لوقو ى هلاح ىلع ىلصو ءوضولا دعب مميتو ، ءوضولا حراوج نم ىنتبام ًأضو

 ىف ناك نإو ، ءوضولا مضاوم ىف ناكاذإ اذهو ؛مميت هيلع سيلو ، هنكمأ اك

 هرمأ ءىريةسي نأ دعب اذهو « هيلع مميت الو ىلصيو أضوتيف ءوضولا عضاوم ريغ
 . ةالصلاب رطاخ الو ، تقولا رخآ ىف

 هيلع لدب الف ىلصو ًأضوتو.مميت نإف ء نيتالصلاب هل مجلا زاوج ىف فلتخاو

 ءاللىرجي هنإف مدلا اهنم لاس اهحتف نإ هنأ ملم وهو ك اهطب رف ، هعباصأ تعطق نمو

 . ىلصوهكرتنف ىمدأ .هلسغ نإ فاخف حرج هب ناك نمو ك ةمات هتالصو ةباصملا :ىلع

 . كلذ هل : ليق دقف

 هيفو هكشي لجرلا ىف نوكي هريغو قشلا نأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 . هقالطإ هيلع سل و ىلعأ نم هلسغي هز أ مدلا

 احسم اهحسم نإو ث رثابجلا جرخم نأ هياع الف بنجأ و هدي ترسك نفو :

 7 هللا فلكي الف هلسغ هنكمم ال ةحرق وأ ربج هدي ق ناك نهو 7 ٠رسحف اهلبد

ءءاللاب هنكمأ ام لسنيو ، هنم هسفن ىلع فاخ اذإ ءاملاب هبطري الو ث اهعسو الإ
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 دجو اذه وحمو تاحارجلا لوح ءالا بص روجحو » بارتل اي هل ميت هنكم امو

 . هللا همحر ديز نب رباج نع

 &ثاودلاب رعشلا ىطغت دقو ءوضولا دارأ مش « ءاود هالطو « هسأر حرجا نمو

 ايطنتم هسأر نوكي نأ الإ كلام وبأ لاق . هيلع حسمي نأ زئاج هعزن عطتسي ملو

 عم مميتلاب رمألا نرأ ، ىدنعو :هللا همحر دمح و أ لاقو 7 مميقر و هحسميف 1

 مدع دنع الإ مميتلا بجوي مل ىلاعت هللا نأل « طايتحا وه امإو « مزال ريغ حسمل

 نرم دحأ بجوأ نإو ث مميتلا ضرف همزلي مل ءاملل ادجاو اذه ناكامو « ءالا

 طلغ وهف اهب ىتلا ةلملا لجأل ي ءاملا سم نم ةعنتمملا ةحراجلا لجأل مميتلا انباحصأ

 اهيلع حسمياف اهعزن عيطتسيال ةقرخ هيلع حرج هسأرب ناك نمو 2 هيلإ بهذ ايف

 فاخب نأ الإ أضوتي مش 2 ءالطلا لسني هنإف ءوضولا دارأف ءالطب هحرج الط نمو

 ع دحم وي أ لاق ثالذكو هل وحام لسفيو هسفن حرجلا لسغي ال : مشاه لاقو ى هيلع

 . ررضلا فاخ اذإ ءاملاب حرجلا لبي الو

 ءاود هيلع عضوف « هنيبج حرج هباصأف لمحلا نم عقو بويأ ابأ نإ ليقو

 ك هعمو { مدلا نم هلسغي نأ لبق ءاود هحرج ىلع لعج نمو « ءىرب ىتح هعلمي و

 فاخ نإو ث زئاج كلذف ةرضم فرص وأ ةعفنم هن وجرب ناك اذإف جرخم ال هنأ

 ناكولو ص كرعلا ماقم موقت ةكرح بصلل ناكاذإف ىمدأ مدلا نم حرجلا لسغ نإ

. زئاغ كرعلا نم فطلأ



 ةز ىبلا رمأف ء دحأ موي هدي _١© ترسك بلاط ىبأ نب ؟يلع نإ ليقو

 بحتسيو © ةالصلا ءوضو ةداعإب هرمأي ملو « اهتوف حسملاو 2 اهيلع رئابجلا عضوم

 ةداعإ بجت س لوةف ةراهط ريغ ىلع تعضو نإو ى ةراهط ىلع رابجلا عضوت نأ

 ءىضوي لوقف ءوضولا عضاوم ىف رثابجلا تناك نإو { بحم ال لوقو & ءوضولا

 . ه۔اع ممين ال لوقو 4 ةحرالا كلتل مميقي و هحراوج رثاس

 ناكو ءوضولا عضاوم ريغ ىف حرجلا ناك نإ : هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 رةصأ هدنعو ك مميتلا هملع ناك ءوضولا حراوج نم ةحراج لثم ردق ىلع ىتأي

 . نذألا ء وض ولا حراوج

 لسنلا توبث ىف دحاو ىنعمب هلك ناسنإلا ندبو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 لاحتسا لسفلا نم هب رذعي امم ءىشب ىلتبا نإف 2 امههبشو ضيحلاو ةبانجلا نم

 ىضرم .7 نإَو » : ىلاعت هلوقل ءاملا دجي ل نمك ناكو ، مميتلا ىنعم ىلإ

 تبث هنم ءىش ىلع ردقي ملو هندب نم ءىش لسغ ىلع ردق نإو « . . رقس لك ا

 الياق لراك هكرت ىف روذعم ريغو ءاملا دوجو دنع هلسغ ىلع ردق ام لسغ هياع

 ناك« هل مميتلا توبث لجأالف ءاملاب هلسغ نع هب رذعلا هل تبث ىذلاو ڵ ريثكو أ

 لسغ ءوضولا حراوج نم اباك ةحراج لسغ رذعت نإ لوقو د اريثك وأ اليلق

 2 امهل هيلع مين او ايش اهنم لسغ نإو ث ةحراجلا كلتل مميتو هحراوج ر

 رثك أ نود ايف مميت هيلع سيلو مميتلا هيلع ناك ةحراجلا رثك أ قب نإ لوقو

 نأو ةحراجلا ميج لسغ موزل ىنعم تهث اذإ ام الإ « لقأ وأ فصن نم ةحراجلا

 )١( انالب ديز ني رباج نع عيبرلا هجرخأ .
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 ثالذ نه ليلقلا موزل ىف لخد اهلك اهكرت ىف ذعال امك اهنم ءىش كرت ىف رذع ال

 كرت عسو اذإو ث هل رذع ال هنأل اهرثك أ ىفو ، ةحراجلا ىف مزل اك مميتلا موزل

 نيتحراجلا ىف زاج ةحراجلا ىف مسو اذإ و ، اهعيمج ىف زاج اهرثك أ ىف مميتلا

 ءوضولا لراك نإو ، ءوضولا عيمج لاوزب رذع تبثي ملو « ءاملاب ءوضو تنث ام
 نود ندبلا نم عضاوم ئف اهنأل 2 ةبطاخلا ىف ذحاو هنإف بيمرتلا ىف ةقرفتم ضئارف

 رأ دعبي ملف اهنايعأو اه اهسأر عضاوملا ثالت ىلع ةلالدلا نم دب نكي لو 3 هعيمج

 مميتلا همزلي نأ معبي لو ٤ هلك همدول ميتلا ضرف هنع لوزي 7 همزلي ال

 كلذ ليلق نم مدعب الإ هكرت " ىف هل رذع الو هب طاخم وه امم هنم ءىش مدع عم

 ء ةحراجلا نم ركام مدعب الإ مميتلاب بطاخ ري نوكب ن نأ دعب الو ك هريثكو

 هبش ىلإ رانيدلا وأ ى مهردلا وأ « ديلا مم اهبإلا نم رظلا ردق نوكب نأ وو

 قب ام . ناك ن دبلا ن .رم هلسغ نكمأ أ ام لسغ عم معي هيتلا ت توب ; دعبي الو ى ثالذ نم

 | . اريثكو أ اليل

 .. لصف ..

 7 ٠ ٠ . ؟. ٠ ; . 2 ٠ ٠ ١ ٠ ١ .. . .

/ . .:. ٠. ٩. . ٩ .-. ... 4 ٠. ٩ . ١ 

 ردتي مل إو « هريغ هروهط ىلوي الف هسنن ريطت ىلع رهق نمد . ,
 . هيلع.نيعأ

 ء
 ۔٠”مه

, :٠ 

 ,ه .!

 نكت ملو 4 .وض ولا عطتسي ! اذإ ضنرلل نأ ك اهثرا همحر ىلع ن ىسوم نعو

 ك لجنر هنم ثلذ ىلوتي ال ك عيطت ر : اك ىضنقسي هز اف اهؤطي ة هم 1 الو ة ةحوز 7

هو_خأو .هدلو لجرلا ءىضوي 1 زوجب لوقو « هتم أو هتجوز ريغ ةأرما الو



٤٣٩ 

 لجأل حسميف ةقرخ هدي ىلع ىول ىذألا نم هجرف هل لسغينأ دارأ اذإ و:،هيلو وأ

 . هيلإ رظني ملو ينجأ هأضو ىلو هل نكب مل اذإ ذ لوقو ء:ةرورضلا

 حسمتي و « ةراجحلاب رمجتسي نأ ىلو هل نك ل نإ بحأ : نسحلا وبأ لاقو

 ليقو ، هيأرب الإ ضيرملا مميي ال ليقو ء ىنجأل ىرعتي الو ىلصي و 2 ةالصلل ءاملا

 ، جحلا ىفالإ هنيد رمأ ىف هب دبعت ايف ندبلا لمم دحأ نع لمعي نأ دحأل سيل

 ماقم هريغ موقي ال ءرملاف ةينو دنعب الإ نوكي ال ندبلا ل نأل 4 موصلا ءاضقو

 . هيلع ض رتفا ام ءادأ ىف هسفن

 نأ زاحف ةااصلل ةراهطلا عطتسي 1 اذإ ضيرللا نأ ك هللا همحر درح ف ا نعو

 ونيل مميتلا الو حسللا عطتسي نإف 2 الف حسللا امأ و & هريغ ةساحنلا هزم لسغي

: 

 : حلاص نب دحم نب دحأ ركب ابأ هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ هنع لثس اممو

 : لاق ؟ رداق ريغ وأ هسفن ممتي نأ ارداق ناك هريغ ضير الا ميتي نأ زوجي له

 نأ ردقي مل اذإ هنإ لوق ء فالتخا كلذ ىفف موزللا امأو { رئاج هنأ تفرع ىذلا

 { اثالث هديب ضرألا برض همي نإ و « هريغب نيعتسي نأ هيلع نكي مل هسقن مميي

 { لوقلا ضعب ىف هيلع ءىش ال رأ وجرأف نيترم الإ برضي ملو لهج نإو

 هن أ نظو « أضوتي ل ًأضوةب نأ رداق ناك نإ و & ةراغك كللذ عيمج ف مزلي الو

 ڵ ةرافكلا هيلع لوقن ، ءوضولا ضرف هنع طقس ةساجنلا لسغ هنكمي مل ثيح

. هيملع ةرافك ال لوقو



 _ ٠ ٤ ٤ ۔_

 ةشارف ىلع لسغ نإو ، هعضوم نم لوحتلا هنكمي ملو ةبانجلا هتباصأ نمو

 هبزجو لعفيلف هندب ىلع حنمي نأ هنكمأ نإ هنإف ع ررض كالذ نم هقلو بطرت
 مميتلاو ء وض ولا هيلع بجو نهو 0 ىلصو مميت كالذ هخكمع . نإو ء کالد

 ٠ قيفوتلا هل و ) ملعأ هللاو مميتلا لهف ء وضول ف

« © ج
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 نوب رالاو عساتلا لوقل ١

 ثالذ ةفصو هب ىلوأ نمو تيلا لسغ ىف

 ةكالملا هتتأ ةافولا "السلا هيلع مدآ ترفح امل : لاقهنأ سابع نبا نعو

 « حارق ءامب نهلوأ ، تالسغ ثالث هولسنف ‘ ةنجلا نم نفكو ةنجلا نم طونحب

 ولصو ( باومأ ةثالم ىف هونفكو ‘ روناك هين ءام ةثلاثلاو ، ردس هيف ءام ةيناثلاو

 ٠. كدعب نم كتيرذ ةنس هذه ك م : اول اآو ك هلع

 لاق ء بجاو تيملا لسن 7 () امام هتنب ا لسغب رم أ هت ةلط ىبنلا نإ : ليقو

 ضعبلا هب ماف اذإ ‘ ةءافكلا ىلع ضر وو ك ات وم "ا!ولسغا نالك ِ ىنلا

 نيقابلا نع طقس

 لسافلا رفني الو «تالسغ ثالث هب رومأملاو ةدحاو ةلسغ كلذ ىف ضرفلاو

 .لسفل زئاج حارقلا ءاملاو ‘ هخ .ايم لسافلا أدب نأ بحتسيو { لوسغملا ةروع ىلإ

 . تاومألاو .ايحألا

 لصف

 ن هتروع اهب رتسي ةقرخ الإ اهلك هبايث عزعف الوأ أدب تيللا لسغ دارأ نف

 . فالتخا ضعب هيفو بعك نب ىبأ نع دحأ هتنا دبع هريظن جرخأ )١(
 . ةيط مأ نع ةعاجلا هجرخأ )٢)

 .هقلا ىلص نلأ لوسر لاق لاق رمع ني ١ نح هانعم ةحام نما ىورو اقيلعت .- هحرخ (٣) ١

 . ةنس و ١ ةيافك ضرف وه له ت تيال لسع ف اوفلتخاو نوتوم ا ك اتوم لافغيل ماسو هيلع
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 عفرب نأ دعب كلذو {ةالصلا ؛وضو هئضوي 1 ه ,يفك لسني مش « ةبكرلا ىل إإ ةرسلا

 زغيال ىلبحلا ةأرال الإ تا رمثالث اتيفر از غ هنطب زءفيوءالياق هيلجرو تيملا ربظ

 2 هلبق ف تيلا رد ىجني م ڵ اثالب هدي لسغي ش ٤ هللا مسا ركذ أ 7 7 . اهنطب

 لسغ ةرم هاجت الكو ڵ تيملا جرف اهب:سمبال ةظيلغ ةقرخ هدي ىلع لعجي نأ دعب

 ءوضو هأضو ءاحنتسالا كحأ اذإف « تارمثالث كلذك م جري مث ك هديو ةقرلا

 الو ء ءاملاب هيرخنم فشنيو { ءوضولا دنع تيملا نانسأ ىلع هدي ىزجم و 5 ةالصلا

 لعجب ضعبو « هميشايخو هيف ىلإ ءاملا لوت فوخ قاشنتسالاو ةضمضملا ىف غلابي

 لوقو ى فنألا مدقم نم رهظ امو تيلا نانسأ اهب ولجي ةفيطل ةكسشن كن يسا ل

 هديو هتيحل ىلع نألا هسأر قشب أدبي ى درف ءامب هلسغ هثوضو نم غرف اذإف

 بناج لك كالذك هيلع بصي مث « لامشلا مش « هرهظ نم كالذ ىلي امو 2 هبنجو
 أدب هو ڵ اثالث ه_ ..ع هدي ىرج أو ك , لفلا ةنسأ اثالث هلسغ اذإف > هاومأ ةث)

 نألا هسأرقشب أدبي ىقنيىتح ءاملا هيلعبص لسنلا همه اذإف ء رسيألا مث ٠ نبأل
 هبنج نم الذ ىلي امو ىرسيلا م « هرهظو هردص نم كلذ ىلي امو ، ىنملا هدي م

 الإ ى بيطلا نم ءىش هيف ءام هيلع ضافأ ةلسغ رخآ نم غرف اذإف « هردصو هرهظو

 ىتا هبايث ريغ « هيف هفقجم اكو هسهلأ مث بيطلا نم ائيش ميال هنإف ء جحلاب مرحملا

 اصيق هسياي و 2 بوثب هرزؤيف ه هنانك أ ف هجردأو طونملا هسه ] اذإف ڵ اهبو نفكي

 هيف فلي بوتب ىزتجا نكي نإ و { ةنافلو رازإف ن .ك 1 نإو , ةفاغلب هفلي و

بلقيو فطظنيز ,و ىقن ت .لاب د وذح دح تيلا ,لسغ قنلو . هيمدق هس أر نم-
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 لبق نم .هجرخ رتسيو ‘ دعقي الو ههجو ىلع ىفكي الو « رسيألاو نمألا هقش ىلع

 نإ و 4 ن٭دلا نود ىمطخلاب تلسغ بثاوذ هيلعن ناك نإو { ههجو ىطغيو ، ريدو

 هنم جرخام رثك نإف ء نطةب ىشح ءىش وأ مد هتدعقم وأ هيف وأ هغن أ نم ىرج

 3ةالصال مميتي اك ميي ءام تيللا لسفل دجوي نإ و س هيلع ملو نيطلاب ىشح

 ثودح هيلع ىاخم نأ الإ هيلإ هولح هيلإ هلح قشيال ثيح ءالا ناك نإو

 ١ و ةح ا رل ١ رييغتل .

 بصب هعبتي مث ،ارثن تيملا ندب ىلع هرثني ضعب تيملا هب لسةي ىذلا لسفلاو

 هيلع بصي ورهاط ءانإ ىف لسنلا عضوي نأب زمأب ضعبو ع ةقرحلاب هذخأو هيلع ءاملا

 دبزلا هنم ىتلأ دبزلا هنم جرخ اذإف « دبزي ىتح برضي مش ك هرمغيام ىلع ديزيام

 ىتح لسغ ءىش هنم هندب وأ هرش وأ هتيحل ىف قب نإو ، ءاملاو لسذلا ةيقب لسغيو

 تح ناكن إ و ،رتتسم ناكم ىف تيملا لسفي نأ بحتسيو « تنبو لسنلا جرخي

 الو ع زئاج حارقلا ءاملاف ىطخ الو ردس تيملل نكب مل نإو ‘ نسحأ وهف فقس

 نم هب ريطي نأالإ ءوضولا ةداعإ هيلعو « هل هلسغ لجأل تيملا لسغنم ىلع لسغ

 بجوي لو ،كرعلا نم تيملانم ءام لوأ هسمام.لسخي هنإف تيملا ءام نم ةكرعلوأ

 لسني نأ نم رهطأ ملسملا لاقو هتراهط ضقن تيملا لساغ ىلع ديز نب رباج

 . هروهط نمخ ُ . \ : ٠

 : كلذ ن أضوتيو تيملا لسغ نم ىلع لّغال : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 اجرف الو ةساجتهنم سمي ملو ىلولا تيملا لسغ نمىلع ءوضوال « لوقلا ضعب ىفو

ايحلا ىف ةراهطلا كح ىف ءاوس مهنأل 6 هلثم ةلبقلا لهأ ىنف ىلولا ىف اذه تبث اذإ وب
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 هلثف هل ةيالو ال ن رارقإلا لهأ نم تيللا لسغ نم ءوضولا تبث اذإو « تايلاو

 سم نم ىلع لسغلا بجوأ لط ىبنلا نإ : ليقو « مهنيب قرف الو « ىلولا ىف
 . ةتيم مسا هيلع مقو ناسنإلا تام اذإو ث ةتيملا

 لصف

 لغ ةبانجال : لوقو 2 هن زجي دحاو لسغ :لوقف ء بنجلا تيملا ىف فلتخاو

 ك دحاو لسغ اهز : لوقف ؤ ًاضأاحو ابنج تناك اذإ ةأرالو ك لسغ ةراهطللؤ

 نوكي نأ بحتسي و ى ةراهطلل السغو ضيحلل السغو ةنافجلل السغ لسفت : لوقو

 &ام هيف ءانإ ىف روناكلا حرطي نأ اذو ،روهاكلانم ءىش تيللا لسن رخآ ىف

 ققخي نأ بحتسيو ث هيمدق ىلإ هسأر نم هك تيال ندب ىلع ءاملا كلذ بصي مث

 ع ءاملاب هندب نال اذإ تيللا لسغ دنع بحتسي ضعبو ، تيال رافظأ نم خسولا

 بكناان٠ وأ عباصألا . هيدي لنب ادب اذإ و ءامهطسبيو هيلجرو هىدي فكب نأ

 يباه نيكرولا نم أدبي نيلجرلا ىف و٬ بكنملا نم أدبي نأ بحمو : كلذ زاج

 هريهطت و هتوم دنع ةلبقلا تيملاب لبقتي لأ بحتسيو ى عباصألا فارطأ ىلإ

 سأب الو ڵ نكمأ ام ىلهف کاذ نكمي مل نإو ى هيلع ةالصلاو هنيفكتو هطينحت و

 ص ةره لوأ تيملا هل لضي ىذلا لوألا ءاملا نإ : ليقو ث هللا ءاش نإ ى كللذ ىف

 ؛روذاكلا نه ءىش ريخألا ءاملا ىف نوكبو ںنانشألاو رددلا هيف لعجب ىناثلا ءاملاو

. ىرسيلا هلجر مدقب خو نميألا هسأر قشب أدبيو
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 لصنف

 ص هللا اوقتيلو ءاسنلاو لاجرلا نم ةاقثلا الإ تيملا لسغي ال نأ بحتسيو

 ىلب نأ بحتسيو ى لمجم الو نسحم ال كلذ نإف ء ائيش تيملا نأش نم نودبي الو

 : ليقو ڵ سأب الف مهريغ رهط نإو 2 مهنم ءانمألا هماحرأو هؤايلوأ تيملا ريهطت

 نكي مل نإف ، هب مالوأ هلسذيف لهأ تيل ناك نإف ء مهاتوم لسغ ىلع ةعمجم ةمألا

 ائيش هنم ىأرف تيم ملسم لسغ ملم نم امو « ةنامألاو رتسلا لهأ نم ناك نف

 نم دحاو تيملا لسني مل نإو 0 ةرخآلاو ايندلا ف هيلع هللا رتس الإ هيلع هرتسيف

 . هيلع ةالصلا كلذكو ث هلسغي نم اورمأي نأ بحتسيف هئايلوأ

 > ةنا.ألا هيف ىدأو تب لسغ نم : لاف هنأ تل ىزنلا نع ةشزاع تورو

 . همأ هتدلو "مويك هبونذ نم جرخ هنم نوكي ام دنع هرتسو

 نب لضفلا هنباو ء سابدلا هم :نل ىبنلا لسنل عمتجا : سابع نبا لاقو

 .تلع هللا لوسر ىلوم حلاصو , ديز نب ةماسأو ك بلاط بأ نب ىلعو ، سابعلا

 (")سمابعلاو ڵ هصيق هنع اوعزني ملو هردص ىلع “ىلع هدنسأ هلسذل اوعمتجا املغ

 "ىلعو « ءاملا هيلع نابصي حلاصو ديز نب ةماسأو ك ىلع ىلع هنوبلقي قو لضفلاو

 : لوقي "ىلعو ، تيملا نم ىر امم ًاثدش :نل هللا لوسر نم اورب و 2 هلسغي

 ك هونفكو « ردسلاو ءاملاب هلسني ناكو ث اتيمو اتح تبط ص ىمأو تنأ يبأب

 . تيلاب منصي اك هب اوعنصو

 )١( ةشئاع نع دمحأ هجرخأ .

 )٢( دحأ اذه رك ذ لب ايلعو لضفلاو سابع نب مق ارك ذي ملو دواد وبأو دمحأ هجرخأ
 م . سابع نبا ةياور ىف



 :لاقن ء تيبلا ةوك نم كللذ دنع مهياع علطا للا هنعل سيابإ نإ : "}>ريقو

 نحنف ، جرخا : هيلع هل لاقن ؟ تيهو ايح ابيط نكي ملأ « هنولسنت ؟ نوعنصت ام

 رضح ال نأ اهنم { ةريثك ناعم ثي دلا اذه ف ا هتمأ ىن وم وه لعفي اك ه لفن

 اهنمو ث ةعفنمو ةنوعم هروضح ىنو ، تيبلا لهأ نم نومأم ةقث الإ لسانلا عم

 ع نيترم لسذي نأ اهنمو « نكمأ نإ سلجي نأ اهنمو « نكمأ نإ صيق ىف لسنب

 هلسغينأ اهنمو رتس تحت تيب ىف لسغي نأ اهنمو ى ردسلاو ءاملاب لسفي نأ اهنمو

 . لفلا اونسحم ال نأ الإ ‘ ىنجألا هلسغي الو ‘ لسغلا نسحم نم هلهأ نم

 تيللا لسغ ىليل : تال هللا لوسر لاق هنأ "اهنع هللا ىضر ةشئاع تورو

 « ةنامأو عرو نم الفح هعم نوري نهذ ملاب م نإف « مسي ناكنإ هيلإ هلهأ برقأ

 « نبالا مش ء دجلا مش ى بألا هلسفب ىلوأف 2 هل ةجوز الو لجر تام اذإ : ليقو

 «ةجوز هل ناك نإو 4 مملا نيا 7 معلا مث ك خألا نبا مث ك خألا من ، نبالا نبا م

 اهنع هللا ىضر ةمطاف نأ "ىور امل ءهلسفب ىلوأ امهنمىحلاف نيجوزلا دحأ تام اذإ

 < ,هوأ امهنع هللا ىضر ركت ابأ اهابأ نأ ةشئاع تورو . - ع اهلسغي نأ تصوأ

 ٠ 2 ٠ ُ ٤. .. : - . . . !اس -
 ةت ىنلا جوز هز و۔۔م تخأ اهنإ :ليفو ك هلل ر ا سدمع تبب ءايسآ هتجور .

 ملسو هلع هتنا ىلص ىتنا لسغ ةفص ىف ليوط ثيدح نم دواد وبأو دحأ هاور )١(

 م . ةشئاع نع

 )٢( م . ةفيحصلا هذه ىف لوألا ثبدحال ةلمك۔ة وهو ةشئاع نع دمحأ هجرخأ ,

 (٣) سيمع تنب ءامسأ نع ىنطقرادلا هجرخأ . . ٠. .

 )٤ ( ىطةرادلا هاور .
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 , . لصفا

 لسغ اذإف ء ثالذ زاج تيلل الس نأبذجلاو ضئاحلا ىلإ جيتخا اذإ ليقو ا

 ذازجأ دقو ڵ هلسغ داعي ال نأ وجرأف ثلذ لواطت ىتح هنيح نم ندب لو تيلا

 .نيب باضلا لحب ملو لسانلا هيلإ لصؤؤو باضخ تيلاي ناكاذإ و ء لوألا لذلا

 لح نأ سأب الو 2 هللا ءاش نإ هيزجب كلذ نأ رثأ هل ىقب ولو ص ندبلاو ءامل

 . ملحأ هللاو « امرحم نكب مل اذإ تيملا ىلع باضملا

 ناك نإف ، سج ءامب هولسغ مهنأ اوركذ مث « نفكو تيللا لسغ اذإو

 ,وأ تونلا اوفاخ نإو ى ادابن تيلا نم اوفاخ مل ام لذلا اوداجأ اعساو تقولا

 الملا نم اثبش اوكرت ممأ مهل نيبت مث 2 هياع اولص ولو 2 هوندد ه رييغت اوهاخ

 اذإ هنأل ڵ قوف نم هيلع ىلص دحالا ىف ناكولو ص هياع ةالصلا نوديعي مهسإف

 .دنإف لسغي ملو تيال لع ىلص اذإو ث هوديعي ملو هلاحب كرت ىنريطلا هيلع ىوس

 ريذتي نأ هلسغ ىف اوذخأ اذإ تيلل لع فيخ نإو ةالصلا هيلع داعت الو لسني

 لو نفد نإو ءام دجي مل نم ةلزنمب وهو 2 هيلع ةالصلا اوداعأ مش ديمصلاب هومم

 . شهني ملو كرت لسني

 .لسغيو جرخن .: ملدلا لهأ رثك أ لاقن ‘ لسغي لو نهد نمو 4 عضوم ىئو

 اون اك نا و ربقلا ىف هيلع ىلصيو جرخي مل ه_الم ةالصلا اوسن نإ و « ريغتي ملام

 نمو ى هربق نم هوذبني نأ مهل غبني بارتل يلع اول اهأ او ى نبالا اوبصن دق

 1 نإف { و» اك حرسسب نكل و 4 ىري الو 0 )هرعش جعحسي الف ةجح ه۔اعو تام

 سأرلا ةورف ىلع انيل احيزست هحرس طدلاب هرعش جحس نأسالا ىف لاق )١(

 



 ۔- ٤٤٨.

 رفضيالو لسربرعشلاو هسأر ىلع هدريلف رهش هسأر نم جرخو « لسافلا كلذ لعفي

 نإو ى هرافظأ نم الو تيملا رمش نم ذخؤي الو اهرهش قرفي ةأرال ليق كلذكو

 د۔ج ىف ط۔بتلا نم عونمم ناسنإلا نأل 2 ائطخم ناك كاذ لعف نإف اشحاف ناك

 نم ذخآلا انيفلاخم ضب زاجأو 2 هل ملسلا بجوي امك هبجوي ليلدب الإ هريغ
 . اليوط كلذ ناك اذإ هبراشو تيللا رافظأ

 لصف

 حيرلا وأ ةتكسلا نم افوخ هتوم ققحتي ىتح تيملا لسنب ردابي ال ليقو
 قارتفاو نيديلا ءاخرتساو فنألا نراليس تيملا ةمالع نم ليقو ث ةضراعلا

 قردلا سححم نورخآ ريتعاو نينيعلا جب وملآو { ىلا جورخ موق هربتعاو ‘ نيدنزلا

 .. ريدلا ىف قرع سحيو بوقرءلاو بعكملا نيب ىذلا

 اهدلو لاح فرءي ملو تنام اذإ لماحلا ىف دمحأ نب نسحلا ىلع ىنأ نعو

 . اهريقو اهريهطت زوج هنأ

 لصف

 وأ الثاس جرخ ىذلا ناك نينأ ص هلسغ دمب ءىش تيملا نم جرخ اذإ : ليقو

 عبس ىلإ لوقو ص تارم ثالث ىلإ لوقو ڵ تارم سمخ ىلإ هلسغ دسيعأ ارطاق

 كلذو ڵ هدحو ناكسالا كلذ لسغ ديعأ ارطاق الو الئاس نكي . نإو 2 تارم

 ‘ نفكي ل ولو لسغاذإ هلسغ داعي الف نفيك اذإ امأو { نفكي نأ لبق ناك اذإ

۔ هدحو ثدحلا عضوم لسني لوقو « نكمأ ام هلسغ داعي لوقو
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 هنأ ڵ هتنبا تيفوت نيح هنأ : جر هللا لوسر نع كلام نب سن أ ىورو

 ثدح نإف ڵ اسمخ اهولسغاف ءىش كلذ دعب ثدح نإف اثالث ©} اهولسغا : لاق

 ةلسغ رخآو { ردسو ي ءامب ارتو كلذ لك نكيل و {© ميس اهولغان ءىش كلذ ده

 . روفاك هيف ءام

 رهظ نإف ، امالث لذيو هجو ىلع ىنكي الو تيملا لسني : سابع نبا لاقو

 ةيناثلا نييلوألا لثم نيتاسغ لسغ لئاس مد وأ هجرف نم كلذ دمب ءىش هنم

 دب « ءىش هنم جرخ نإو « تالسغ رشع ىلع دازي الو كرتي مث 7 ةثلاثلاو

 اذإ ث هراتخت ىذلاو ء داعي ال لوقو ، هدحو عضوملا كلذ لسغ ديعأ نفك ام

 عصوم ىأ نه تاساحنلا نم كلذ ريغ وأ طلاخ وأ مد هنم جرخ 7 0 تيللا لسغ

 لسغ داسهي ال نأ ندبلا نم اهريغ وأ تاساجنلا ىراجم عضاوم نم ناك

 . ةالصلا ءوضو أضوي مث هدحو ةساجنلا مضوم لني امنإو ، هلك تيلا

 ءىش هنم جرخ اذإ تيملا لسغ ةداعإ ىف ليق دق هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 ، تارم سمخ لوقو ء تارم ثالث داعي لوقو هل ةيزجم ةدحاولا نأ ء لسنلا دعب

 نفك اذإف ء نفكي مل ام عضوملا لسغ الإ عبسلا دب داعي الو ، تارم عبس لوقوب

 لرقو ث تيملا ىلع ررضلا نمؤيو نافكألا ىلع ثدحلا رهظي ملام هلسغ دعي مل

 نإو . هدحو ثدحلا لسغي كلذ رثاسو 2 نيجرفلا نم جرخ ام الإ هلسغ داع ال.

 . قينوتلا هبو ث ملعأ هللاو « رخآ لغ هل دلجي هنإف كرحت مث طنحو تيللا لسغ

 )١( ةيطع مأ نع ةعامجلا هاور .

 ) ٢٩ _ نيلالفا حهنم / ٣ (
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 نو۔+ا لوقلا

 ‘ بح ال نمو « ىوللا لسغ هيلع بحم نميف

 وأ رك ذ نهم 0{© تام مالسإلا ل»أ ن .,ه تيم لك هللا 4:>ر هللا د لبع وب أ لاق

 مالسإلا رق أنم لك ىلع هلسغ بجاوف ا ‘ ريك وأ اريغصو أ 4 دبعو 1 رح نم ث ىن 1

 ىلعو ‘ ءاسنلا نود لاجرلا ىل 8 ثفالذ بحم -و ك 4_نفدو ) هلع ةالصلاو هنيفگست و

 هج وتم باطخلا نأل > مهلسغ ىل = نيرداق نيدحوم اون اكاذإ ‘ ديعلا نود ر ار>ألا

 . ك اتوم ىلع اولصو ك اتوم اولسغا : لط هلوقب مهيلإ

 امأو ص رارحألا نم ص ءاسنلا ىلع ءاسنلا لسغو ص لاجرلا ىلع لاجرلا لسف

 « هيلع نيلصي : مهضعب لاقف 2 كلذ ىف نواسما فلتخا دقف هيلع نهنم ةالصلا

 هنفدوهلسغ نهمزل اذإ هنأل ىلإ بحأ لوألا لوقلاو هيلع نيلصي ال : نورخآ لاقو
 ثالذك ةالصل اف لاجرلا عم

 اولصيالو 2 هولسني نأ مهلع سالفكيل امديبعالإ هرضح وتيم تام نإ و

 : ىلاست هللا لوقل ك هل مهكرتب اورفكي مل امايأ مهنيب ىب ولو 2 هونفدي الو هيلع

 مملا نوكي ًاثيش مهسيشنأل ,نوكم الف ڵ « ءىش لع ردقيال اكو لثم اَدْبَع »

 مهيلعف كلذ مهل نيحيبم مهتاداس نوكي نأ الإ ء مهتاداس نذإب الإ فرصتلا هيف

 ةلحم ىف تيم تام نإ و « هنفدو هلحو ، مهينارهظ نيب تام اذإ ، تيملا اذه لسغ

نفدي مل هنأ هب ملع نم كلذب ركبو ث هكرتب مهلكدابلا لهأ رفكب من نذدي ملو



 مس _ ١\ ٥

 هنفدو هيلع ةالصلاو هلغ ىلع اوردقو هب اولع اذإ دلبلا لهأ ثالذكو ع هكرتو

 ى كالذ ىف رذعلا هلف ر رةيملو لع وأ لهي م نم ىلع سأب الر ،كلذب اورفك هوك رتو

 كلذ نأل كلذ نم ف نوكي ضوع الب مهلخو مهاتوم نغد سانلا ىلع نأل

 مهدنع تيملا تام نيذلا .الؤه نوكي نأ الإ ، هيلع مهتردق دنع مهيلع بجاو

 ، هربق رة>و هنفدو تيملا اذهب اولغتشا اذإ هيلإ نوعجر توق الو مهل ة ةناك ال

 نكي نإو ؛مهئانع ردقب هلام نم اوذخأي نأ مهلف لضفو ةعس تيللا لام ىف ناكو

 ،كلذ نع ءاينغأ اوناك نإو ، هونفديو 8 هولمح و « هولسني نأمهيلعف لام تيملل

 . هلام نم ءىش ذخأ بحم الو « اوذخأ نإ نامضلا مهيلعف هيلإ نوعجري توق ملو

 ءارةف وأ ءاي:غأ اوناك ضوع اهلع مه سيلف تيللا لغ ةالصلا امأو

. 

 » تايلاو 7 ضعب امهضعبب ىلوأ امهو « هلسذت و هت أرما لسغي لجرلاو

 الإ ءاسنلا نم مهماحرأ و مهبراقأ نم ث لاجرلا لذب ىلوأ لاجرلاف ، دعب نمو

 رظنت الو « اهسمت الف جورفلا الإ ءاسنلا نم همراحم تاوذ هلسغ لجر نوكي ال نأ

 2 اهيخأو 2 اهنباو . اهيبأ نم ةأرملا.ل۔غب ىلوأ جوزلا دعب ءاسنلا كلذكو 2 اهيلإ

 « هيلإ .نورظني الو هنوسمي الف جرفلا الإ ىلوأ ناك نم اهلسغ ءاسن نكت مل نإو

 ىضفتو « اهدي لدت اهنإف ةينارصن وأ ةدوهي نوكت نأ الإ ءاهتقلا ضعب لاقو

 الإ نكي مل نو ، لاجرلا الإ نكي مل اذإ ةملسملا ةأراا لسنلا ملعيو ، جرفلا ىلع
 ةمللا لسةب ىلوأ ململل نإ لوقو ث بايثلا قوف نم ابص ءاملا اهحاع اوبص لاج رلا

ىدوهيلا نم ملسلل ريهطتب ىلوأ تاململا كلذكو ، ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم
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 لجر نهعم تام اذإ ءاسنلا نإ لوقو ، كرشلا لهأ للم نم مهريغو ىنارصنلاو

 ةأرملا نم مراحم ىوذ اونوكي اذإ لاجرلاثال ذكو ڵ بارتلاب هنمميي نهنإف ىبنجأ

 . عسو نم اذه ىف عسرر ؛ بارتلاب اهنو۔ه.هي

 نهيف سيلو ءاسنلا عم لجرلا تام اذإ « ءاهقنلا ضب لاق : ىراوحلا وبأ لاق

 مهي سيل و لاجرلا عم تن ام اذإ ةأرملا كلذكو ء بارتل اب هنم .يي هنم مرحم تاوذ

 2 امهملع ءالا بسب السغ نإ امهبايث ى نانفدي و « ديعصلا اهنوهميي مرحم ووذ

 وه ىلوتي الف لسغت نأ لبق ةتيملا هتأرما تخأب لجرلا جوزت نإو ، مميتلاب وأ

 اهمحر عيب الوق ىفنمؤملا رفاكلا الو ث رفاكلانمؤملا لسني الو ءةتيملا لسغ

 . ةرذاكلاو ةنمؤملا ىف لوقلا كلذكو

 ةكمع هتخأ تيفوت هللا هحر ىسوم ن أ ك هوربخأ نيبيهولا نأ : مشاه رك ذو

 : حينم لاقو & كلذب ىلوأ نك تايبرع ءاسن نك ولو : مشاه لاق . )اه رهطف

 هد_ي ىلع فل ةروملا نم ءىش رهط دارأ اذإ و ء ءاسن نكي مل ادإ الإ اهرهطي ال

 مث ص ةروعلا لسغ نع نبجيف مشاه امأو س بوثلا تح نم هدي لخدأ ش ث ةقرخ

 :حبسم لاقو {ةروعلا حسمي نأ ربغ نم ابص ءاملابص اهنم غىشلسغ دارأ اذإ لاق

 لاتو ى ءان نكست مل اذإ ڵ كلذ نم تيملا ىف زوجي ام ىحلا ضيرملا ىف زوحمو

 ةضيرملا رهطيل هدي لخدي مل نإ لاقو ، توملا ىن زاج ةايحلا ىف اذه زاج اذإ مشاه

 هنم نهيل ءاسن الإ هعم سيلو هرفس ىف تام نم ليقو « اثيش ءاملا بص قبي م

 . ءاسن هعم نكي ل ز هكم ق٬رطب تيفوت 1 هتخأ رهط ىسر نأ ف:امإا 2 ) ( ١
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 نم ابص هيلع ءاملا نببصي ى هنلسني ءاسنلاف كرشم وأ ىمذ لجر نهعمو ث مرحمب

 كلاج اعم ةأرال تتام اذإ كالذكو ء كرشملا الو ىمذلا هرهطإ الو « بايثلا قوف

 ءالا اهباع نوبصي لاجرلاف ةكرشم وأ ةيمذ الإ ةأرما الو مرحم اهل مهعم سيلو

 . ةكرشملا الو ةيمذلا اهرهطت الو بايثلا قوف نم

 لصف

 طشلاب حرسيالو اهمأرف عضوت وأ اهفتك نيب اهرعش ممج ةأرملاتاسغ اذإ و

 لسفلاب ةأرملا سأر لسغ نإ و لسرت لجرلا ةمجو « دقعي الو « زئاج لسرأ نإو

 نم جر نإو ، تاذب ىفتكا رهشلا لوصأ ءال جلوتيو ى ىقني ىتح ءاملاب كلدو

 . زئاج هولسرأو اهرهش اوةس نإ و ، اهرعش ىف درو ءاملاب لسغ ءىش ةتيملا رعش

 قرفي : لاق ةتيملا ةأرملا رمش نع ©ألتس هنأ ولص ىبنلا نع ةياورلا ىو

 2 نإو { تاُح دق اهرثافض تن اك نإ السرم كرتي :لوقو « اهاس:غ دنع اهرعش

 « اهيلع ةالصلاب ىلوأ بألاو ع ةأرملا لسنب ىلوأ جوزلا نإ : ليقو 2 اهلاحب تكرت

 ضئاحلا ةأرملاو { غلابلاك« انركذ ام عيمج ىف ةيبصلاو نبالا نم ىلوأ جوزلاو

 الإ اهرضح لو ةأرملا تنام نإو ث امالغ وأ ةيراج ناك ث ىصلا اهدلو لذت

 اهنم هوجرخ نأ مهاف ،اهياجرو اهيديو اهتنعو اههجو ىف ىلح اهفو نويبنجأ لاجر

 سلاب الإ مهنكم نإو © ننحأ وهف مهيديأ قوف ابايم اوعضي نأ مهنكمأ نإف

 اذإ اهديش اهلسني ةكولمملاو ، اهسمي الإ هجارخإ ىلع اوردقي مل اذإ الذ زاج
 ىلوأ ىهن اهؤطي ةيراج هلو ديلا تام اذإ كلذكو « جوز الو ةأرما اه دجوت
 . ءاسنلا نم هلسنب

 اهنأ ملسو هيلع هتنا ىلص ةنا لوسر ةنبا تلغ نيح ةيطع مآ ثيد> ىف امك روهشملا )١(
 بعذم هلاسرإب لوقلاو سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ بابلا ثيدحو نورق ة:الث اهرعش ترف
 : . م ةيف:لاو ىعازوالا
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 لصف

 ، دلولا جرخيو اهنطب قرخ الف اهنطب ىف كرحتي دلولاو ةأرملا تتام نإو

 لعافلا ناك ث ةايحلا ىف اهشرأ ةلزنم اهمف ثدح ام شرأ هيلعف اهنطب قرخأ نمو

 . عنص ام رافغتسالا هيلعو هربغ وأ اجوز كلذل

 لهف

 عضوم ى رفسلل ىف هثاقفر عم تومي لجرلا ىف « هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 هب زحي ام ءاملا نم هلام نم هل نورتشي مهنإف ڵ ءارشلاب الإ ءام ىلع هيف نوردقي ال

 © ربقلا رفح نم مزل ام كلذكو ك هربق ىلع شرلاو ، هدحل نيط بو « هريهطتل

 ةبرق فلخو هيف ءام ال عضوم ىف وأ قيرطلا ىف ثله نمو « هلام نم هبابسأ عيمجو

 اهلك ةساجنلا لسنب موقب ال هؤامو ث هبايثو هدسج ىف ةساجم هبو ث ليلق ءام اهيف

 هنفكو هلسغ نأل 2 هئام لفغي هنإف ، نث عضوملا كاذ ىف ءامللو ك ماتيأ نونب هلو

 هلسغ مامتإ هنفد رضحنم ىلع ناكءاملا هفكي مل نإ و «ضعب لوق ىف هلام سأر نم

 اورك ذاه ىلع لوألافزوألا هلسنب أدبيو تب امل هومي اذريغ ءام مهنكمي مل نإو

 ءاملا دجي مل نه ةلزن هنأل ڵ ضعب لوق ىلع هوي هزجي مل نإف تيملا لسغ نم

 ثكالذكو « ديعصلا ريغب مهيب ملو ، نفد ديعصلاو ءاملا مدع نإو ي هام غارف دعب

 نكلو ث ثالذ ريغ الو « درولا ءام الو « ذيبنلاب لسغي نأ زجي مل ءاملا مدع اذإ

 مميتلا ىلإ هب لدي نأ زوجي الو ى ءايحألا لسنل ةراهطلا هب زوجت ىذلا ءالب

 رحبلا ىف هعوقو سيلو هلسغ بجي رحبلا ىف قيرغلاو . نملاب ءاملا نادجو عم
. هب رومأملا هلسغ نع هيزحم
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 نيحول نيب لمجو هيلع ىلصو نغكو لسغ بكرلل ىف لجرلا تام اذإو

 حاولأ هل دجوي مل رهف ، هنفدي ، هدجم نيلسملا ضعب لمل رحبلا ىف هب ىمر م"
 .ءاملاىلع وفطي الثل ليةث ءىش هيلجر ىف لعجي لوقو ك سأب الف رحبلا ىف هب ىمرو

 ك هنيفكتتو « هلسغو ، هياع ردق نإ هجارخإ هيلعف 2 رحبلا ىف قيرفلاب لع نمو

 تيلاىلع ىلصيو . هب رومأملا لسفلانع رحبلا ىف هعوقو يزجم الو هيلع ةالصلاو

 تام نإو ، ةبوتكملا ةالصلا ةلزنم « امايق وأ دوعق ، اوءاش نإ ى ةفيقسلا ىف

 ربلا هب اوتأي ىتح هورخأ رتغتي نأ لبق ربلا ىلإ هلوصو ىجرو ةنيقسلا ىف تيللا

 0١ وتا ىبنلا لمعف اك هل اوعدو «هيلع اولصي ملو رحبلاىف هوذذق مه نإو ،هونفديف

 :لفلاولوقلا ىلع ىطعي ام لوقلا ىلع ىليو ٤ تاينلاب ملعي هللا نإف « ىشاجنلا ىلع
 . قيفوتلا ه٫ و عا هللاو

 ج + +
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 نوسمخلاو دحاولا لوقلا

 ءادهشلاو نينجلاو ىصلاو مرحلاو رودجلا لسغ ىف

 لسغ نإ هيلع فيخو تام اذإ لسنلا هادي لمتحت ال ىذلا رودجلا ىف ليقو

 كلذكو ك هدسج اهم عبةيو ةقرخ هل لبت لوقو ك مميتلاب هل ىزنحن هنإف هل طقاست

 :ايص ءالا هملع بص ىديألا سأ كسمن اذإ لوقو 2 كلذ هبشو بوصحل ا

 . كرع الب

 لصف

 ,سمي الو ، ردسو ءامب لسغتام اذإ امهب وأ ةرمعلا وأ جحلاب مرحلا ىف ليقو

 ۔<كههحو الو هسأرىلع فلي الو > امحائم و ] ا۔ميفم رح ا نيذلل ١ هيب وف نفكيو بيطب

 . رمخ الو ، طنح الو « ربذي الو

 أ وطخت الو ه ومةنفك اذإ : تام مرح ق > لاق 4ز أ :نل ىنلا نع ىورو

 ٠ )ايلم ةمايقلا م و' ثعبي ىتح ههجو

 مرحلا ىف تام اذإو ء لحلا ىف نفد لحلا ىف مرحملا تام اذإ : ناطحق وبأ لاقو

 . اسأب هب ىرت الف اذه فالخب هب لعف نإو « انيلإ بحأ « مرحلا ىف نفد

 عنصي امك عنصي تام اذإ مرحلا ىن تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىوريو

 . مارحإلا هنع بهذ تام نيح هنإف ء طونحلاو نفكلاو لسلا نم ى وللب

 اه م هسأر اورمخت الو هيفو سابع نبا نع ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا )١(



 طني لف « مرح وهوتام هنبا نأ ىوريو ثلذ لثم لاق رص نبا نأ ىوريو
 . )طنح و هسأر

 لصف

 نكي مل اذإتيملا ركذلا ىصلا لسفت نأ ةأرملل زوج هللا همحر ديعس وبأ لاق

 داسف بجوي امل ةروع اهلك اهنأل ةيبصلا لجرا لسغي الو 2 رتتسيو ىحتسي نم دحم

 .لسغ ىف صخر نمرصخر نإو ةريبك وأ ةريغصتناك‘ ءوضولا ضقنو ع حاكنلا

 . ءاسن دجوت ال نأ الإ ثالذ ىنبجعي الف ةيبصلا لجرلا

 2 مهيديأ ىلع لاجرلا هلمحم و « ءاسنلا هلسغي نأ زوج عيضرلا ىبصلا نإ ليقو

 .هزد ب نأ بحأ نإو { دحاو بوث ق نفكيو ‘ مطقي ام { هي راج وأ ناك امالغ

 - ةيراج وأ ناك امالغ 4 مطفي ام ارتو نفكلا نوكي نأ بحتسي و « هدزملف

 ق افقكيو 2 ءاسنلا هي راجلا لسغيو ‘ لاجرلا هلسفياف ماللا أشن نأ معد تام نإو

 لبق تتامو ةميقي ةيبص جوزت نمو ك صيق وأ عردو © نيتفافل ى باومأ ةئالث

 اهتبصع نوكبو « اهلسغ ىلوتي ال نأ بحنف « اهاضرملع و اهغولب لبقو ع اهب هزاوج
 . اهيلع ةالصلاب ىلوأ

 ل__هف

 . هيلع ىلصي الو ) طنح و ‘ لسغي هناف قللا مات و٭و اتيم دلو اذإ طتسلاو

 .ضعب لاق دق هنأ نيملسملا ضعب لوق ىلع رطعت نأ زوجي هنآ تنام اذإ ةتيمملاو _ ةلأسم )١(
 . ملعأ او هلوق ىنعم ىلع دبعت توملا دمب سيل نيمسلا



٤٥٨ 

 لسف
 ءاسنلا نم مرحم وذنالإوءهلسنبىلوأ اوناك ىنانخ اهعمو ىنحلا تتام اذإو

 ك جرفلا ىلإ نورظني الو لاجرلا نم مرح وذف ءاسنلا نم مرحم وذ هل دجوي مل نإف

 ىغنللا نفكب و ، بايثلا قوف نم ابص ال هيلع بص ءالؤه نم دحأ دجوي نإ

 ملعأ هللاو ڵ نيبدنثلا نم لفسأ هرازإ لعجو « ةنافلو رامخو رازإ و صيمقلا ىف

 قيفوتلا هبو .

 لصف

 اهف لتق ىتلا هبايث ىف نفكبو ، لسذيال هنإف ةكرعملا ىف لتق اذإ ديهشلا امأو «

 قوف ناكن إ و ، طنحم الو ائيش اهف دازي الو ء ةكلاو ناغحلا الإ هنع عزني الو

 لسغ ايح ديهشلا ناك نإ و « اهلام تكرت ةمار ةكلا .

 سبل نم ناكامو ى ديهشلا نع عردلا عزني : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 هبو ڵ ةكرعملا نم ديهشلا لمح وأ « هولتقف لجرل صوصالا ضرتعا اذإو « ديدحلا

 هللا ىضر باطخلا نب رع لسغ ليقو ى لسفي اذهف ء دعب نم تام ىتح ةايح قمر

 ودعلا نوقلي نيذلا ءادهشلا ىف رثألا ءاج امت إ و { اديهش ناكو هيلع ىلصو هدع

 مهيلع ىتلا مهبايث ىف نونفدي و مهيلع لسغ ال نيذلا كئلوأ « ةكرعملا ىف نولتقيو

 مهيلع ةالصلا دعب نم. .

 الإ ابوث ىنع اوعزنت الو ، ىمد ىنع اولسفت ال الأ : ةباحصلا ضعب لاقو

 نايفس لاقو ح ةمايقلا موي ©)مداخأ ىنإف ى اسمر ضرألا ىف ىتوسمراو ، نيفلا

 .)١( ةمايقلا موي مصاخأ ىنعي ةمايقلا موي جاحأ جام لجر ىف . ةدايز . فنصملا نم .



 ۔ ٥٨٩

 مالم ىبلا لوقل حبسملا نب دمع لاق كلذكو لسنب م امولظملتق نم :ىرولا

 ةكرعملا ىف لتةي ىذلا الإ «ل-ذي نأ بحت نحنو « ديهش وهف هلام نود “٨لتق نم

 . لسغي هنإ ليق دق رلبلا ليتقو « دلبلا نع اجراخ

 هيرادبع ن راج نأ ك كلام ن بعك ن نحرا دبع نع باهش نا ثدحو

 كدحار بو ىف دح ألل ةق نم نيلجرلا نيب { عمجن : ناك تلت هللا لوسر نأ هربخ آ

 :لاقو ك دحللا ىف همدق اهدح أ ىلإ ريش أ اذإف ؛نآ رهال اذخ ١ أ رغك أ ا مهسأ : لوقي م

 . اولسني ملو مهيلع لصي ملو مهمدب مهنندي 2 ةمايقلا مود ءالؤه ىلع دهش ان

 كبراحن نم دح ناكو لتف اذإ ءقحارملا ىدصلا ىف( هللا همحر ديعسو أ لاقو

 « مجعألاوهوتعملا تاذمكو ةأرملا كلذكو لجرلا قحلي ام ليتقلا كح ىنعم ى هقحل

 :ايحأ اوناك ث ةلبقلا لهأ تناخ وأ نيملسملا برح لهأ نم مهؤابآ ناكولو

 مهبلط نإو . مهماع محرتي `١ل نكل و (- م ٨ وأ ةوعدلا لهأ نمه 0{!\ اتاومأ وأ

 ريغ امأو ث املس اونوكي نأ الإ مهيلإ اوملسي ل نيدلل ودع مهو مهؤابآ
 اولسغ ةيالو مهثابآل وأ مهو ةانبلا عم اولتق نإو . مهيلإ عفدي الف مهئابآ

 ك اوةفدو مهيلع لصي ةدالو مف نكت نإو > مهيلع ىلصو اونفركو .

 ء نرواسغي ال ص دههشلا ةلزغمع مف ىرقلا نيب قيرطلا عاطق هلتق نمو

 نمو همامتو ديز نب ديعس نع نابح نياو دواد وبأو ملهو ىراخبلاو دمحأ هجرخأ )١(
 . م ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو ديهش ومف هن د نود لتق نهو ديهش وهف همد نود لتق

 هنأ ةلثاو نعقازرلا دبع ىفو رباج نعىذمزتلاو هجام نياو ىنانلاو ىراخبلا هجرخأ )٢(
 . ه٠ارو ةأرملا لمجو لجرلا مدقيف دحاو ربق ىف ةآرملاو لجرلا نندي ناك
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 لوقو 2 لسني ال هنإ لوقن « ىوادي نأ لبق تامو ةكرعملا نم لمح نم كلذكو

 رارقإلا لهأ ىتوم عيمج ىلع ةالصلا نأ انباحصأ دنمف ةالصلا امأو ؛ لسغي

 ريغ اربدم ص ىحلا نم ايلوتم دح ىلع لتق نف ، مههابشأو ىنبلا لهأ ىلتق الإ

 « هيفةبانجلا توبال فالتالا ىنعم هتحاين بنلا ديهشلا امأو { علقم الو بئان

 . ديهشلا نع لسفذلا لاوز ىنعم توبثل و

 ررضلا فخي مل اذإ لاح لك ىلع لسغي ديهشلا نإ ، لاق نم لوق ىنبجعيو

 .ىنه دصق ريغ نمه هتماركو هنراهط ىف ةدايز ثالذ نأل « هلسغ نكمأو 2 هيف

 . فالخ لإ

 هتيب ىف وأ ڵ ىرقلا ىف قيرطلا ىف لتقي ىذلا ىف هللا هحر نسحلا ىبأ نعو

 ىسوم لاقو ص امولظم لتق اذإ ديهش اضيأ وهو لسغي ثكالذ نإف قوسلا ىف وأ

 عدجي وأ ث هنطب رقني وأ ءىش هنم عطقني نأ الإ لسني ال ليتقلا : رباج ىبأ نبا

 تناو ، عدجو ى عطق امامأو ء ابص ءاملا هيلت اوبصي نأ اوءاش نإو ، ديدحلاب هفنأ |

 لسغ بهذو لك أ دق هضعب و ديهشلا دسج ضب دجو نإو ص نفديو عمج هنإف

 نيلسملا ىلتق ىف ناكو أ ءلسم ندب هنأ فرع اذإ هيلع ىلصونفكو « هنم دجو ام

 .مالسلا هيلع هلوق ىنعم و2مهعم ابراحم نيملسملا برحىف لتق نم مهلع قفتملا ءادهشلاو

 . لهزه وهف فوقلم لكو « اهيف مهوفل ىأ 3 مهسايث ىف مهولمز

 ۔قيرغلاو نوطبملاممن. ى ريثك ءادهشلا « هللا )همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 .مدهلا بحاصو قيرغلاو نوطبملاو نوعطلا ةخ ءادهشلا ةريره ىبأ نمع عيبرلا جرخأ )١(

 ۔كنجلا تاذ 7 عبس ةداهشلا دواد وب ] رك ذو دواد وب و ىذمرتلا هاورو ليبس ى ديهشلاو

 . م مج توعع ٥ ةأرملاو قيرحلاو



_ ٤٦١ 

 لتف نم 4 نوتوزرال ءادمثلاو ‘ رادجلا هيلع عقي ىذلاو 4 ىدرتللو { ءاسفنلاو

 . هللا ليجس ىف فيدلاب

 : لاق ؟ ضرألا ىلع هرجي نأ هل له « هلح ىلع عطتسي ملف « اليتق دجو نمو
 هنفد نع زجم نإو ء ءاوس « كلذ ىلع ردق نإ هناكم هنفديو ضرألا ىلع هرج ال

 . رجشلاو بارتلاو ةراجحلا نم هيلع هب نمأي ام هيلع قع ضرألا ىف

 هيلع ىلصي لوقو ع هيلع ىلصي ال هنإ ليق دق : لاق ؟ هيلع ىلصيف : هل ليق

 هيلع ىلص نامح لهأ راصمأ ىف ناك نإ لوقو ، باتكلا لهأ نم هنأ لعي ىتح

 تناكل سغ لاحب هلسغ نكمأو ، عطق اذإ ليتقلا ىف ليقو ع كرشم هنأ لعي ىنح
 ماقم ىف ل۔ةتو ء ضعب ىلإ اهضعب مضتو « ةنثاي ريغ وأ ةناب 2 ةمطقت. هؤاضعأ

 نإ زئاج هنأ وجرأو « كلذ قيضي الف ةدح ىلع ةحراج لك تلسغ نإ و ، دحاو

 نكمي ملامو لسغ هلغ نكمأ اذإ لوق ىلع ميت هلسغ نكم مل نإو 2 هللا ءاش

 . قيفوتلا هبو 3 لع أ هللاو 2 هلوق ىنعم ىلع مم مميي نأ كردأو هلسغ

» » ».



 س ٤٦٢

 نوسخلاو ىق اثلا لوقلا

 نيكرشلملا ىلوم رأ ف

 ةينارمصنلا تنفد 6 مله نم لمح اهنطب ىفو ، تنام اذإ ةينارصنلاو ةيدوهسلاو

 تخفن ، تيم مأ ىحأ هتقيقح مهي ال اهنطب ىف ىذلا لمحلا نأل « اهتلم لهأ عم

 .ىلصيال ى مهضعب لاقن ى اهبلع ةالصلا ى انوفلاخم فلتخاو « خفنت وأ حورلا هيف

 .بجت ملو 2 لجلا ىلع ةالصلاب دصقي : مهضعب لاقو 2 نيملسملا عم نفدت الو « اهيلع

 .ىلوأ هدلاوف اتيم و أ ايح جرخ نإ دلولاو { اهم ل أ ىراصنلاو 2 ةالص ىمه اهلع

 جرخ دقو تتام نرإ و « لسغ هغم جرخ ام لسغ كردأو هضعب جرخ نإو 2 هب

 ,نهدي هن أ ك هللا همحر د ف ] نهد ڵ© - هو أو تام 7 حيصي وهو اهدلو فصن

 . هيلع ىلصي الو ، اهف وه اك

 « ةلبقلا ىلإ ههجو لعج الو « هنفدي هنإف رفاسم لجر عم كرشم تام نإو

 . نيسلا روبق ىف كرشلا نفدي ال : هللا دبع وبأ لاقو

 ىراصنلا رباقم ىف تنفد ملسم تحت ةينارصن ةأرما تتام اذإ ، عيبرلا لاقو

 هدلاو ناك نهو « اهيلع موقيو ث اهنم هدلو اهرضحو « اهنفد ىراصنلا ىليو

 .نأ دارأ نإو ث هربق ىلع .ةب الو هتزانج ىلع ىلصي الف تامو « اكرشم هدلو وأ

 . سأب الف هنهدي و هتزانج فلخ ىضع

 نكسي ملو نيلسملا رهظأ نيب تام ا دإ ىذلا نع هرا همحر رثؤملا وب أ لسو

ايس حرطيو ل ال٫ ةرح هل رح 4ز اف هنفد ق موغي هنر د لهأ نم دحأ ةرضحلاب



_. ٤٦٣ 

 ,قشلاو انل "دحللا لاق هنأ تع ىنلا نع ىور امل « لسني الو « هيلع نفديو

 . هتروع هب رتسي بوثب ىولبو 2 طنح الو كرشملا نفكي الو ، انريغل

 ل ام مهياع ىلصي ال مهن أ : نيكرشملا دالوأ ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو. 5

 ،او۔هقي ملو ةمينغلا ةلمج ىف اوناكو نوملهملا مهابس اذإ امأو 2 نيملسملا قر مهقحلي

 ةالصلا بجوي كلاو 4 فالتخا هيلع ةالصلا ىفف ، لفط وهو تيم مهنم تافف

 دحأ عقوف اومست اذإ امأو . نيلسملا تلج وأ ، هيلع مالسإلا كح قلعتل ڵ هيلع

 هكح قحلي الو « ةراهطلاو ةالصلا ىنهم ىف هل عبت وهف هنيعب نيملسمل نم دحأل مهنم

 ؛قرلاىلإ ةيرحلا كح هنع لاز دق هنأل ءاهالكوأ هيوبأ دحأ هعم ناك ث هيوبأ كح

 ضعب مهفب ةيرذ نم نوكرشملا ىبس ام امأو 2 مالسإلاب كلملا مكح هل تبثو
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو تامملاو ايحلا ىف مهكحك مهكخش

 «» :٭ +٭

 م ٠ با:كلا لهأ نم همامت و رس رح نب دحأ هحرخأ )١()



., ٤ ٦ٍ ٤ 

 نوسمخلاو ثلاثلأ: لوقلا

 طونملا ىفو هيف ءاج امو نفكلا ىف

 هنفك الإ لام سأر هل نكي مل نإف ، هلام سأر نم تيملا نفك فرإ : ليقو

 ىسومنهف ي نايرع نفديو { نفكلا ذخأ ڵ هؤامرغ بلطو هنفكن طيحم نيد هيلعو

 . كلذ مهل نأ « هللا هحر ىلع نبا

 . طسو دحاو بوب نفكيو 2 كلذ مهل سيل : هللا دبع وبأ لاقو

 هل ىرتشاف ‘ مهارد ة رشع ند هملعو مهارد ةرشع كرتو ؟ تام لجر ف لي5و

 نإ لوقو ى ةصحلاب نفكلاو نيدلا نيب نوكت ةرشعلا نأ ‘ مهارد ةرشعب نفك

 2 هنافك أ ةلمج ىف نوكيو ث لاغ نمث هل بوثب نفنكي نأ ىصوأ نمو « ىلوأ نيدلا

 الو ى لالا سأر نم نةكلانأل ، هب نغكسي نأ مهضعب وأ ةثرولا كلذ هركف

 نأ ىصوأ نإ و تاقدصلا نم روشملا نم الو > نيلسإلا ةاكز نم تيلا نفكي

 ردقي هل رتشدلن ند هيلعو { مهرد ةئام ريغ هل سالو مهرد ةئام نفك هل ىرتشي

 . ءامرغال قابلاو 4 هيفكبام.

 لفأ وأ هلامثلثب اتغك هل اورتشاف هماحرأ عم ةأرما وأ لجر تام اذإ ليقو ؟ :؟ .1 ع اه : 77 ع _ , ٤ -ا .ااا ١2

 باوثأ ةثالث نفكلا رثك اف كلذ ثراولا هركف ، ثراولا ةبيغ ىف رثك أ وأ

 ىف دصقلا ىنبنيو ح ةنرولل مرغلا مهلعف كلذ ىلع داز اف ء ليوارمسو ةماعو صي.

 بايث ىف لاجرلا نفكي نأ زوجي الو ث امقي وأ ابئاغ ثراولا ناك اذإ كلذ

. رير او زرةالا



 ۔۔ ٤٦٥

 نم « روناكو ، دوعو ، طونحو « نقك هل ىرتشاف ، صوي ملو تام نمو

 تيم نكف ف هيلإ اوعدي نأ سانلا لأس نمو س هب عوطتم وه كلذل لعافلاف هلاح

 نم هفك نم تيمل ىلوتسا دق وأ اهميمج وأ ءىش مهاردلا نم لضفف « هيلإ اوعفدخ
 هولبق نإف ء مهيلإ هدريف ء كلذ هيلإ ملسنم ىلإ عجري هنإ : تلام وب أ لاق ى هدنع

 مهلأس دق ناكنإ هريغ تتم نفك ىف هلعجن نأ مهلأس الإو 6 كاذف ء هوذخأو هنم

 كلذ لعجمنأ زئاج نيم ريغ تيم نفك ىفمهلأس ناك نإ و « هنيعب تيم نفك ىن
 دهشأ هتميق كلاملا لام نم ذخأيل هدنع نم اتيم نقكبنأ دارأ نمو٬تيم نفك ى

 ىلع دهشي نإ و « هلام نم هت ذخأيل 2 هدنع نم تيلا نفكي هنأ ڵ كلذ ىلع

 ةثرولاىأرب الإ كلاهلا لام نم ذخأي نأ هل سيلف هسفنىأرب هدنع نم نكو كلذ"

 نفك اذإ : ىمناشلا باحصأ ضعب لاقو « ذخأي نأ هل زئاج هللا نيبو هنيب امأو
 عامجإلاب اثاريم نفكلا ذخأي ثراولا نإف ء هنغكنم جرخأو عبسلا هلك اف تيلا

 ، ىلو الو ، رضاح هل ثراو الو ، نيبوث فلخو ، نفكب صوي لو كاه نمو

 . هننك نم ىلع ءىش الف « هبوثب ىنجأ دحأ كلاهلا نغكم

 : نفكب صو و هنيد ءاضق ىف ىصوأ نمو ي هلام سأر نم تيملا نفكو

 هيلإ ىصويو كلذب هرهأينأ الإ ء هيذ ىعوا لخدم الو « هلام سأر ن.نفكلاخ

 نكيل اذإ هنفكو نفك هلام نم جرخأ لام كلاهال ناكو أ ايقب ثراولا ناكاذإو

 . نينلاد ءايلوألا

 نافك ألانمثدري هنإف ء ةبوتلق دارأو وملا ناغ أ ذخأيل روبق شين نمو

( ٣ ] نيلاطلل جهنم ) ٣٠



_ ٤٦٦ 

 هللا ىلإ بوتيو ى ءارقفلا ىلع اهب قدصت مهفرعي مل نإو « مهفرع نإ 2 اهبابرأ ىلإ

 قح اهنأل نافك ألا ىلإ اهدري لوقو ، كلذ ىلإ دوعي الو ، هرفنتتيو 2 ىلاعت

 . ىلاعت ش

 لصف

 رفح ةرجأو ، هريهطت ةرجأو ڵ هب رهطي ىذلا ءاملاو ء تيملا نفك نإ : ليقو

 امأو هلام ن. كلذ لكهيلع نينفادلاو{هل نيرباقلاةرجأو ك هل نيلماحلا ةرجأو « هربق

 زيرسىلع اوءاش فيك هولمح نأ مهل هل نيلماحلا نأل : هلام نم نوكي الف ريرسلا

 «هلام نم طونلانإ لوقو« اهب ىصوي نأ الإ هلام نم نوكيال طونحلاو « هريغ وأ

 نماب الإ دجوي مل اذإ ربقلا ىلع هب شرب ىذلا ءالو شعنلاو ءاملا نم دشأ وهو

 ١ولهف نإو « اغلاب ناكو ء كلذ ثراولاءاش نأ الإ هلام نم نوكي نأ بحتسي الف

 لعجي نأ رثألا ءاج دق ةأرملاو 2 كلذب ءاج دق رثألا نأل ى مهيلع نامض الف كاذ
 كلذ اولعف نإ و ڵ كلذ بحتني الن اهلأ.نم الإ كلذ دجوي مل نإ و «شعنلا اهيلع

 . نامض كلذ ىف مهمزلي 1

 لوقو « هلام نم ىه لوقن : تيملا ربق دحل ىلع لعجي ىذلا نيللا ىف فلتخاو

 ناكاذإ ء تيملا لام نم هنوجرخم و كلذ نولعفي ڵ هنفدل نيرضاحلا ةعاجلا ىلع يه

 . كلذ مهل زوجيو ابئاغ وأ امةي ثرا ولا

 < هريمطت ىلع اوغمأو ك هرقي نه هل رج ؤمتساف د_> أ هل جرخ لو تام نمو

زوجي الف كلذ ىلع اونمؤي ١ نإو ي هيل ١ جورخلا نع فلختلا عسو هماع ةالصلاو



_ ٤٦٩٧ 

 ‘ لسنلا ف املاب ةنسل اب ىأب ىتح هيف لاتخم نأ هرصح نم ىلعو { هنع فلختلا

 . كلذ ىف قحلت ةرورض ريغ نم كللذ نكمأ اذإ ى نفدلاو > رةحلاو ةالصلاو

 لصف

 ص نهيف نفكي نأ زئاجن 2 ةثالث أ ء نابوث هيلعو « ةالف ىف اتيم دجو نمو

 صيق نهف نكب ى نإد ء صيق نهيف ناكاذإ باوثأ ةئالث ىف نفكب تيملا نأل

 قوف نم ابص ءاملا اهيلع بص ةأرما تناكنإو « ةثروال دحاو ظفحو نينثاب نقكَ

 ىفمو هنفكب مو تيملا ىلع لصيل نو ، لاح لك ىلع اهننديو ث اهسميالو بايثلا
 بوتينأ الإ { هكرتف ث هريغ هب موةيال تيملا كالذ نأ هدنع ناك اذإ هرفك هكرتو

 .ريغ هيلع نأ ملعأ الف ، هدجي ملف هنفديو هيلع ىلصيل هيلإ عجر نإف ع كلذ نم ,

 هدنع دجو نإ و ، هياع ءىش الف نفد دق ناكن إ و ، لوألا ىف هايإ هكرت نم ةب وتلا

 مهارد هب نفكي امب نفكي هنإف هدلب فرميالو « هفرعيال وهو هنفك نع لضفت ابايثوأ

 ىف هذننآ الإو © مهيلإ هعفد مهفرع نإ ، تيهلل ةثرول هظفحم و ىقابلا ضبقي و ى هلثم

 دجوو اتيم رهط نهو هعيض هنأل نامضلا هيلع ناك هنفدو ثالذ كرت نإ و ،ءارقفلا

 هنفكو هرهط نأ دمب هكرت نإو « هنامض هيلعف هيذ وهو هربقو هعزني ملف امتاخ هيف

 هنفكي نمم هيلع فاخم الو ص نمأ عضوم ىف ناك نإف ء هلاح فرعي ملو « هريغ

 هيلع فاخأ عضوملا نم وأ هنفكي نمم هيلع نمأي ال ناك نإ و ، هيلع نامض الف

 هلسغ نم غرف ىتح ثالذ ىف لاتحاو هيلع اهدجنو ىتلا هبايثب هلسغ نإف ع نامضلا

هذه ح هل ليقف بايثب هل ىأ وه نإف ، هياع نامض الو هعسو هلاح ىلع اهب .7



_ ٤٦٨ 

 هتيأرو 2 كلذ هعسو هيلع اهدجو ىتلا هبايثب هنفكو ء اهكرتف « اهب هففك بايثلا

 هذ_ه لاقو ، بايثب دحأ هيلإ ءاج نإف ء هنع نامضلا لاوزل كلذ لعفي نأ هبجمي

 : اهتدجو ىلا هبايث الإ هنفك أ ال : لاقو « اهكرتف ، اهيف نفكب نأ ىصوأ بايثلا

 باصأ دقف هنفكل اهب صوم هنإ هل ليق ىتلا بايثلا كرتو « اهب هنفكو « هيلع

 مهعسيو هجرف اهب رتسي ةقرخ هبايث نم اوعطقي نأ زوجب ليقو 2 هيلع ءىش الو

 . اهب ىزتجا هبايث ريغ ةقرخ هل ناكنإ و ، كلذ

 لصف

 ء نفكلا ىف ءاسنلاو لاجرلل ريرحلا هركي : هللا همحر بوبحم نب دمح لاقو

 ء عردلا تح نم رزؤت ةأرألاو ك ىسوم نع نايبصلاو ءاسنال هب سأب ال ليقو

 ` نامضي ةقرخ ناذخفلا ففل باوثأ ةسمخ ةأرملا تنفك اذإف ةفافللا مث ، عردلا مث

 دجو اذإو ى ةيبصلا كالذكو ء ةفافللا مث « رامحلا مش ء عردلامش « رازإلا مث امهب

 ٠ ةقرخ هب :رحيف اطقس نوكي نأ الإ اميمح امهس دش ةؤاذل و رازإ ىمصلل

 ى نبيدثلا قوف نم عردلا تح نم رزؤتو ، لجرلا لث. ةأرملا نكست ليقو

 نفكي ام وحنب نفكت ةأرملاو ء لجرلل عضو اك اهردص ىلع زرنيو ، هلضف دريو

 لضن وهف كلذ ىوس امو ث ةنافلو ، عردو ٢ رازإ 4 باوثأ ةثالث ىف لجرلا هب

 نكل و ؤ ةأرملا رعش دقعي الو س زئاج هلك هكرتو هلعج راخلاو « ءاش نم همنصي

 لوقو ء اهجوز اهل ذخأ نفك ةأرملل نكي م اذإ و « ةأرملا قرحت الو ء لسري

نقكت يلوقو ث تام اذإ اهجوز نفكب ةأرملا ذخؤت الو « اهنثرو عيج ىلع اهنفك



٤٦٩ 

 ك لوقو ك ةفافل و ك رازإو ل صيفو ك بابلجو `رامح ك باوثأ ةلح ق ةأرملا

 راتخا ءاهتنلا ضعبو 2 ةايحلا ىف اهراتتسا كح ىلع ةسمخ بحتسملاو ڵ ةباصعو

 اهسابل وح ىلع ةيبصلا نفكو « ماجللا ةقرخ اهنومسيو ث اهيذخف ىلع فلت ةقرخ
 . غلبت مل ام ةايحلا ىف

 ؛بجاوس سيلو ع ءاسنلاو لاجرال نافك "الل بايثلا نم ضايبلا بحتسيو

 . تاومألاو مهنم ءايحألا « لاجرال زوجب الو « ءاسقا سي رمالاو ريرملا زوجو

 رازإو { ءادرو { رصيق باوبأ ةسه رأ ف ةأرملا نفكت : نسحلا و أ لاقو

 باوثأ ةعبرأ ىلع داز نإو « ءىزجي دمحاو بوبو « لاقو « ةفافل و 2 قيفص
 . سأب الو رخ وأ ةأرملا ترمح نإو ك سأ الف

 ىإو ، تيملا نم ديدجلاب ىلوأ ىملا لاقن٬هنفكب ىتأ نيح ةفيذح نإ : ليقو

 . هم ارش وأ هنم اريخ ىنفكب ىرأ ىتح آريسي الإ ثبل أ ال

 ؛ىحلل ةمرك وه امنإ و نفكلا نم ءىش تيمءال سال : ةيفنحلا ن لخ لاقو

 . مهنافك أ ىف نوروازتي مهنإ لوقي نم مهمو

 ) . , هأ -ه١؛إاهد : . ؟؛اإوك هل . ٤.

 سيل ، ضيب ةيلوحس باون أ ةثالث قف نفك ةل هرا لوسر نآ ىورو

 . اجاردا اهيف جردأ ةمامع الو صيق اهيف

 ٠ باوثأ ةثالو ق رع رفكو

 لدب ةيراعس هريغو ماشه نياو ةعامجلا دنع دنسلا اذهب وهو ةشئاع نع ميبرلا هجرخأ )١(

 . م ةيلوحس



- )٧. 

 . ردق نمل باوثأ ةثالث نم لقأ ىف تيملا نفكب ال ةشئاع تلاقو

 ٠فئافل ثالثو ء ةماعو ء صيق : باوثأ ةسمخ ىف هلهأ نفكب رمع 7

 هللا ىضر باطخلا نب رمه كلذ بحتساف ء تيملل نفكلا نيسح ىف فلتخاو

 نفكي نأ ىصوأ دوعسم نبا نا ليقو « ىرصبلا نسحلاو « لبج نب ذاعمو س هنع

 . ىنفكب اولاغتت ال لاق ةفيذح نأ ىورو « مهرد ىتئامب ةلح ىف

 ىفو .« نفكلا ىف ىلاغتلا كرتب نورمأي انباحصأ : هلا همحر ديعس وبأ لاقو

 ليقو ، قلخلاب قحأ ىكوملاو ى ديدجلاب قحأ ءايحألا نأ مالو ىبنلا نع ةباوراا

 { قلا وه ©‘>بيصقلاو ، هدنع .اتناك نيتبيصق ىف نفكي نأ ىصوأ ركت ايأ نإ
 ىأ نعو ث اهبيج ىف اهسأر لخدي مل تنغك اذإ ةأرملا نإ انعمس دلاخ نب دمحم لاقو

 مند هنأ للع ىنلا نع ىور امل ء باوثأ ةسمخ ىف نفك ةأرملا نإ هللا همحر دمحا

 نفكسال رفصعلاب غوصملا بوثلاب سأب الو ، باومأ ةسمخ موثلك مأ هتنبا نفك ىف

 . ةنيزلل هب دري مل اذإ

 ؛صيمقلاب أدبي . ةفافل و «صيقو ي رازإ ‘ باوثأ ةثالث ىف لجرلا نفكي ليقو

 "ىتح هرهظ تحت نم جرخأ مث ء"نييدنلا قوف لجرلارزؤيو ةفافللا مث رازإلا مث

 برعلا ناسل ىق هدجأ ملو بصقلاب قلخلا بوثلا ةيمسن روهشم نيينامعلا حالطصا ىف )١(
 ى رع . لثم ىصق اهن>حاو > ةمعان فاقر ناتك نم ذختت ب اي بصقلا رهو هسماني ام تدجوو

 . م برعو



_ ¡٧١ 

 درب مش ، رسيألا هتشب أدبي ى ىلا رزؤتي ام« ارخآ ازرغ زرغيف ء هردص لا درغ

 نييدثلا دنع هزرفيو رسيألا هبنج ىلع ىجلا هدشي اك ك هدشيالو 2 نميألا ىلع

 . اهلفسأ نم ةأرملاو غلب ثيح وأ

 لهف

 نإو ص ةمامعو « ناتنافلو 2 رازإو 2 صيمق 4 باوثأ ةسمخ ىف نفك نإو

 رثك ألا نوكي نأ بحتسيو 4 امهيف فل مث ، هلوط ىف اعيمج العج نيبوث ىف ننك

 صقن امل ةرح نأ ىور ام ع نيلجرلا ىلي امم لقألاو ء سأرلا ىلي امم نقكسلا نم

 رعشلاب نوغفكب نورجاهملا ناك ليقو ء رخذالاب هالجرو بوثلاب هسأر ىلطغ هنك

 ةمامح لجرال ىري ال عيبرلا ناك ليقو ء رسيت ام ىلع رعشلا لعجيو ، فوصلاو

 ءصيمقلا ىلع رزأ مث ءصيمقلا سهلأ باوثأ ةثالثىف نفك نمو « ارامخ ةأرملل الو

 لوقيو ى ةقدصلا نف هيطمي نأ مامالل نأ ريقغال اهنك بلط نمو ي ةنافللاب فل مث

 ىف هلعج ىطعملا ءاش نإف نفكلا ىف هيطعي الو ، فيعض كنأل ء تنأ كل اذه : هل

 . هبيرق نفك

 زوجي امم اهفلخ ىتلا هبايث ىف نفك ىصو الو « هل ىلو الو بيرنلا تام اذإو

 زوجي امم اهفلخي تلاهبايث نم نفكهلرسيلو مارد كرت نإو ء نافك ألا طسوأ نم

 . مهاردلا كلت نم نفك هل ىرتشي نأ زاج ناغك ألا طسوأ نم

 بوثلا نم هل قشي نأ تيملا نفكي نل زوح هنأ هللا همحر ديعس فأ نعو

طبريو ءىش نفكلا نم هل قشي ال لوقو . تيملا نك ىلع اهب مزحو « مازح



_ ٤٧٢ _ 

 ك سأ الف لسفت لو ةرهاط تناك نإو نافك ألا لسغ بحتسيو . طويخب هيلع

 ,قتفرازإلا ناكم ليوارسب تيلا نغكنإو نفكملل ناتكلاو نطقلا بحتسيو

 دجوي م اذإليقو . ةكملاب دشي الو دحاو كف امهاتلك نالجرلا لخدتو ليوارسلا

 دمي تيملا نكي ىذلاو ، رجش وأ ربخس وأ صوخ وأ ةمسب نك نك تيملل

 رشني الو هنطب ىلع نادي الو ص لامشلا قوف نييلا عضيو ايهفوط غلب ثيح هبدي

 . اه امك اهدمو { نيديلا ىلع ناكلا

 تيملا ذ ىلإ ايلوط ناديلا دمتو ء نايكلا هيلع رشني حبسملا نب دمحم لاقو

 : ىلع بوثلا دمي « ثلاثلا بوثلا ىف هجردت مث « زئاج هلك ب كرلا تح ىلإ ةأرالو

 هنغكي و هفلي و ،نيلجرلادنع نيترخآلا نيترطلاو سأرلا ىلع نيترطلا لعج و ، هلوط

 هراسي مم ؛هردص ىلع هدري م ك الوأ هنيبىلع لوطلا نم بوثلاترط لمجمو « هيذ
 -ص هرانيي ىلع مش ، هردص ىلع مث « هنيمي ىلع مث ‘ هرهظ ىلع هدري م « بوثلا لوطب

 نم قشي مأ ، لامشلا ىلع بوثلا رخآ نوكيو 2 بوثلا ىف عسوام لعفي كلذك مم

 .هربق ىف لخدأ اذإ حتفت دقعلا نأل لامشلا ىلع دقملا نوكي ، هيلع هب دقعي مث ى هلوط

 . ههجو نع طشكي الو ء ههجو نم بطرلا ىخريو

 ؟ المأ اهيدي ىلع نامكلا رشني «تنفك ا اذإ ةأرملا نع حبسملا نب دمحم لئسو

 .نيديلا عباصأ نيب عضويو ء تيللا عباصأب اميلع مضيو « نيديلا ىلع نارشني لاق

 .بحتني كتيللا عباصأب هماع مضي نيتحارلاىلع كل ذكو > ةرب رذو نطق نياجرلاو

 .بايثلا نم ةال هلادب تزاح امو 3 انفصو اك هن لهف .دحاو بوثب نك نإو ء کالذ

. نافك ألا ىف زاج



 ربقي هنأبوث هيلع اتيم الجر مهنم رحبلا ثالأن رحبلا ىف اوقرغ موق ىف ليقو
 هل اورتشاو ‘ هومطق هنغك نعل اضف بوللا ق ؤ ناكنإ و ٠ نايرع نادي الو ك هب » وب

 . ثراولل وهف ءىش هنم لضف نإ و { ًاطوذح هنم

« 

 ةخسن ىفو “هنافك أ ىف ثعبي تيلا نإ : لاق هنأ هتالع ةلت ىبلا نع ىورو

 اونفكو ا بيطأ اهنإف ‘ ضايبلا اوسبل ١ ل لاقو ‘ اهف توعع قلا هب ايث

 . ك اتوم اهف

 ىنلا نأ ىور امل « اهب ىلصي ىتلا هباوثأ ىف تيلا نفكي نأ بحتسيو

 .اىضرقيدصلا ركب ابأنإ لاقبوءامينىلصي ناكنيزللا هيبوث ىف نك ")ويالم
 .قونفك مث اهولسغا مهل لاقو ، نيقلخ امهسباي ناك يترصم )ىف نفك هنع ى

 ءاملاو بايثلا نم ةراهطلا كج هل تثام لكو ء ديدجلاب قحأ ءايحألا نإف ء ا.مف

 . تيملاو ٣ لل هلاعتسا ز رت :ا

 . فوصلا نفكلا ىف بختسي ناكأايلع نإ ليقو

 بايث اهلو ؛تنام ةأرما ىف هللاهحر دحأ نب نسحلا ىلع ىبأ باوج ن.رمو .

 ؟ اهنفكل اثيش اهنم ملسي نآ هل زوجمأ ك لجر دنع

 ح .مروبقف اهم نوروازت.و نومهابتي هنن ات وم نفك اونس>أ]رباج اج نع ىمليدلا ىور )١(

 لوسر لاق عيبرلا عم هظفلو سابع نيا نع ج الاو ىناربطلاو ىقهيبلاو عيبرلا هاور )٢(
 :اهن اف اتوم ا اهبف انكو ءايحأ اهوسبلأ أ ضيبلا بايثلا هذهب مكيلع ملسو هيلع هتنا لص هتا
 ناللعو ب :تمأ لاجر ىلع نامرحم امهنأل بهذلا نم ءىش مم الو ريرح ىف .2 الو كبايث ريخ
 } . امهئاسنل

 . فالتخا ضعب هيغو سابع نبا نع دواد وبأو دحأ هحرخأ (٣)

 ,م .ةشئاع نعىراخبلا هجرجأثيدحلاونيترص. لدب نيرمط فنصملاو عرشلا نايب ىف لاق - )٤(



 ف٧غ -

 ثراو اهل نكي مل نإو ث هيأرب الإ كلذ ملسي مل غلاب ثراو امهل ناكاذإ : لاق

 ع اثيش هتنامأ نم ملسي نأ هل نكي مل ء اهنكل ىفكيأم بايثلا نم اهيلعو ء رضلح

 نفكلا هب ىنتكيهنإ ليقام لقأب اهنم اهنك نفكلل اهرتست بايث اهيلع نكيمل نإو

 .با وصل اي عا هلاو هعم نيرضاحلا ىأروهيأرب كالذ نوكيو{اهنفك ى فرسيال»

 لصف

 ك هيفو هيرخنم ىف کالذ نم لخديو « ةريرذو نطقب" تيلا طنح هنإ ليقو

 ء هتحار ىف عصوي نأ بحتسي و « هطب و هيتفش نيبو ، هربدو هينذأو هينيع ىلعو.

 مث ث هجولا مث ، نينذآلاو نينيعلا مش ك نيزخنملا . ء مفلاب أدبيو 2 هعباصأ نيبو

 ىلي امم ةريرذلا نوكتو هدعب وأ نفكلا لبق كلذ ناك« ربدلا مش « نيطبإلا

 صيمقلا ىلع رذن ڵ أدباف ، ادر وأ { ارازإ وأ اصي3 نفكلا ناكنإو ى دسجلا .

 رذيو ص روفاكلا يلع ردق نإ ى طونلا وهو « روفاكلا وأ ء ةرب رذلا نماتيش

 ءانفصواكهب عنصيو 2 ةريرذو نطق ذخؤي مثصيءقلاسبلي مث ء هتيحلو هسأر ىلع
 اهؤلميف ةعساو ةنطق ذخأي م ى ربدلاو نينيعلاو مانملا ىلع الإ هنم لعجي ال لوقو

 نإوءهلك هجولا ىلع لمجم الو « ےسانملا ىلع لعجت لوقو ك هلكه هجو ىلع اهعضي م"

 . رخذإلاب طنح اطوخح دجي مل نمو انيلإ بحأ وهف هيلع لعج

 ثالامنبسن أ طونحقليقنتيملا طونحىف كسملا لاعتسا ىنعلا لهأ فلتخاو

 :وه « ليقو ء كشم هطونح ىف لمحم نأ بلاط ب أ نب "ىلع ىصوأو 2 كسم ةرمح

«ىرصمبلانسحل ا کالذ هركو ك نريس ن دع كللذ ىأرو .ول ىنلا طونح لضح



 ۔ ٤٧٥

 { روناكلا تيلا طونح ىف لمعتسا ام بحأو « دهاجمو « حابر ىبأ نب ءاطعو

 . "»روناكلا نم ائيش ءاملا رخآ ىف اولعجاو 2 والو ىبلا لوقل

 تيملل بيطلا بحتسيو ، لمح اذإ هعم لمحتو « رانب تيملا عبةي نأ هركيو

 كسلاكةايحلا ىف بيطلا نم هل حلصي امب تيللا طينحمو 2 هدوجس عضاوم هب عبةيو

 ئ طونحلاو بايثلا نخدتو « نارفعزلاب سمي الو « دوعلاو « ربنعلاو 2 روفاكلاو

 بايثلا قوف لعجي الو « رازإلا وأ صيمقلا نيب و هنيب « دسجلاو سأرلا بيطيو

 تللذ سيلف نطقلا هيف لعجي ملو تيملا طنحب مل نإو ، ةريرذلاو بيطلا نم ءىش

 ىطعأ نإو ، تيملا طينحم ىن اهب رومأملا ةنسلا كرت نكلو ث ةراهطلا ىف ناصقنب

 نم ىلإ هدريلف ءىش هنم لضف وأ هبيطي ملف تيملا هب بيطي ادوع وأ ةريرذ لجرلا

 نرم نيرخآ هب بيطيو « هدرب م ىتوملا هب بيطيل هايإ ىطعأ نإو إ هيلإ هملس

 . قيفوتلا هب و 3 ملعأ هللاو ، وملا

- 

 )١( روكذملا ةيطع مأ ثيدح ىف .



_ ٤٧٦ 

 نوسجلاو عبارلا لوقلا

 ى شعنلاو ، هعييشت و ى تيملا لمح ىف

 .ثانجلا فلخ كحضلاو 0 مالكلاو غ رب رسدلاو

 هلف نيترم اهلمح نهو 2 ةنسح فالآ ةرشع هلف ةرم ةزانج لمح نم ليقو

 اهلمح نمو ع ةنسحفلأ نوثالث هلف تارم ثالث اهلمح نمو ث ةنسح فلأ نورشع

 . )ةنسح فلأ نوعب رأ هذ تارم عبرأ

 طيرارق ةعبرأ هلف ةزانج عبت نم : لاق هنأ ولتَظ ىبنلا نع ةريره وبأ ىورو

 هلف اهعفر نإو ص طاريق هلف 2 مهازف 2 ادءايلوأ ىتأ نمو ث دحأ لثم طاريق لك

 كلذف ء طاريق هلف اهنفد ىذقي ىتح ريص نإ و « طاريق هلف اهيلع ىلص نإو ع طاريق

 . _طاريق نم انتاف كلاق رمع نبا تلد غلب املف . ةعبرأ

 « ةزانجلا تعضو اذإ : لوقب لط ىنلا تعمس : ىردملا ديعس وبأ لاق

 نإو ص ومدق ، ىتومدق : تلاق ةحلاص تناك نإف ى مهقانعأ ىلع لاجرلا اهلمحو

 « ءىش لك اهتوص عمسيو ىب نوبهذت نيأ ىلإ هاتليو اي : تلاق ةحلاص ريغ تناك

 . ">قعصل ناسنإلا اهمس ولو ء ناسنإلا الإ

 دانل انإو ث ةقلم هللا لوسر انآر دقل لاق هنع هللا ىضر ركب ىنأ نعو

 ۔ ةريبك نيهبرأ هنعةتا رفك مبرألا ريرسلابناوج لمح نم طسوألا ىف ىناربطلا ىور )١(
 . فالتخا ضعب هيفو ةريره ىلا ثيدح نم هيلع قفتم )٢)

 . فالتخا ضعب هيفو ةريره ىنأ نع ةعاجلا هجرخأ )٣(



 لوقي ننحلا ناكو 4 ٩وشملا قوف ودملا نود ىشمم وهو { المر ةزانجلاب لمرت

 . مهعم ناطيشلا نإف ء مهبرقت الف ةزانجلا ىلع اومحدزا اذإ

 بحتسيو" ا وسلجاف لاجرلا قتاوع نع ةزانجلا تعضو اذإ ياث ىنلا لافو ةسيو“")ا وسلجاف لاجرلا قتاوع نع ةزانجلا تعضو اذإ ةيل ىنلا لاق

 . اهلجل مدقتي نم الإ اهمدقتي الو ةزانجلا فلخ ىنثملا

 ةكئالمو نوبكرتأ لاقف ةزانجلا فلخ ابكار ىأر ءاهقفلا ضعب نإ : لاقو

 . ةاشم هللا

 زئاج كلذ لكو ث اهفلخ نورخأتيو سانلا اهمدقتي : رثؤللا وبأ لاقو

 . بكارلا اهم دغتر الو 0 ىشعو اهفلخ بكريو

 نباو ث ةزانجلا 0")۔ادق نايشعي ركب وبأو باطحلا نب رمع ناك ليقو

 ىشملا نأ ناملعي امهنأ امأ 2 كلذ ىف لئاق هل لاقف 2 ةزانجلا فلخ هريغو دوعسم

 نايرب امهنأ هانعم ناك سانل ي قفرلا نابح ناقيفر امهنكل و( ارجأ مظعأ اهقلخ

 ٠ ةنيدملا ككس قيض لجألو « رثاج كلذ نأ سانلا

 رمحلام ذو نإف « ربخت لو تلج اذإ ةزانحل ا ىف هلا همحر نسلا فأ نعو

 . سأب الف دجوي مل نإو « هكرت حلصي الو ، كلذ نوكي الف هشعن لوح تيملا هب

 ثالث دوملا حورب تيلا رمحت و هللا همحر حور نب دمح هللا ذبع بأ نعو

 )١( ةركب ىلأ نع ىناسفللو دحأ هجوخأ .
  ( 7 )لع ع ةحام ناو هواد وبأو دحأ هاضم جوخأ 7 ٦ . ل .

 م . رمع نبا ئع ةسنا هجوخآ (؟)

 



٤٧٨ 

 لخاد نم نيترف « تارم ثالث هتحت نم رب رسلا ننك لوح كلذ رادي تارم

 نيرضاحلا ىلعو « هب ىشميو هربق ىلإ لحم . ، هجراخ نم نيترمو 4 نفكلا

 . تيلا لمحم نم ىشم ىف ةلجملا هركتو ، راقولاو ةنيكسلا

 ىرهزلاو « كلامو ةشئاع كالذ هركف « رلب ىلإ دلب نم تيملا لقن ىف فلتخاو

 ىلإ قيقعلا نم ديز نب ديعسو صاقو فأ نب دعس لمح دقو ‘ ضعب كلذ زاجأو

 اذإ هنأ ىعمو ، نالعج ىلإ امد نم هللا هجر رينلا نب رينم لمح « ليقو ةنيدمل

 ٠. رييغتلا هيف هملع فاخ عصوم ىلإ لمح الف رييغتلا نه تيللا ىلع فيخ

 اهل ٩)إوموقن ةزانجلا تيأر اذإ : لاق هن أ :ن هللا لوسر نع ىورو

 ىلع :نل هللا لوسر ماق : لاق هنأ بلاط فأ نب ىلع نع ىورو « كفلخ ىتح

 . دعق 7 ، عضوت ىتح ةزانحلا

 ؤمف ةزانجلا عبت نإو هيلع سأب الف هتثيه ىلع سلجو ةزانج هب ترم نمو

 . تينع اعارممإ ةزانجلاب عرسي نأ هركبو ء لضفأ
 . ابكار عجرو ")يشام ةزانج ىلع :تلت هللا لوسر جرخ ليقو

 اذإ ناك التم هللا لوسر نأ ىورامل س زئانجلا ءاسنلا عبقي نأ هركيو
 . ")اهدرب رمأ ةزانج عبقن ةأرما ىأر

 )١) رمع نيا نع ةعاجلا هجرخأ .

 )٢( سرف ىلع أبك ار هيفو رباج نع ىذمرتلا هاور .

 ىلص هتنا لوسر نأ ةريره ىبأ ثيدح نم ةجام نباو ىنانلاو ةبيش ىبأ نيا جرخأ )٣(

 ةيطع مأ ثيدح يفنو . رمع اي اهعد لاقف اهب حاصف ةأرما رمع ىأرف ةزانج ىف ناك ملسو هياع ةنا

 م . انيلع مزعي ملو ةزانجلا عابتل نع ىراخبلا دنع



٤٧٩ 

 دنعالإ نوهني ملو نهنوري ءاهقفلاو ء ةزانجلا نببقي ءاسنلا تيأر عيب رلا لاقو

 لقي ملو ث هريغو ديز نب رباج دهع ىلع نجرخي ركو ى رطملاو ديدشلا حيرلا

 اهلخ رخأتيف بكآرلا امأو 2 ةزانجلا ىشاملا مدقتي نأ سأب الو ث نعجرا نهل

 هللا لوسر ةلمىلعو هللا ساب ، لوقي نأ ةزانجلا لحب نأ دارأ نل بحتسيو

 . ةلت

 : لاق ولع ىبلا نأ ركذي سنأ ناك : لاق هللا هحر ديز نب رباج نعو
 ٠ ةريبك نيعبرأ هنع هرا طح عب رألا ريرسلا ماوق لمح 7

 لخدي ىح لوقو ص تيللا ىلعا ىلصي ىتح ةزانجلا فلخ مالكلا هركب و

 رمأ نم هيف دبال ام الإ ربقلا ىلع ءاملا شري ىتح لوقو ، نفدي ىتح لوقو ى ربقلا

 . تيلا

 «توعال ىذلا ىجلا « هللا الإ هلإ ال ، ةزانجلا فلخ لاقي نأ بحتسي لاقي و

 ىف باوجلا درو ث ةزانجلا فلخ هيقنلا مالك اوزاجأو ى نسح ليا ركذ لكو

 . مالسلا درو 2 ايتفلا

 ةزانج فلخ لجر هملكف ىناسارخلا ىلع ابأ تيأر : بوبحم نب دمحم لاقو

 ءايلوأنذأتسي نأ تيملا ىلع ىلصي نأ دعب فرصني نأ دارأ نمو « هيلع دزي وهو

 . كلذ ىف تيللا

 ةزانجلا فلخ مالكلا كرت ىلع انباحصأ قفتا : هللا همحر دمحم وبأ لاقو

 « فورعلاب رمألاو ، حيبستلاو { نآرقلا ةءارق نم ىلاعت هلل ةعاط نوكي امب الإ

. نيدلا رمأ ىف باوجلاو لاؤسلاو ڵ ركنملا نع ىهنلاو



_ ٤٨. 

 ةديبع ابأ لآس الئاس نأ ةفيذح ىأ نب ءالملا نع مهجلا نب مشاه ربخو

 . كمالك نع لغش ىف انأ هل لاقف ةزانج عيشي وهو

 ريغب فرصني نأ هلف ةزانج ىلع جرخ نم : هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 نذإ ريغب فرصني نأ هل نكب مل تيملا نندي ثيح دعق نإو ، اهنايلوأ نذإ

 شريو ، نفدي ىتح فرصني نأ هل نكي مل تيملا نفدي ثيح دعق نإو « اهئايلوأ

 . ىلولا نذإب الإ ربقلا ىلع ءاللا

 نأ ىغبني ال :لاق هنأ ةلط ىفلا نع ىور امل تيللا نفد ليجعت بحتسيو

 . هلهأ ىنارهظ نيب اذلسم ةفيج سبح

 ء اهنم ونديال نآ هلف ع هيفكي نم دجوو ث ةزانجلا لمح دنع ماحز دجو نمو

 ءةزانجلاملمحنم ىلع ءوضوالو « هيلي ثيح نم اهلمحب نأ ةزانجلا لمحب نل زئاجو

 ص اهب مايقلا ليطعتو ةزانجلا كرت زوجي الو « هربق ىف تيللا لزنأ نم ىلع الو

 حون كلزانه ناكولو > مهملع ةالصلاو مهاتوم ن٬دضرف نم نيلسملا ىلع بحم امو

 . لطابل قح كرتي الو اهنرص نكمب الو ركانم تاوصأو
 تكرت اركنم تعمس املك ن اك نإ « اذه اي : لجرل ىرصبلا نسحلا لاقو

 مهن ةزانج فلخ احون عمس لجرلا اذه ناكو . كنيد ىف كلذ عرسأ افورعم هلجأل

 . اهنع فارصنالاب

 ٠. »اسنلا ر رص ىلع لاجرلاو لاح رلا ري رص لع ءاسنلا يلمحت ن ا روحمو

 .تيصلا ثيدح نم هواد وبآ هجرخأ )١)



_ ٤٨١ _ 

 ضمب لاقو ‘ هل_هأ ىف ه دعانلا ة زاغلا فلخ بكارلا سابع نا لاقو

 . هل رجأ ال بكارلا نكلو 4 مرحم رية بوكرلا نإ

 عفر نوهركي الت هللا لوسر باحصأ ناك لاق هنأ « دابع نب سيق نعو

 ، نسحلا نع كلذكو & ركذلاو ص زثانجلاو 2 لاتقلا ء ءايشأ ةثالث دفع توصل

 زئانجلا دنع توصلا ضفخ بحتسبو « زئانجلا ىلعو « روبقلا ىف مالكلا هركيو

 . لاتقلا دنعو ، نآ رقلا دنعو

 نأ الإ لاجرلا قانعأ ىلع لمحي هنإف ةديعب هنع ةربقملاو تام نم : ليقو

 . هلاد ىلع لمحم هنإف ڵ هلمح نع اوفعضي.

 امهدحأ ماقف ك ةزافج ترف 4 نيدعاق سابع ناو نسلا ناك ليقو

 ماقدق تلط هللا لوسر نأب تفع دقل هللاو كنإ : ماق ىذلا لاقف ء رخآلا سلجو

 ةلم ىبلا نإ ء اولاقو ، سلج دق لط هللا لوسر نأ لتل كنإ : رخآلا لاقخ

 ىثمم ةكالملا تيأر لاقن ، كلذ نع لئسن ء ابكار عجرو ايشام ةزانج عيش

 عبرألا رب رسلا بناوج لح ةندلاو « تبكر ةكئالملا تبهذ ايلن { مهعم تشم

 . ته نإ عوطت ش

 ري رسلامدقمنم ١" .جألابناجلا ذخأ ةزانج دهش اذإناكهنأ تللظ ىبنلانع

 . هرخؤم نم هيلي ىذلا م « رسيألا هقتاع ىلع هعضوف

 . نيريس نيا نع ىاذلاو دحأ هاور )١(
 هن اف اهلك ريرسلا بناوج نم لمحيلف ةزانج عبتأ نم دوعسم نبا نع ةجام نبا ىور )٦٢(

 م . عديلف هاش نإو ث عوطتيلف ءاش نإ م ٠ ةنسلا نح

 ٣) إ نيلاطلا جهنم - ) ٣١



 - _ ٤٨٢

 . هرخؤه نم هياي ىذلا مث « نألا هبكنم ىلع رسيألا بناجلا مفر اذإو

 نم اهذخأف كولم دبع هاقتلاف ةزافج عيش نمو ث ةمذلا لهأ ةزانج عيشي الو

 . لمحا لاعت ث هل لقي ملام ، سانلا ةداع اذهو « نايض همزلي الف هيلإ اهلسن هدي

 .لوعجلا ءاملا نم برشي نأ هل زوج الف ةزانجلا دنع وهو شطع نم ليقو

 « كالذ زوج الفروب,ةال ةذختلابرةلا نم برش نإ امأو ء ءاملا بر نذإب الإ ربقلل .

 هريغ وأ ربقلا ثالذ ىلع برش ام رادقمب ءام ربقلا ىلع شريلف ثالذ نم برش نهو

 ملس اذإف ، بايث هيلعو تيملا ىصلا لمح نمو « مويلا ثالذ ىف ربقلا ىنتك ا اذإ

 :ظفح هيلع سيلو 2 سانلا عم فراعتملا وه اذه نأل « هل زئاج اذف هاتأ نم ىلا

 ,ىنعم وأ مالظلا دنع الإ رانلاي ةزانجلا عبقت نأ هركي : ليقو 4 عأ هللاو بايثلا

 . اهلإ ةجاح

 لصف

 :ةرم غم وأ ىرخأ ةر ر ىلإ لمحم الف ةرمةم وا ةد رق ىلع رب رس فقو اذإ و

 .كلذ فلت نإو . ر رمسلا فالذ حالص هلهحيف رب رس نمه نامض همزل نمو { اهريخ

 قرفي وأ « هلثم ريرس حالصإ ىق لمجي نأ بحن هتنرهم هيلع تينخ وأ ريرسلا
 ىتح بدألا لهأ نم ادحأ انيأرام :هللا همحر ناليغ نب مشاه لاقو . ءارقفلا ىلع

 . ةزانجلا دنع

 لصف

. ةزانجلا فلخ كحضي ةقيقحلا لهأ نم ادحأ نأ لمن الو
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 لصف

 للا ىضر باطخلا نب رمه نأ ىور امل ءءاسنلا ىلع شعنلا لعج نأ بحتسيو

 ةثجلا ةريبك تناك اهنإ ليقو ‘ ل ىنلا ةجوز شحج تبب بليز تتام امل هنع

 ارتس اهيلع شلا ل٬جي نأ رءأن اهثدج ىلإ نويعلا رظفتف ، ىه ام اهعدي نأ هرك
 نسحلا ىبأ نعو . نو يملا نكترظن ال تهطتسا ول : لاقو ى نويعلا نع اهل
 لمح اك اهتزانج ل.حيف ء تقولا هيلع قيضيف ،ةأرما ةزافج ىلي ىذلا ىف هللا همحر

 الإ و كلذ نكمي الف تقو ةرورض نم الإ ثالذ ىنبتي ال هنأ شمف ريغب لجرلا

 ةي راجلا ىلع ىتح ءاسنلا زئانجىلع شمنلا نوملسملا لمم دقو مالسإلا ننس عيضيالف

 لمعت وأ هنم لمحن كالذ ثرت نمو ) ادعاصف ىحتس ) و رتةسل نه لح ق تراص اذإ

 فختسي الو 0 ءاهقفلا لوق ىلإ لوحتيو هبر رقغتسيف نيلسملا رامنأ كرتو هكرتل

 لاقو . ىت رت تماد \ه ةيبصلا ىلع شعنلا ذخةرال : ءالعلا لاقو . مرامتآ نم ءىشب

 .ريرسلاىلعلح ىسلا ايحتسا اذإف شمنلا اهيلع ذختا اهتروع ترتتسا اذإ هللادبعوبأ

 ءانتا ةزانج عيش نه ءازج اه ى ىهلإ : لاق هبر لأس دواد لإ ليقو

 . ةرخآلا رادلاو كهجو

 .حاورألاف هحور ىلع ىلصأ و « تام اذإ ىتكئالم هعيشت نأ هؤازج : لاق

. قيفوتلا هر و عأ هللاو
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 نوسمخلاو سماخلا لوقلا

 ميدقتلام ىلوأ اهيأ ء تقفتا اذإ زئانجلا ىف

 ةزانجلا ةالص ىف مامإلا هقبس نمو

 لاجرلا رم مهأرقأ ةلبقلا وحن مدق ءاسنلاو لاجرلا نم زئانجلا تقفتا اذإو

 > لاجر لا مدق ‘ نارك ذ نايبصو ‘ لاجر ناك نإن ‘ ربقلا ف كلذكو ‘ مهلضفأو

 ماقم ىناعيمج مهيلع ىلص اذإ « ةأرملا مث ع دبعلا مث رفصألا مث ربكألا « نايبصلا مث

 نوكيف امإو رثارح ءاسن نك نإو ، دحاو ربق ىف اومدق اذإ كلذكو ء دحاو

 وحن ةزانج رخآو س ةلبقلا وحن لاجرلا لضفأ ىهو ةزانج لوأو « ديبعلا دب ءامإلا

 . مامإلا

 ديبعلا ش ح نايبصل) ا 7 ك لاجرلا لضنأ مدقي : هلرا 4 ر حبسملا ن درح لاق

 رارحألا لاجرلانم . نوفلابلا مدقي ليقو . ءامإلا مث ،رثارحلا ءاسنلا مث روكذلا

 نايبصلا ش ء نوغلابلا ناركذلا ديبلا ش ؛ رارحألا راغصلا 1 ‘ مهلضفأ مدغيو

 تانلابلا رثارحلا نم راغصلا مش ى راغصلا ديبعلا نم ارك ذلا مث ى رارحألا

 ءامإلا راغص مث ى ءامإلا نم تاذلابلا مث ڵ رثارلا نم راغصلا مث ث ءاسنلا نم

 اووتسا نإو « ةلبقلا ةيحان نم ناك لضفأ ناك نمو ء مدقتلاب ىلوأ ةيالولا لهأو

 مدقلا نإ لوقو ى ةلبقلا ةيحان ىلإ مدقملا وه ناك اس ربك أ ناك نف لضفلا ىف

 . مامإلا ةيحان نوكي مهنم

ميذقت رب و مامإلا ىدي نيب تفصو تضرتعا زثاغجلاعمتجا اذا : رينم لاقو



 س ٤٨٥ س

 ىلع ى مامإلا ىلي امم ءاسنلاو ث ةلبقلا ىلي امم لاجرلا نوكي ةديبع وي أ لاقو . دحآ

 . بيترتلا رك ذ نم مدقت ام

 لوألا ىلع ةالصلا ت نأ لبق رخآ تي ىتأ مث تيم ىلع ةالصلا ماقأ نمو

 امب رأ اهدعب ربكي هنإف امهىلع ةالصلاب ىونو ، ةريبكت لوألا ىلع ربك دق ناك نإف

 اهدعب ربك اثالث ربك نإو اهرمب ربك نيتنثا ريك ذو ناكنإ ثالذكو ‘ امهلع

 ةالصلاب ىناثلا لبقتسيو ، هياع ةالصلل تمت دقن اعبرأ لزألا ىلع ربك نإ و ك اعبرأ

 . ملعأ هللاو ، ةيناث اهئدتييف

 لصف

 اذإ ربكيو هجوي هنإف ، ةريبكتب ةزانجلا ةالص ىف مامإلا هقبس نم ليقو

 ةءارق كرتو مهعم ربك ةلاثلا اوربك اذإ و « باتكلا ةحتاف أرقي مش ، ةثلاثلا اوربك

 نإو ث ءاعدلا ىف مهعم لخدو ةثللا باتكلا ةحماف أرةي مش « ةثلاثلا باتكلا ةحماف

 ىدتبملاك رهكي مث ، هيجوتلا نم ةالصلا أدتبا ةريبكةنم هوتبس كب مهنأ ملعي م

 ةيالولا لهأ نم ناك نإ تيءال وعدي نأ ءاش نإف ريبكتلا ةالص نم اوغرف اذإف

 . هب هوتبس ام لدب هيلع سيلو هيلع سأب الف

 دق اوناك نإف ء اوريك اذإ ربكيف هيجوتلاب ةزانجلا ةالص أدبي : لوقو

 هوتاف دق ممأ ع اذإ © مهئاعد ىف اعد ةثلاثلا مهعم ربك و نيتريبكتي هوقبس

 . نيتريبكتب

ةحماذ ةءارقو ( دح ىلوألا ةريبكتلاو هيجوتلا : دودح ةعب رأ تيال ةالصو
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 كدح ةثلاثلا ةريبكتلاو باتكلا ةحماف ةءارقو « د> ةيناثلا ةريبكلا عم باثكلا

 اذإف ء عبار دح ةعبارلا ةريبكتلا عم ءاعدلاو ةلم ىبلا ىلع ةالصلاو دي.حتمفو

 هنإف ةالصلا ىف لخدي نأ لبق ربكو ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف لخادلا مامإلا قبس

 ةريبكتلا مهعم ربكي مش ى هيجوتلا نمدبالو « ربكي مش « ةالصلا ىلإ ءاج اذإ هجوي

 « اوربك اذإ مهعم ةثلاثلا ربك مث ع باتكلا ةحتاف أرق اذإف ء مامإلا ربك اذإ ةينالا

 باتكلا ةحماف أرةيالو ى تيملا رمأىف ذخأيو 2 ةنال ىتلا ىلع ىلصي و هرا دمحم مث

 اثالث مامإلا ريك دقو ءاج اذإ و « هعم اهكردي ةريبكت مامإلا هقبس اذإ ةرم الإ

 ربكي هنإف ةعبارلا مامإلا ربكي نأ لبق ربكو هجو نإف 2 لاح لك ىلع هجوي هنإف

 دقو هعم ربك ةعبارلا مامإلا ربكاذإف 2 ثلاثلا دحلا كردأ دقو 2 وعديو هللا دمحمو

 هتاف دقو هعم ريكي هنإ ةعبارلا مامإلا ربك ىتح ةثلاثلا ربكي مل نإو ، نيدح كردأ

 اعبرأ مامإلا ربك دقو ءاج اذإف ء ةالصلا نم ادحاو ادح كردأو ، دودح ةثالث

 ةالصلا رضح نم هنع أرجأ دقو { هيلع ةالص الو ڵ اهلك ةزانجلا ةالص هتتاف دقف

 ، فرصنيلو اهنم كردأ ام لصيلو ى اهنم هتافام ةداعإ هيلع سيلف ء تيملا ىلع

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ڵ هنورسي هفلخ نيذلاو ريبكشلاب رهجم مامإلاو

+ « »
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 نوسمخلاو سداسلا لوقلا

 « هؤوضو ضقتنيف ، ىضوتم وهو ةزانجلل جرخ نيف

 هب وف سجفتي و

 ىلع جرخ نم هنإ : هللا همحر بوبحم نبدمحم لاق : هللا همحر رئؤلل وأ لاق

 ىلصي نأ سأب الف هبوث دسف اذإ كلذكو ، لصيلو مميقيلف هؤوضو ضقتناف ةزانج

 عم ىلصيو هبوث نم ةساجنلا لسني وأ أضوتي بهذ نإ فاخ اذإ ةزانجلا ةالص هب

 ةالصلا هتءاج نإو 2 اهملع ةالصلا ىف مهمؤي نأ هل ىغبني الو ، هوتوفي نأ سانلا

 . رهاط ريغ بوف هلع وأ "ىضوتم ريغ وهو ةزانجلا ىلع

 ىلع ىلصبو مءيتي نأ هلف ةزانجلا هتتاف ارهاط ابوث ذخأي وأ أضوتيل عجر نأو

 . سانلا عم ةزانجلا.

 راص ىتح هتساجت ركذي ل بوث هيلعو ةزانجلا ىلإ هتيب نم جرخ نمو
 هيلع سأب الف 2 ةرانجلا ىلع ةالصلا هتتاف ارهاط ابو ذخأن عجر نإ ى عضوم ق

 ردقي ملو ء سج هنأ لمي بوثب جرخ نإو ء لاحلا كلت ىلع ةزانجلا ىلع ىلصي نأ

 هل هركيو ، لالا كلت ىلع ةزانجلا ىلع ىلصي نأ هيلع سأب الف « رهاط بوث ىلع

 . اضقن مهيلع رمصبن الف مأ نإو ى ةالصلل هريغ مؤي نأ

 سانلا عم فصي الو نآرقلا أرقي ال هنأل ةزانجلا ىلع ىلصي الف بنجلا امأو

 7 ڵ ةالصلا نع سانلا لزت.يلف بنج وهو ةزانجلا ىلع جرخ نإو ، بنج وه

 . هثايلوأ ةر زعل و تيللا نهد رصح

ةالصلا ىف مهياع ةداعإالف أضوتي مل هنأ ركذ مش « ةزانجلا ىبع مامإلا ىلص نإ و
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 هب وو ةزانج ىلع ىلص نمو ا هدمل عضوي ملام ةداعالا مهلعف ابنج نوكي نأ ال {

 . هيلع لدب ال لوقو « هتالص لدبأ بنج

 ريغ وو اهحاع ةالصلل ىعدف ةزانج رمح>ح نه : هلا همحر ىراوملا و؛ أ لاقو

 .م٬ف نكي مل اذإ نوثضوتم مهو ث مم.يتلاب اهيلع ىلصي نأ زئاجف مميتيف ءىضوتم

 ٠ هريغ ةالصلا ننح نه

 ريغتي نأ تيللا ىلع فخ ملو ةيرقلا ى اوناكاذإ : هللا هحرأ ديعس وبأ لاق

 هيف ءام ال عضوم ىف اوناك نإو 0 لضنأ ءاملاب ةالصلاف ًأض وتيا ءاملا ىلإ بهذ اذإ

 هنإ فاك مميتلاف ءاملا ىلإ بوهذلا ىف نيرضاحلا وأ تيملا ىلع ررضلا فاخ وأ

 ث مميتيلف ةزانجلا ىلع مامإلا فلخ ىلصي وهو هؤوضو ضقتنا نم ليقو « هللا ءاش

 هتالص تضنتنا نإف مامإلا امأو ءىدتبي عجريالو \كردأ ام مهعم ىلصي 2 عجزيو

 .ث ةالصلا مهب ي هريغ مدقتيو هنع رخأتي هنإف کالذ ريغ وأ مد وأ ةهقبق وأ ثدحم

 .بحنف لصألا ىف ءوضو ريغ ىلع ناكو أ ، هؤوضو ضقتنا نأ دعب مهب ىلص نإف

 ىلع مامإ ىلص نإو ث مهيلع ةداعإ ال لوقو « نفدي مل ام هيلع ةالصلا اوديعي نأ

 ةزانجلا هب تر.ه نهو « هياع ةداعإ الف رك ذ تيملا نفد املف «رهاط ريغ وهو ةزانج

 مميتي نأ هل زوجي هنأ اهيلع ةالصلا هتناف أطوتيل بهذ وه نإف ءوضو ريغ ىلع وهو

 :: مميتلا ضعبهل زاجأ دقن ةرانجلا فلخ وهو هؤوضو ضقتنا نم كلذكو ،ىلصيو

 .ملعي م وأ قيرطلا ىف سجنت نإ : لاق ضعبو ڵ سجم بوثب تيال ىلع ىلصي الو

 ىلصي ال نورخآ لاقو ء هيلع هب ىلص سج هنأ ركذ رضح الف هتساجنب لبق نم
 هللاو ةبوتلا هيلعو ڵ مثآ وهف روهط رينب ةزانجلا ىلع سانلاب ىلص اذإ مامإلاو . هب

. قيفوتلا هبو ملعأ
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 نوسخلاو مباسلا لوتلا

 ىنوملاىلع ةالصلا ى

 . !هردص ءاذح ماقو ةلبةلا لإ همامأ هلعج تيملا ىلع ةالصلا دارأ نم : ليقو

 برقأوأ ةالصلا ماقأ اذإبارحملا نم هماقموحنك هغم اند ش ى اهىمأر ءاذح ةأ رلاو

 هدوجس لصي مل دجس ولام ردتب تيلا نيبو هنيب نوكي ،اليلق كلذ نم

 . تيللا ىلإ

 دنع ةأرما ىلع ىلص مالظ ىبلا نإ ثيدحلا ىن هللا همحر نسحلا وبأ لاقو

 7 0 ( اهطس و

 ةأرماو ، هردص ىلي امم هيلع ىلصملا نوكب لجرلا نأ انياحصأ ضمب دنعو

 لامحو ص لجرلا طسو لايح نم لروكي مهضعب دنعو « سأرلا برق ىلي امم

 جرخم و تياا لبقتسا اذإ .7 بابحتسالا قيرط نم هلك اذهو { ةأرملا ردص

 ۔لاقو ىون ةزانجلا ىلع ماق اذإف 2 هيلع ىلصو هلبقتسا دقن هلبقتسا ام ثيح نم هنم

 ىلإ تاريبكت عبرأ تلص هللا لوسر اهب رمأ ىتلا ةنسلا تيال اذه ىلع ىلصأ

 ى ةلط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةكمب ىذلا ء مارحلا دجسمب ىتلا ةضيرفلا ةبعكلا
 ۔كريغ هلإ الو ،كؤانث لجو ، كدج ىلاعتو « كمسا كرابت كدمح و مهالا كناحبس

 .تيملا ةالص ىف زئاج ،للا ىلاعتو كلل الإ هلإ الو هلل دجلاو هللا ناحبس ، لاق نإو

 ن ةيناثلاريكي مث ، باتكلاةحماف أرقي مث كذيعتسي م مارحإلا ةريبكت ركسي مش

. ةرمس نع ةعامجلا هاور ()
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 ىلع ىلصيو ى هللا دمحم مث 2 ةثلاثلا ربكي مث« ةذاعتسا ريغب باتكلا ةحاق أرقي مث

 . تانمؤملاو نينمؤالو هبنذل رفغتسي و « ةلع ىنلا

 نإو ى هل رفغتساو هل اعدو هالوت ةيالولاو ءاعدلا قحتسي نمم تيللا ناكن إ و

 ةعبارلا ربكي مث ، تانمؤملاو نينمؤالو هسفنل اعد ةيالولا قحتسي ال نمم ناك

 ةمماست ملسي 7 هلع هللا لس نمو ) هرا ةك؛الم ىلعو ت هنا لوسر ىلع ملسي و

 اوتام اذ \ لافطألا كحو > ه رةي ناك نمم ك هل ايشو هنيح نع نه اهس عمسي ةفيخ

 ٠ فوقو وأ ة-ارب وأ ك ةيالو نم مهئابآ كح ل ءاعدلا ف

 باطخلا نب ره ىلو امن ءامبرأو اسمخو اتس زئانجلا ىلع نوربكي اوناك ليقو

 ١ . ٠ - . : .1.. - ء ..»)١) . الإ .
 تزرإو > كدعب نم عمتجا عمتجا نإ : محل لاقو هباحص ا عمج هنع هللا ىمر

 . تاريبكت عبرأ ىلع مهسأر عمجأف « اوفلتخا متفلتخاد

 . همل و رمأب ثيللا ىلع ةالصلا نوكتت نأ نحتسي و

 رهاظلاو ء رخآلاو لوألا هلي دجلا : ةثلاثلا ةريبكتلا دعب هنولوقي اوناك اممو

 ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب 2 توه ال مئاد ىح وهو تيو ىحم « نطابلاو"

 ص ىلوألاو ةرخآلا ىف دجلا هلو 2 ىعجرلا هيلإ و أدبملا هنم ىذلا هلل دجلا 2 ريدق

 للدملا . ىرخأ ةرات انجرخ اهنمو انديعي اهىلإ و اهقلخ ضرألا نم ىذلا هلي دجلاو

 ىلع ىلصي مث ع ىلوألاو ةرخآلا ىف لهأ هل امبو ءانثلاو دجلا نم انبرل ىغبني اك

 )١( عبرأ ىلع كلذ دهب عاجإلا دقعناو ربلا دبع نيا لاق . لئاو ىبأ نع ىقهيبلا هاور . .



_ ٤٩١ 

 تيلا نأش لبقتسن حم ء تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتست مث ث لط ىبلا .

 ءهبنذل رفغتسا تيال ءاعدلانم غر اذإن تيللا نأشب أدبي :لاق نمهاهقفلا نمو

 ٠ تانمؤااو نينمؤال »

 هتيفوت كتمأ نبا كدبع نبا كدبع انالف ثرإ مهللا : لوةب تيال ءاعدلاو

 عفراو ‘ هرجأ مظع مهالا ث وبالتط { هتالت دحم هيبنب هقحلأو هبنذ هل رغغا مهللا © هدعب انقيقب أو

 اهيف ىتبت راد ىف هنيبو اننيب مجاد { نيحلاصلا حاورأ ىف هحور دعصأو « هتجر>
 كهربقىف هل رون و هدلىف هل حسنا مهللا ڵبوفللاو بصنلا اهيف انع بهذي و « ةبحصلا

 هلهأ نم ريخ الهأو ،هرارق نم آريخ رارقو ، هراد نم آريخ اراد هل لدبأو.

 . هلوب انالضت الو ك هرجأ انمرحال مهللا:

 : ليجلا لوتلا ءاعدلا نم هل هللا حتفام عديلف لوقلا اذه ننح مل نمو

 هذه أرقر نأ تلك تع ىبلا لع ىلصي و( هيلع ىشو هللا دمحم نأ لهب هل بحتسل و.

 ه م ٥

 7 ر ىش "ك تو ابر « :1 ةنآلاا ا وحن او اوب 2 ن ذأ ؛رةغاف املعو ةح

 نمو 3 دعو ل نلع ٤ تات لخدأ اَو ٤ , ر جما َباَذَع ٠ ةو ےدس۔

 _ ص ےر
 7 ۔ ے

 مهقو كسا زب زعلا تنأ كنإ مهاي !رذؤ مبجاوزأو مهمالآ "نم حص

 للا ز'رقلا وه تلدو ةمحر دقف ذنم ر تائم 1 تت نمو تانيسلا

 انروك ذو © انريبكو انريسغصو « انبثانو اندهاشو ء انتيمو انيحل رفغا مهللا

 ىلع هفوتن انم هتيفون نمو 9 مالسإلا ىلع هيحأف انم تييح أ نم مهللا انانإ ؤ

. ناميالا



_ ٤٩٢ 

 زناجهلك ث الذف ، هنم صقن وأ داز وأ ء ضعبىلع هضعب لوقلا اذه مدق نمو

 . هدنع ايف ةبغرلاو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا اذهب داري امإ و

 اماس انل هلعجاوهمحرا مهالا : لاق نيملسملا لافطأ نم الفط تيملا ناك فرإ و

 ٣٣ ٠ مالسالاب 1 او ٥لعد انتفت الو )1 هرجأ انمرح الو ًاتسح ًاضرةو

 ريبكتلا ىف ءاوس مهاك مومألل و مامإلاو انفصو اك ملسو ربكء اعدلا ىفق اذإف

 . ءاعدلاو ةءارقلاو

 ءاعدلا الإ هتالص عقمج ف هل 7 نوكيو مامإلا ربكينأ لبق مومألل ٩ الو

 هل وسر ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا ىلع ءانثلاو ع ءاعدلا نم هل هللا حتف امب وعدي لكف

 . ةعبارلا هفلخ نم ربك ياف لةتناو « اثالث مامإلا ربك نإ و ‘ ةل

 ةعبارلا ى۔وم ربكف هفلخ ىلع ني ىسومو اثالث ةزاهج ىلع لجر ربك ليقو

 دعب اهريكيلف ةعبارلا كي نأ ىسن نمو ،اوربكيف ء سانلا هبنيل هتوص اهن عفرو

 ةالص ق ةريبكت دازو اهس نمو ك ةالصلا داعأ ملكت ناكنإو ك لتنيو وعديام

 مهنم ، ةدحاو ةالص رثك أ وأ زئانج ثالئثىلعىلص نمو ث ةداعإ هيلع الف ةزانجلا

 ليقو قب نه فقيو هالوتنم ركذي هنأو 2 هل ةيالوال نم مهنمو « ةيالو هل نم

 تضم دتو هيفعدي ملو هقرفي ل عباتتم اريبك ربكو ةزانجلا ىلع لجرلا ىلص اذإ

 ريبكتلا نم هيف دازف اسمخ وأ اعبرأ مامإلا ريك اذإو ك ةنسلا فلاخ دقو 2 ةالصلا

 > 4هر اتي لف ديزب نأ در ر بهذف ك اعبرأ ربظلا ىلص نم ةلزنم هفلخ نم هعم ربكي

 لع نإ و ث اولدبأو لدبأ هماقم ىف ملع نإ : رهزألا لاقو ى هيلع لدبال ىسوم لاقف
. مهيلع الو هيلع لدب الف فرعنا ىتح



_ ٤٩٣ 

 لك : ةليم ىبلا لوقل « باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةزانجلا ةالص زوجت الو

 لو « مات ريغ وهىذلا جادملاو « ‘>جادخ ىهن باتكلا ةحماف اهيف أرقي مل ةالص

 اهبرح : ويلو ىبلا لوقل ملسلاب الإ اهنم جرخي الو « ةالص نم ةالص صخ

 اهنايتإ زوجي الو ء ةالص هذ__هو « ةالصلا ىنعي { حلستلا اهليلحمو ع ريبكتلا

 . ةراهطب الإ

 ء هياع هللا مسنم ىلعو ةلع هللا لوسرىلع ملسيلف ةالصلا نم ىلصملا غرف اذإو

 لمحي مث «هبرقب نم الإ اهعمسيال الامشو انيمي ههجو اهب حفصي ةفيفخ ةميلست ملسي 7

 . ةالصلا ىف ملسب امك ةزانجلا ىلع ملسي ليقو تيللا

 ضعقتنت له ؛ ةزانجلا ةالص كحض اذإ مامإلانع هللا همحر ديعس وب ] لسو

 . ضقن ةساجن وأ حير هنم تجرخ نإو . هؤوضو الو « : لاق ؟ كلذب هتالص

 رثؤال وب أ نذأتسافءاهىلع جرح ىلو اهل ة :انحهراهمحر رثؤملا وبأ رضح ليقو

 راج لاق ةرفص فأ نب بلهلا تام امل ليقو 4 اهيلع ىلصو ءاسنلا نم اهءايل وأ

1 

 اديز نب راج فرمأ لقف ڵ كلذ نع جاجحلا كلأس نإ : هل لاقن د جاجحلا فاخأ

 . نرق اهنم بيغي نأ لبق اوردابف ‘ سمشلا بورغ اوناخ مهنأ كلذو

 لام لدبلا هيلعف ريبكملا : ل اذإهنأ رك ذ مث ںنيتريبكت تيللا ىلع ربك نمو

 )١( ةريره يبأ نع ةجام نباو ىئايذلاو دواد وبأو ىذمزتااو ملسم هجرخأ .

 



_ ٤٩٤ 

 ىغجأ هيلع ىلصي نأ ىموأو دالوأو ةبصع هل ناك نمو 0 هدح ىف تيللا عضري

 نييبنجألا نم ىلصي نأ ىدوأ ىذلا نم هيلع ةالصلاب ىلوأ برألا دالوألاف

 نونذأتسي انباعصأو ع هثايلوأ نذإب تيملا ىلع ىلصي نأ رمأ ه ٍدتالتط ىبنلا نأل

 مدقي : نولوقي مهضعب و 2 ءاسنلا اونذأتسا لاجر نكي مل نإف 2 لايرا نم ءايلوألا

 . ةضيرفلا ةالص ىف هنومدقي امك هب نوقثي نم نورضاحلا

 ملام ةالصلا ةداعإ مهيلعف ةدساف مهتالص نأ ملعو ةزانج ىلع موقب ىلص نمو
 مهو « مهنع آزجأ دحاو مهنم هيلع ىلصف ةعامج تيملا رضح نإو ، تيلا نفدي

 ةالصب أ دب ةعامج ىف ةضيرف ةالصو ةزانج ةالص رضح نإ و ، لذ ىف نورصقم

 ةضيرفلا ةالصل ةمس تقولا ىف ناكو ، اررض تيللا ىلع فاخ نرأ الإ ةضيرفلا

 تيللا ىلع فاخ نأ الإ ديعلا ةالصب أدب ةزانجلا ةالصو ديعلا ةالص ترضح نإو

 . ررضلا لبق هغفدل هيلع ةالصلاب أدبي هنإف اررض

 لم

 « هناكم :مامإ ميدقت ىلإ اليبس اودجوو 2 مظعألا مامإلا تام اذإ ليقو

 ١ودجم مل نإفء لوألا مامإلا ربقينأ لبق تيملا مامإلاىلع ىلصي امامإ هناكم اومدقت

 « ارضاح رصلا ىضاق نكي مل نإف ء رصملا ىضاق هيلع ىلص مامإ ميدقت ىلإ اليهس

 مامإلارضحم كل ىلي ىذلا وهو ، ىدملا هيلع ىلص تقولا ىف ضاق نكي مل وأ

 .ىغبني الو ء نيدلا ىف رصملا مالعأ هيلع ىلص ارضاح"ىدعلا نكي مل نإو ع هدلب ىف

 ، هيف هيلع نولصي اهريغ اناكم اؤدجمال نأ الإ ةربقملا ىف تيملا ىلع اولصي نأ ممه

 دجسملاىف وأ هتيب ىف هيلع ىلصهيلع ىلصيل تيلا ىلإ جرخ نأ عيطتسيال ناك نمو

. ةيالولا لهأ نم ناك اذإ تيملا كلذ ىلع ةالصلاب ئونيو { ناك ثيح وأ



- 4٩٥ _ 

 علط اذإ الإ تقو لك ىف تيال ىلع ةالصلا زوجن : هللا همحر ديعس وأ لاقو

 دنتو ك اهسورغ م ىتح نرف اهنم برغ وأ 2 اهعولط ي ىتح سمشلا نم نرق

 «هوركم تاقرألا هذه ىفهنفد كلذكو « ديدشلا رحلا ىف راهنلا فصن و ك انباحصأ

 ىلع ةالصلاو ث اهعطقي مل ةالصلا عطقي امم ةزانجلا ىلع ىلصملا مادق ءىش رم نإو

 هنأ : هللا هحر هللا دبع ىبأ نعو ، رفسلاو رمغحلا ىف ءاوس راهنلاو ليالاي ةزانجلا

 « ةأرما وأ الجر تيال ناك« لجر نكي مل اذإ ةزانجلا ىلع ةأرملا ىلصت نأ زوج

 اهلف باوث بلطو اياسقحا كلذ نهنم ىتأ نم هنأ الإ نهيلع بجاو تالذ سيل و

 ءاه لضنأو اهب ىلوأ اهتيبف رجألا بلط ىنعمريغل نهنم كلذ ناك نو ث كلذ رجأ

 زوم نأ وجرتف تيللا نع بوثلا حيرا تامحو تيللا ىلع ىلصي ناك نمو

 ىلع ربكسي مامإلا عمس نمو « هتالص ىلع ىنبي عجريو بوثلا هيلع ىوسي نأ هل
 متوفت نأ اوفاخو اوغصي نأ اوبحأو ةثالث اوناك نإو ، ىشميو ربكيلف تيلا

 نهو 6 ريبكتلا نوعمسي ثيح اوفقوو « اوفص مامإلا ريبكت اوعمس اذإ ةالصلا

 انوكي نأ الإ تيملا ىلع هب ىلصي نأ هل ىغبني الف لمج وأ رامح دلجم العتنم ناك

 . ةالصلا م : هريخ مدقو رخأت هتالص تذضقتنا اذإ مامإلاو 0 نيغوبدم

 اوداعأ حيحص مامإلاو مايقلاىلع نوردقي مهو اسولج ةزانجلا ىلع اولص اذإو

 ألو ةالصلا تأزجأ دقن الاج هفلخ نم ضعبو امئاق مامإلا ىلص نإو ع ةالصلا

 كللذب مهنم الهج دوجسلاوعوك راب ةزاهجلا ىلع اولص نإ و ؛ نيدلاجلا ىلع ةداعإ

ىلع ىلص هربق ىف نفد دق ناك نإو ربقلا ىف نفد تيمل نكب نإ ةداعإلا مهيلعف



_ ٤٩٦ 

 ةالص" تأزجأ رهط ريغ ىلع وهو ةزانجلا ىلع مامإلا ىلص اذإو ربقلا ىف تيللا

 مهحالص تأزجأ نيمومأملا ضعب وأ رهط ىلع مامإلا ناك نإو « هنع نيمومأللا

 . ةداعإلا مهلعف رهط ريغ ىلع مهاكن ومومأملاو مامإلا ناكنإ و « نيقابلا نع

 نأ الإ اوءاش امهيأب اوأدب ةبوتكملا ةالصو ةزانجلا ةالص ترضح اذإو

 ةالصل ةعس تقولا ىف ناك نإو ءةبوتكلاب نوأدبي مهنإف ء ةبوتكملا توف اوفاخ

 موي قفاو نإو ص تيملا ريغتي الثل ةزانجلا ةالصب اوأدبي نأ بحتسيف ةبوتكملا

 ناك اذإ ةمجلا اوكرتو ى هيلع اولص رينتي نأ هيلع اوفاخو ديدشلا رحلا ىف ةمجلا

 تيملا ةالصل اوكرت ةمجلا ةالصب ماوقلا مه اون اكن إ و 9 مهريغ ةهلا ةالصب موقي

 . ةمجلا ةالص ىلإ اومجرو اهم موقي نم

 اهيلعاولصو مهنم انايسن سأرلا اورخأو نيلجرلا اومدقف ةزانج موق لمح نإ و

 ، هيلع ةالصلا اوداعأ نفدي مل تيملا ناك نإف ةالصلا دعب كلذ اوملع مث 2 كلذك

 . هللا ءاش نإ مهيلع سأب الف نفد ناك نإو

 فذقي وأ قرحم نأ هب جرخأ نإ هيلع اوفاغن ء موق راد ىف لجر تام نإو

 روهظ ىلع نوبراه سانلاو ةناخ عضوم ىف تام نإو ث مهع. هونفدو هياع اولص

 ديعص ىلع اوردق نإف ريغتي نأ هيلع اوفاخو لوزنلا نوعيطتسي الو 4 مهساود

 . هل ىلوأ هللاو ك هن وقلي مث هيلع اولص الإو هو۔ع

 .ةيافكلا ىلع ةنس اهنإ لوقو ،ةيافكلا ىلع ضرف اهنإ لوق ةزانجلا ةالصو

نبا هركو ع ىلصملا اهلبقتسا ولو ى ةربقملا ىف ةزاةجلا ىلع ةالصلا ةزئاج ليقو



_ ٤٩٧ 

 ىورو « ىلع گالذ نم عنمو ةريغملا ىف ةزنانحلا ىلع ةالصلا رع نباو , )سابع

 .هل ةالص )الف دجلا ىف ةزانج ىلع ىلص نم لاق ةلط ىبلا نأ ةريره ىبأ نع

 اهدفي مل نم مهنمو ةربقملا ىف ةبوتكملا ةالصلا انباحصأ | هرك ديعس ويأ لاقو

 تارملا نم ءىش زي انجلا ةالص مطةيال هنإ مهلوق ىنعم ىنو « ربقلا ىلع نكت ماذإ

 ةربقملا ريغ ىف ةالصلا تنكمأ لرإو ، ةضيرفلا ةالص عطقي ام تاساحنلا الو

 نسحأ وهغ

 لصف

 ٣2 دحأ ىل ءزَصت الو » ىلاعت هللا لاق ع هللا همحر دحم ىبأ عماج نمو

 بوجو ىف ةمألا فلتخت ملو هب لو۔هم رمأ . « هرق ة لع ٠ ق الو ايأ تام

 هلا د و ةزانج ىلع ىلص نم ليقو © هيلع ةالصلاو هلحو هنيفكتو « هلسغ

 رثأ ىلع ةعبارلا ربكو اثيش ةلاثلا ةريبكتلا دعب وعديو ةلالص ىبلا ىلع ىلصيو

 7 ال مهضعب لاقو ، نفدي مل وأ تيللا نفد ، هيلع ةداعإ الو 2 ءاسأ دقف ةثلاثلا

 ربك نإو نايسنلاو لهجلا ىلع كلذ زاوج ىتبجعيو ث هب رومأملا هجولا ىلع الإ
 . هلوف ىنعم ىلع ثالد ىلع مت هتالص نأ ، عدي ملو أرقي ملو تاريبكت عبرأ

 ةزانجلاةالص ىلإ لجرلا ىمتنا نإهللا مهحر انباحصأ لوق ىف ديعس وبأ لاقو
 دحلا اذه ق مامإلا نم هتاف ام ركمو ٤ هجح وي هناف ىلوألا ةريبكتلا مامإل ١ ربك دقو

 اهيلع اولجت الو روبقلا ىلإ اولصتال دثرم ىبأ نع ملسم ةياور ًاماع ثيدحلا درو )١(

 زئانجلا ىلع ىلصي نآ ملسو ةيلع نا ىلص ةنا لوسر ىهن سنآ نع طسوألا ىف ىتاربطلا ىورو
 م . رويقلا نه

 . هل ءىش الن هظفلو ة ٥ رب ره فأ ن نع دواد وب هجرخأ ثيدحلا )٢)

 ) ٣ / نيبلاطلا جهنم . ( ٢٢



 ةريبكتلا مامإلا ريك اذإف { ةيناثلا ةريبكملامامإلا ربكب ملام ىلوألاةريبكتلا وهو

 ك اهدحو امهتلمج نايلوألا ناتريبكستلا اهو ء مامإلا عم نادح هتاف دةف ةينالل

 ىنعم ىف هيجوتلا نهدب الو هيجوتلا نع ةيناثلا ةريبكشتلا نأل { مامإلا مم رهكبو

 هثلاثلا دلا اذه فباتكلا ةحتاف أرقي هنأ مهلوق ىنعم ىف ةالصلا حاتتنال 2 مهلوق

 ةحاف أرقي الو ، ءاعدلاو ديمخةلاف ذخأ ةثلانلا ربك اذإف هيف وه ام مامإلا قحليو

 ةف هل سيل و هيلع لدب الو هين مامإلا ايف مامالل عبت وه امنإ هنأل ةيناث باتكلا

 ىناعم هبشي و 7 مامإلا ريبكت ريغ ايلا وتم ا ريبكت مامإلا كردأ اذإ ريكبنأ مهل وذ

 ى كلذب سأبال لوقو . ڵ العتنم ةزانجلا ىلع ةالصلا هل هركبو:« ثالذ هبش مهو

 ءىنوعدف ىن ومتنفكو ىن ومتطنح و ،ىن ومتلسغ اذإ :لاق <)وتلت ىبنلا نإ ليقو

 ةكشنالال ريبكتنوعمسي اوناك مهنأةفاكل)ا تلقنو ،ىر ىلع ىلصي ن لوأ.نإف

 ناكو ى .ةعامج ريغب نيقرفتم هيلع اولصو ث نيعمجأ مهيلعو ولع هللا لوسز ىلع .

 « نغرف اذإ ىتح ءاسنلا لخد.اوغرف اذإ ىتح ث الاسرأ هيلاع تولخدي. لاجرلا

 ء ةتلتط ! ل۔يالا فصن .اسبرذلا . ةليل نفدو :ث دحأ هيلع مؤي ملو .نايبصلا لخد

 . { :ء اقيمو ايح

 نم ىنعمل وأ نايسنب هيلع لصي ملاذإ تيملا ىف " هللا همجر ديمس وبأ لاقو ا

 اذ] ناك ثيل الإ د ثالذ نكمأ اذإ ربقلا ىلغ ىلصي و { ةمزال ةالصلاف ىناعمل
 . رذع ٥ ا ةرورض نم الإ اك ا ر ةزانحلا ىلع مل> ١ ىلصي الو هيملع ةالصل او ذضق

 م . اقرغمو اعمتجم ننسلا بابرآو ىلبهسسااو رازيلاو ىقهيلا ثيدحلا جرخأ )١(
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 هللا لوقل ةضصب رغلا الو تيللا ةالص نم ريبكتلا دنح مهديأ نور ال انباحصأو

 ةالص ىف يزجم ةدحاو ةمياستو . « نوُكشاخ مهنالص ىف ه ن ذلا » ىلاعت

 عصوم ف تيللا ىلع ةالصلازوج الو ‘ الامشو انيم ههحو اهس حمصي ةممم> ةزاغحلا

 . قيفوتلا هب و عأ هللاو ، هيف ةالصلا نع ىهنلا درو

٩ = ه .
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 هيع ىلصيال ند( هيملع ىلصي نهو ٠6 تيما ىلع ةالصل اب ىلوأ نميف

 دجلامش ى نبالا مث ء جوزلا مث 2 بآلا تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأ : ليقو

 بالل خألا مث دلولا مث ع بألا لوقو . ')برقألاف برقألا مش مملا مث ك حألا مث

 اهوبأف ةأرما تن :1 نإو > برقألاف برقألا ش ‘ معلا 7 ‘ بالل خألا ش : مألاو

 2 اهتبصع مث ، اهمأو اهيبأل اهوخأ مث « اهنبا مث 2 اهجوز مث ك اهدج مش ك اهب ىلوأ

 خألانم ىلوأ دجلا كلذكو لفس ولو خألا نم ىلوأ نبالا نباو برقألاف برقألا

 7 مألاو بالل خألا نبا مثع بألل خألا مث ء مألاو بألل خألا مش الع ولو

 . مامعألا ش ‘ بالل خألا نا

 ىلوأ ناك نفنالف هيلع ىلصيال نأ وأ نالن هيلع ىلصينأ تيملا ىصوأ نإ و

 نإ وءايلع ةالصلاب ىلوأ وه نم كلذ راتخب نأ الإ ىلوأ وهف لبق نم هيلع ةالصلاب
 ك الذ نع هنم مهاف هملع ىلصي نأ ىصوأ نم هيلع ىلصي نأ تيللا ءايلوأ هرك

 كلذ هلف ءايلوأ هلو ى هيلع ىلصي و هنف.كيوهرهطي نأ لجر ىلإ ىصوأ نم لوقو

 ريمأو شجلا ره أكلذمكو ك هماع ةالصل اب تيللا ءايلوأ نم ىلوأ مامإلاو ك مه ود

 تتام اذإ و ارح هوبأناك ولو هيبأ نود ى هيلع ةالصلابىلوأ دبعلا ديسو ى هريمأ

 . اهيلع ايلصي نأ اهداوو اهجوزل زاج ةأرملا
-» 

 سابع نيا نع عيبرلا فو ء ضعبب ىلوأ مهحةعبماحرألا ولوآو ىلاعت هلوق اذه ىف لصألا )١(
 مهنسأو اعرو موقلا لضنأ تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ لاتملسو هبلع هتنا ىلص ينلا نع امهنع هتنا ىضر
 ىوللا ىلع ةالصلاب رمألاف الإو مثرطاوجل اربجو ام رك۔ة ءاياوألا رمأتسي ا ءاو . هللا رك ذ ق

 . ةالصلا ىن دجاسملا ةمتأو عرولاو ملعلا لهأ مهنم صخأو مومهلا ىلإ هجوم
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 نم اهياع مدقي نأ تيللا ىلع ةالصلا ىلي نملنإ : ىراوحلا نب لضفلا لاقو

 ىلولاو تيلل ىلع ةالصلاب رمأ نمو ، ثالذ نسحي ناك اذإ هالوتي ال نمو هالوتي

 نعف كلذب ىضرب ىلولا نأ رومأملا دنعو ، رضاح هيلع ةالصلا رم أ هل ىذلا

 الإ ىلصي ال نأ بحنن هنم باتري ءىش ناك نإو ، كلذب سأب ال هاربإ 1
 . ىلولا ىأرب

 الف اهماع ىلصي نأ هركو ةزانجلا ىلو ىنأف اهيلع ىلصيل ةزانج ىلإ ىعد نمو
 . ةزانجلا ىلو ىأرب الإ اهيلع ىلصي

 جرح ىف نالف : هتوم ضرم ىف ؤأ هتحص ىف لاق نم : ناسغ نب كلام لاقو

 وأ ىربق ىف ىنعضو وأ ىلع ىلص وأ ىزانج عيش وأ ، ىنلسنف تم نإ هللا نم

 ايش لعف نإ اسأب ىرن الف ء هب سانلا ىلوأ اذه ناكسف ،`تام مث ، تلو ىزع
 ىلوأ هريغ ناكنإ ثكالذكو { اهنع ىهنلا زوح ال رملا باو أ لعف نأل ء كالذ نم

 نإ سأب هيلع سيلف هلعفن كلذ نم اثيش لذي نأ ىلولا هرمأ مث ، هنم تميملاب

 . هلرإ ءاش

 هياع ىلصب هنإف بيرغ لجرو « هتخأ وأ همأ نهف ءاسن عم لجرلا تام اذإو

 رظناف { ةزاهجلا ىف قسافلا فلخ ةالصلا زوجت الو 5 هفلخ ءاسنلا ىلصت و « بيرغلا

 . ةلفانلاو ةضيرفلا ةالص نيب قرفلا ىف

 مهنمو ، هيلع نيلصي الو هتفدي لاق نم مهنف ءاسن الإ ةزانجلا رضحم مل نلو
. هيلع نيلصي لاق: نم
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 لاقو « لاجرلا ىلع نيلصي ال ءاسنلا نأ ء هللا ه_محر:نسحلا ىأ نعو

 ناك« لجر نكي مل اذإ ءاسنلاب ةزانجلا ىلع ةأرملا ىلصت نأ زوجي هللا دبع وبأ

 ةزانج رضح اذإ دبعلاو { ءاسنلا فص طسو ىف نوكتو ى ةأرما وأ الجر تيللا

 نمو . ةالصلل مدقتي نم رمأ ءاش نإو 2 اهيلع ةالصلل مدقت ءاش نإف ةرحلا هتنبا

 كلذ هل ىغبني الف اهيلع نيجراخلا الو ءايلوألا رمأ ريغب ةزانجلا ىلع ةالصلل مدقت

 . ىرخأ ةرم هيلع ةالصلا دعت ملو

 لهف

 برقألا مش ك تخألا مث ء تنبلا مث ، مألا تيملا ىلع ةالصلاب ءاسنلا قحأو

 تناكام ء ءاسنلا نم اهريغكالإ قح ةالصلا ىف اهل سيل ةجوزلا امأو ، برقألاف

 نود اهب أ دعب ةجوزلا ىلعةالصلا لاح ىف هتلزنم تبرق اممإ هجوزلا نألءاهنود ةبارق

 اماوقو اهل امامإ هيبن ةنسو هباتك ىف ةايحلا ةلزنم ىف هلعج للا نأل ، اهيخأو اهدلو

 ةماوق نوكبت الو ص كلذ اهجوز ىلع اه سيل ةجوزلاو “ اهرمأ عيمج ىف اهيلع

 سيل : رم نبا لاقو ي هب ىلوأو هيلع ةالصلاب قحأ ةبارقلا نم اهريغو « هيلع
 . بيصن ةزانجلا ىق ءاسنل

 لصف

 اهملع ةالصلا ىف نذؤتسا نيماسلا هدالوأ نم دحأ ةزأنج ىمذلا رضح اذإو

ونذاتسي م . ١ نو ء فالد ىف ن ;ذأتسي الف بألا ريغ احرألا رئاس ام أو ح اهىلع نولصد نوللاو
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 ٨٩ . ٥ . ١ ق
 ةزانجلا ةالص رم لضفأ ةعالا ةالص نإ هنع هللا ىضر م هللا همحر ديعس وبا لاقو .6

 . اهب موقي نم ةزانجلا ىف ناك اذإ

 لصف

 ةزانجلا ىلع ةالصلاب ىلوأ لداعلا ناطلسلا نإ : هللا هحر ديع وبأ لاقو

 . ةزافلا ىلع ةالصلا ىف ءايل وألا هيلع ماعتي الو ةاكزلا ضبقو نيديمعلاو ةملاب و

 . هتالص تزاجو ارصقم ناك هيلع مدةت نإ و

 لصف

 اذإ ، هريغ ىف وأ فحزلا ىف ناك © هيلع ىلصي الف هيفنب ىلع لمق نم ليقو

 ةاغبلا نم لصألا ىف ناكو هينب لاح ريغ ىف لتق نإو ى هيغب لاح ىف هيغب ىلع لتت
 الا ة»ارملا ققحتي نمم وهو ( هريغ وأ داوق لثم هوجولا نم هج وب لتق 4 أ الإ

 نيكرشلل ىلتقو نيهملا ىلتق طاتخا نإو هيلع ىلصي هنإف 2 ةلبقلا لهأ نم هنأ

 نم ةعامج ىف دحاو ملسم ناكولو ث مهل ءاعدلاو نيلسلل ىلتق ىلع ةالصلاب دصق
 نأ ىنبنيو 2 وه هياع ةالصلاب دصقو مهلك مهيلع ىلص مهنم فرعي مل اذإ نيكرشملا

 نواسغي ال ا واتق اذإ ةاغلاو . محم د>أ ىلع ةالصلا عت ال٣ا اودرةي الو ١ وعمحم

 . سانلا نع مهفيج ىراوتل نوسدي نكل و مهيلع ىلصي الو

 ‘ نفكي و طنح و لسغي هزإف ايثات لتقو 2 هسفن داقأو باتو لتقلاب رقأ نمو

 « هياع ىلعيالو نفديو لسني هنإف ةنيبلاهيلع موقت ىذلاركسنملا امأو ، هيلع ىلصيو
هوعديو 4ذنح اورخ الو هماع إ واصي نأ بحأف ءايلوأ باتلا رغمال نكي ناخ



 م ٥.٤:

 :ىق كرتي الو 2 نفدي نأ بحتف ةرجأ ريغب هنفدي نم دجوي : نإو ث ةالص رينب

 . هللا لام

 .ىلع لتق نم الإ ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ىلصي هنإ : هلا هحر ديعس وب ] لاقو

 :لتف نمو ث ةبوت ريغ نم هيلع مقأ دح هيلع حص نمو « نيملسملل ابراحم هينب

 ٠ ءالؤهف ث ةبوت الو هغم رارقإ ريغ نم هب لتقو كلذ هيلع حص وأ ادمعتم انمؤم

 باحصأ نم بات نم امأو . ةلبقلا لهأ نم اوناك ولو « مهملع ىلصي ال مهوحنو

 دس٬ب دوقلاو دلا هيلع ذأو هنم رارقإ وأ هيلع ةححلا مايق دعب لتقلا وأ دودحلا

 ٠ هملع ىلعي و لسغي كالذذ هب وتلا

 لصف

 اوربةي نأ زوجيف هدحو ربق مهنم دحاو لكل نكم مل اذإ ىلتقلا ىف ليقو

 : مهعسي ثيح ثالذ ريغ وأ ، ىوط وأ ، ةبخ وأ ء ريوع ىف دحاو ربق ىف اعيمج

 مهناك أ ىف وأ ةارع اوناك لاجرلا عم ءاسنلاو ءاسنلا عم لاجرلا حرط زوجي و

 ى ثالذ اولعف بارتلا نيبو مهنيب ءامغ لعجب نأ نكمأ نإف ڵ كالذ الإ نكي مل اذإ

 بارت نكي مل نإو 0 نكمأ امك بارتلا مهيلع حرطي نأ سأب الف مهنكم ل نإو

 همحل ناك كلذ اول.ف نإف مهيلع عقو اذإ مهرقعي نأ فيخو ةراجح هيف ىصح ناكو

. او رقع \. نامض مهيلعو
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 لصف

 حايص نم هتايح نايب ناك« هيلع ىلص هتايح تنابو ايح دولوملا جرخ اذإو
 لوقو هيلع ىلصي الو نكو طنحو لدن قاحلا مات اطقس ناكنإو ، هريغ وأ

 الف ةبوت هنم نكت ملو مجر نإو ،هيلع ىلص ايئات ءاج اذإ موجرلاو ص هيلع ىلصي

 .صاصقلا نم اوعنتمي مل اذإ هيلع ىلصي كتف ريغ صاصق ىف لتق نمو « هيلع ىلصي

 .نيملسملا كلم ىف وهو تامو ىص ىس اذإ و 4 هللا باتك كح ىضرو هب نادو

 راص دق هنآل هيلع ىلصي لوقو ى هيلع لصي مل "ىفلا ةلج ىف تام نإ و ى هيلع ىلص

 وجرنفتام ىتح ناتخلا ىلع ردقي ملو هضرم ىف كرشملا ملسأ اذإو . نيملسملا مكح ىف
 نبأ هل فرعي ال ىذلاو ص ناتللا نم هعنم ضرلا ناك اذإ نسحأ هيملع ةالصلا نأ

 ناك نإ هل رفغتسيو مالسإلا قوقح نم هريذل ام هلو 2 الم ناك اذإ هيلع ىلصي

 تام ش ، ىح وهو دولوملا ضعب دلو اذإو ص هيلع ىلص الفط ناك نإو { الاص

 صعب ناكو 2 هياع ىلصي هنإف هجورخ مانت دنع تام وأ ڵ هجورخ تسي نأ لبف

 ناك اذإ : مهضعب لاقو ‘ ثروو ي هيلع ىلص دول وملا لهتسا اذإ :ة لوسةي ءاهقفلا

 .هيلع ىلص امات

 نأ ىلإ ىلصي ناكو سأ اذإ ىذلا ىبصلا ىف هللا همحر هللا دبع ىلأ نعو

 . هيلع ىلصي ال هنأ ڵ غلبي نأ لبق تام مش { غولبلا ىق قهار

 هنإف 2 رقسلا ىف تاه 2 كردي نأ لبق برحلا ضرأ نه امالغ ىرتشا نمو

 هريغ وأ عيب نم هوج ولا نم هجوب هكلم اذإ هنأ ىعمو « نفديو نةكيو لسغي

 دعب تام نإ كلذكو ، ةالصلا ىف هل عبت وهف هنيح نم تام مث غلبي مل ىبص وهو
. ربقلاو ةالصلاو رهطلا ىف هل عبت وهف هكسام دقو ملسمل دي ىف كردأ نأ
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 ثروي و هيلع ىلصن هنإف ةايح هيفنو همأ نطب نم جرخ نأ ، نايثع نبا نعو

 هثاريم و هب قحأ امهنم ملسملاف ملس هيوب أ لحأو دول وملا تام اذإ و ء لهسي ول و.

 ملعيالو ى هيلع ىلص ملسم ىنإ تول دنع ىنارصنلا لاق اذإو 2 هيف رخالل قح الو

 نيسلا نإف رافكلاهنفدىلوتو سم اهبف سيل ضرأب لسملا تام نإو « هللا الإ هلاح

 { اولعي مل نإو ى هيلع لصي مل هأ اودع اذإ رضح نمو هيلو هيلع ىلصيو نولصي

 ىلصي هنإف ء رافكلا وأ نوسملا ء هيلو نوردي الو هيلع لصي ل وأ هيلع ىلص

 ءاسنلا كلذكو ، هيلع ىلصو نكو وضعلا كلذ لسغ وضع:ىلع ردق نإف ك هيلع

 نإو ص نفدو هيلع ىلصو ممج هندب نم ءىش هعمو تيم سأر دجو اذإ و « اندنع

 هنأ ردي ملو اتيم دجو نهو « هيلع ىلصي الو لسف نأ دعب نفديف هسأردجوي مل

 هنأفرع نمو . مالسإلا لهأ نم هنأ لعي ىتح هيلع ىلصي ال هن أ سم ريغ وأ لس

 اًگا; هن لو د_حو نإو هلع ىلص هسأر لحو نإو ك ه۔اع ىلصي نأ ةل۔ةلا لهأ نم

 « هلب وألافطأ وأ نيغلابلا نم "نيسلا فوم ىلع ةالصلاب تللظ ىبنلا رمأو

 ه إ ال :لاق نم ىلع اولص ديز نب راج لاقو ء ادحأ مهنم نثتسي ملو « نيناجم وأ

 . . هللا لوسر دمحم هللا الإ

 دلولا صع جرخف ئ لصم نم تذزلو ةيدو ق هللا 4٨حر ىراومحلا فأ نعو

 ١ . "الصلا ىف لوقلا فيك تام مث

 رجافو رب لك فلخ اولصو رجافو رب لك ىلع اولص ةريره ىبأ نع ىقهيبلا ىور )١(
 . راهنلاو ليللاب ك اتوم ىلع اولص رباج نع ةجام نيا ىفو رجافو رب لك عم اودهاجو

 م .ملس وهيلع تنا ىلصهتنا لوسر ىلإ الوصوم زمع نيا نع ةلحلا ىن معنو؛او ف اربطلا هاو ر )٢(
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 نإو ‘ هلك جرخ نأ لف تامو ‘ لسر دلولا نأل ةالص اذه ىلع سمل لاغ

 . داولا ىلع ةالصلاب سأب الف اهتوم دعب تامو ايح هضعب جرخ

 امهيلع ىلصو اعيمج السغ اذه نم اذه فرعي ملو ث ملسمو ىسوجم تام نإو

 وأ ءارحصلا ىف وأ لحاسلا ىلع تيملا دجو اذإو 2 ملسملا ىلع ةالصل اب دصقي و اعيمج

 هيفو ءىش هحراوج نم بهذ دق وأ حراوجلا ملاس ناك نإف عضا وأل نم عضوم ن

 ندبلا بو هسأر بهذ دق ناك نإو ى هيلع ىلص مالسإلا راد ىف ناكو هسأر

 سأرلا بهذ نإو . هيلع ىلص هدحو سأرلا دجو نإو اضيأ هيلع ىلص هدحو

 برحلا راد ىف ناكنإو ك هيلع ليإ حراوجلا نم ءىش قب و حراوجلا نم ءىشو

 هبش وأ هلجر وأ هدي لثم سأرلا ريغ هحراوج نم ءىش دجو نإ و ى هيلع لصي {

 ىف دجو م س هارت تنأو ودعلا لاقي رحبلا ىف ناك نإو ى هيلع ىلصي الف لذ
 عطقت دق اتيم دجو نإ و ى فرع اذإ هيلع ىلص هثاضعأ ضعب بهذ دقو 2 لحاسلا

 ىلصي الف سأرلا هيف دجوي م نإ و ، هيلع ىلص سأرلا هيف ىذلا هفصن ىقبو بهدو

 ىتح لتاقي ناك نإ هيلع ىلصي الف نيلجرلا ىلي امم ىذلا فصنلا دجو نإ و ع هيلع

 نيلجرلا ىلي امم فصنلاو رحبلا ىف سأرلاىلي امم هفصن مقوف « يفصن عطقف برض

 . هللا ءاش نإ نس هيلع ىلص نإ و ي هيلع ىلصي الف بكرملا ىف

 هسأر دجو نإو ص هيلع ىلصيو لسني هنإف سأر الب دسج ليتق دجو نإو

 . هيلع لصيملو لسنيملو نهد ءاضعألا نم ءىش دجونإو« هيملع ىلصو لسغ هردصو

ةكم ادي قلأ ارئاط نأ ىور امب دسجلا ضعب ىلع ةالصلا زاجأ نم جتحاو



٥٠٨ 

 ةحاط ل ل ۔۔5و > اهياع اواصو ةكم لدأ اهلسن ‘ مناحلاب تفرتف لجا ةعقو نم

 ىلس ةديبع ابأنإ ليقو ء ديسأ نب باتع نب ن>رلا دبع دي ليقو « هللا دبع نبا

 . س أ ر ىلع

 هؤاض-أ تدص ا ش ك عابلا هتلك أ > هملع لصي لو تيه تام اذإ 17

 . نهدتو اهساع ىلصيو عمجن اهنإف

 كرشم وأ ملسم هنأ لعي ملو مالسإلا ضرأف تيم دجو اذإ نلا وبأ لاقو .

 اوناكنإ و ، هيلع ىلصو ربط رثك ] مالسإلا لهأ ناك نإ ء بلغألا ىلع كلف

 ملقو نيلجرلاو ڵ ةمجلا ىف دوجسلا رثأ نم « مالسإلا تامالع ىف رظن ءاوس

 هيلع ىلص ملسم هن أ ملع نإف مالسإلا ىز نم هب لدتسي امو ڵ براشلاو « رافظألا

 هل دحاي ملو : هيلع لصي ملو ، رهطي مل كرشم هنأ ملع نإو « نفدو تامالعلا كلتب
 . تتام ١ ذإ ةتيملا نفدت 5 نهدي و ةفملاك امل بحي و ةرح هل رفح نكل و

 ه.اع ىلص أطخ همسن لةق نهو ي ذياع ىلصي الو )) رفاك وهف هسةن لتق نمو

 ىلصيالو رفاك هنإف رانلا هك أ اد.هت. قيرحلا ىف هسفن قلأ نمو ث هيلع مثإ الو

 ءاملا بصالإ و ء السغ لسغ ىديألاب هلنغ نكمأ نإف رانلا نم جرخأ نإ و ي هيلع

 . بارتلاب معي هرضي ءالا بص ناكنإو ابص هيلع

 تونجم ريغ املاب ناك نإو ث هيلع ىلص نونجم غلاب وهو تام اذإ ىختزلاو .

 م . كرش رفكال ةم.ذ رفك رفاك )١(



 ۔ ٥.٩

 لةق نم امأو ، تام اذإ هياع ىلصي هنأ هللا هحر ديعس ىبأ نمف مالسإلا لهأ نم

 ء رارصإلا ىلع لوتقملا قحل ام ىنعم هقحاي نأ قية> وهف قح ريغب ادمعتم هسفن

 لزب رذدلا نكمأو كالذ ق هانهم ملس نإو بثات رغ وهو دحلا 4۔أع ماغي نم »

 . رارقإلا لهأ ةلمج ىن هيلع ةالصلا نم هيف تبث ام كح هنع

 نمو «ةالصلا لهأ نم ناك نإ و « تام اذإ غلابلا فلقألا ىلع ىلصي ال ليقو

 وهو لدع ةنيب هيلع تماق نإو ث هيلع ىلص هنم بات هرارقإب انزلا ىلع دح

 : . هملع ىلصي الو نهدي هاف دحلا هملع ةف ايثات رق٫ لو كالذل ركنم

 اولصف هللا ءايلوأ نم امأ ةزانجلا فرع اذإ : لاق هنأ ىلع نع ىو ربو

 كلذ ىأ اوفرعت ل نإو ، اهيلع اولصت الن هللا ءادعأ نم اهنأ مقرع نإو 2 اهيلع

 هبصت مهنم نكي نإف ث تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملا ىلع اولصف ىه

 ( . ةوعدلا

 ةنيبلاب مجرلا تحن تام نمو . امهيلع ىلص انعالت دقو اتام اذإ نانعالتللاو

 . هنم ابئات انزلاب هسفن ىلع رقأ نم ىلع ةالصلاب سأب الو ، هيلع ىلصي الف اركنم .

 لاقو ث مهريغل موعدف مكتلبق لهأ ىلع .اولصت مل نإ + ءاهقنلا ضعب لاقو م .
 , قناغمل ء ةبأ نب هللا دبع ىلع او ىسلا ىلص : سابع نبا نع هحر رثؤلل وبا
 نيملسملا رئاسل لحأو ع هيلع كذ مرح مث « قفانملا ىلع ةالصلا نع ىهني نأ لبق

 ( . مهيلع ةالصلا

 ١ هتالح ُ . ؟ 7 ١
توم هذل ١ \ ونل هللا لوسر نا : هللا دبع ن رباج نع ءاطع تبالحو



 س ١ . ۔ س

 هتلص ها لوسر هيلع ىلصف ك مكدالب ريدب تام كلل خأ ىلع اولص لاق ىشاجنلا

 ثلاثلا وأ ىناثلا فصلا ىف تنكو رباج لاق « افوغص )هفلخ اوفصف هباحصأو

 . هل رفغتساف

 ۔ىكزأب هيلع ىلص ةرصبلابعيبرلا توم هغلب امل رباج ىبأ نب ىسوم نأ انغلب و

 ىلوألا ةرملاب طقس دق ضرفلا نأل نيترم تيملا ىلع ىلصي نأ دحأل زوج ال ليقو

 الظ نيلسملا نم بلص نمو ء تيا ىلع ةالصلاب لفنلا حصي الؤ « الفن ةيناثلاو

 ىورو « ةلبلا لمهأ نمه رجافلاو رابلا ىلع ىلصيو نسحلا وبأ لاق . هيلع ىلص

 هرسأ اذإ ىغابلاو ى اهسافن ىف ; ")تتام ةيناز ىلع ىلص ةلع ىبنلا نأ رع نإا

 بات نإو ،هياع ىلصي الو لسفي الو نفدي هنإف ربص لتقو لتقلا قحتساو مامإلا

 لسو ى هيلع ىلصي هو نمكيو لسني هنإف رسألا ى راص دقو هيلع ردق نأ دعب نم

 نيللا نم ىراس أ ةاغبلا وأ نيكرشملا ن .رم برحلا لهأ دنع ناك نإو . اهنع

 لهأ ةلزن اوسيل و«نونغديو ،مهيلع لصيو نونفكيو نولسذي مهنإف أطخ اوبيصأف

 . نيلسملا دهاج نم ةلزنمب الو ى ىنبلا

 نؤلسني مهنإف ةبراحم ريغ نم لافطألاو لاجرلاو ءاسنلا لتقن ورملا راغأ ولو

 نمو ، لسغي 1 اراح ناك نم اولتقف ودعلا راغأ اذإ و .« مهلع ىلصيو 7

 مهتعطتن ىلتق هضرأ ىف دجو نمؤ لسغ ةبراحملا ريغ قيرط ىف وأ هلزنم ريغ ىف لتق
 نرف ذي و“ هضرأب عافتنالاو اهجارخإ هل زاحف اهف مهماظع تةرفتو 6 عابسلا

 رباج ثيدح نم هيلع قفتم ) ( ١

٠ ناصح . نارمع ثدح نم ةحام نياو ىذمرتلاو دواد وب أو ملسم هحرخ ( ٢ ) ١



 س _ ١ ١ ٥

 رسكن اامو هضرأ نه بناج ىف وأ { نفدلا هيف هل حابي عضوم ىف مهم هدجو ام

 ۔ ثالذ ىف هيلع نامض الف ثالذل هغم دمعت ريغب مهل هطقل دنع هدي ىف مهماظع نم
٣ 

 نامضلا هيلعف هب رمأ وأ اهرسكل دمعت نإو ، هل زوجي ثيح اهنفدو اهمض هيلعو +

 الو ربق ىلع ىلصي ال : ةلص ىبلا لوقل ربقلا ىلع ةالصلا زوجي ال ، ليقو

 . ربق ىلإ

 نإ : لاف اهنم اوغرف دق سانلا دجون « ءا « ةزانج ىلإ ىلع ىعد « ليقو

 :ةداعإ زاج ولو ك لصي لو اعدف فقو ح خ ءاعدلاب ك وةبست ااو ةالصلاب ٢ و۔تقهس

 . ءاعدلاب "ى زتج لو اهيلع ىلصل ةالصلا

 اهملع ا ولص ام دعر هنع هللا ىر رع ةزانج ىلإ مالس ن هللا دبع ءاج ليفو

 ٠. لصي لو اعدو 4 فقوو ك ةلقلا نيد و هنيب ربقلا لعجو . "لع هلامتم لثم لاقف

 لصف
 .ناك اذإف ث هيلع ىلهي ن ] لق .رد اذإ تيلا ىف هللا هحر ديعس و أ لاق

 نولصيو ةبوتلا مهيلعف رذع ريغل ناك نإو ، نوفدم وهو هيلع ىلص رذعل كلذ

 .ثيح مهعضاوم ىف هيلع اولص ةربقملا نم اوفرصنا دق اوناك نإ و هنفد دمب هياع

 ءةشب لا ضرأب وهو هتوم ربخ لصو نيح ىشاجنلل ىلع ةيط ىبنلا ىلص اكاوناك

 اولصيل تيملا اوشبني نأ مه سيلو اهول.:ياف تيللا ةالص . نوثسحن ال اوناك نإو

 اذإو . ةعامج هيلع اولصي مل ولو أزجأ دحاو تيملا ىلع ىلص نإو « نفد اذإ هياع

عقاو ىفالتخالان هلع ىلصي ن ] ريغ نم هنهد لعن تيلا ىلع ةالصلا بوجو تبث



 س ه ٢ ١

 ىلع اهند هللا ىضر ةشئاع تاص اك رهش ىلإ هياع ىلصي لوق . هنفد دب ةدملا ىف

 نرم ناك« رضاحال ثالثو ى رفسلا ىف بثاغال رهش لوقو ، رهش دعب اهيخأ ربق

 برق نم ةدملا ىف ديدحت كلذ ىف نوكي ال نأ بحو ث ةلاهجلا وأ نايسنلا قيرط

 نكي نإو ث هيلع ةالصلا ىلع ربيختلاف تيلا ىلع ىلص دق ناك نإو « دمب وأ

 نأ زوح : ليقو ص رييختلا ىنعت كالذ دعبو 2 ةد>او ةالص هيلع ىلصمف هملع ىلص

 مه ىغبني ال مهنأ الإ ى ةدحاو ةعامج ىف ناكولو ةرم دعب ةرم تيملا ىلع ىلصي

 . الذ ف - ىدتقي ااثل كااذ.

 : نو > نهك رت ىلع اوعمتجا اذإ سانلا رفكي ثالء هللا همحر شاه نعو
\ . . . 

 لد نإ و > هللا ليبس ق داهجلاو ‘ ىتوملا ىلع ةالصلاو ‘ ةعامح ف ضلارفلا ةااح

 . قيفوتلا ه و ك ملع ا هرا و 6 اورفكب 1 مهعمب هكرتو نيلسملا ںععب كللذ

»« « ٥9



 _ ٥١٣

 نوسخاو عساتلا لوقلا

 كلذ دمع لوقلا ركذ نم ءاج امو ى هيف تيملا عضوو ث ربقلا ىف

 ء ليقو 2 ءاعبرألا مو نهدو « نينثالا مو تام : ىنلا نرأ ىور

 نم ةفيطق ىنارعألا بذج ربقلا هولخدي نأ اودارأ اهن ڵ هنفد رضح ايبارعأ نإب

 لكل ىنبتي كلذكو . هربق ىف هللو ىبنلل اهوشرقف ، اهم مهلل يمرف هسفن ىلع

 . بارتلا قوف هربق ىف بوث هل شرةي نا رسوم

 ءانب اهيلع فرشي الو “هسراود روبقلا ريخ : لاق هنأ للط هنع ىورو

 هتخاو ركب ى ا نبنحرل ١ بع رق ىلع ره ىناملا 7 ةمت٫ذح نأ ىورو «ؤ0}ڵ1 هريغ الو

 نأو نمحرلادبع ربق هنأ ريخأف.ث ربقلا اذه نمل هنع لأسف ءانب هيلع تنب دق ةشئاع

 قدص : تلاقف ، كللذ اهغلبف ، هلع هلظي امنإ هنأ اهوغلبأ لاقف ءانب هيلع تنه هتخأ

 نمااشوبنم تياا.دجو اذإ : ليقو . علقي. ءانبلا ىلإ تلسرأ اهنإ لمقو ى ةفيذح

 ىلع ردقي نم( مهنكمأ انيك هوربق هتتلب مهعنم نإو دل ىف الإ رغي الو هربخ

 نامض الف الف ريغ وأ هئاضعأ مطقت نم ثدح هيف ثدحف بحسو ىتوملا نم هلمح

 هتح !ورةحم نأ اوردق نإ و > كالذ, الإ هربق ىلع ردغي اذإ هبحس نم ىلع

 حيحص ىف تيأرو ظفللا اذهب هدجأ مل ثبدملاؤ هرأ اوفع موقلا هسرد ناللا ىف لاق )١(
 لوسر هيلع ىنثب ام ىلع كثبأ الأ بااط ىبأ ني ىلع ىل لاق : لاق ىدسألا جايهلا ىب نع ملم
 همومع ىلع تيدحلا اذهو هتيوس الإ افرشم آربقالو هتس۔ط الإ الانت عدت الأ ملوهيلع هتنا ىلص هتا

 م . هلبق ام ليادي نيكرصملا رو ةب صاخ
 نيذختلاو روبقلا تارثاز ملسو هيلع ةنا ىلص هتا لوسر نمل ةجام نبا الل ةلا ىورو

 ملسو هيلع ةنا ىلص هتنا لوسر ىهن رباج نع ملنملو سابع نيا نع هوور جرسلاو دجاساا اهيلع
 . هيلع ىتبي نأو هيلع دعقي نأو ةلا صصجي ن

 .. ]:٣'( نيلاطلا جهنم ) ٣٣
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 « هدسج ىف خرج وأ هئاضعأ نهءىش عطقت ثدغ هوبحسف بحس ريغب هوربتيو

 ىلع دومقلاب سأب الو ءاضعألا نم علق ايه نامض الو 0 حورجلا ف شرألا ليف

 كالذن اودارأ اذإ مهريغ وأ تيملا ءايلوأ نم ناك ث هين تيملا لازنإ دنع زبقلا

 نإو . هللاءاش نإ كاذ ف:لضفلا هلو = تيلا نفد رمأ نم ءئش ىلع ةناعإلا

 وحن اهمادق نوكبو ث اهربق ىق اهعم ربقي نأ زاج اهدلوو ىه تنامو ةأرملا تطقسأ

 همل ء ليللا ف تيملا نذدب سأب الو 2 هدحو نفكي لب ء اهننك ىف نفكي الو ةلبنلا

 « اليل دوعسم .نب هللا دبع نفدو ليللا ىف نفد هغع هللا ىضر ركب ابأ نأ يور

 ةعامج وأ نانثا نفدي نأ سأب الو اوتام اذإ ليالاب هدالوأ نفدي حيرش ناكو

 .لجرلا مدق ةأرما ناك نإ و ى اليل الجر :ن هللا لوسر نهدو ى ذحاو ربق.ىف

 ربقلا ىف تيلا عضو اذإف ! ريغصلا رخؤيو « ريبكلا مدقيو ةأرال ترخأو ةلبقلا :ىلإ

 .ىلعو ع هللابو هللا ےسب : هعضر ىذلا لومي و « ةلبقلا ىلإ ههجوو هنيمي ىلع. غجضأ

 رونو هربق ىفهل حسفا مهالا :.لاق ةيالؤلا لهأ نم ناكاذإو ءاطلا لوسر ةلم

 ٣ كديمن 7 ك انقلخ اهن. :< تباثلا لوقلاب هتبثو ى هيبنب .هقحلأو 2 هدح ىف هل

 هللا لوسر ةلم ىلعو هلل دجلاو هللا مسي لوقي ضعبو . ىرخأ ةرات كجرخت اهنمو

 . ةناتم

 عولط دنع ىهو 2 ةالصلا اهبف زوج ىقلا تاقوألا ىف الإ تيال نفدي ل ليقو

 ق راهنلا فاصتنا دنعو بيغت ىتح اه ورغ دنعو ك اهعولط ىوتسي ىتح سمنلا

ث ٠... ٠ ..٠. “.ديدشلا رلا
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 ةلزنمب مه اهنفد دنع نيرضاحلا نأ ،اهل ىلو ال ةأرما ىف هللا 7 د۔عس وبأ لاقو 7 |

 ريغب كاذ لعفي نأ دحأل ىنبني الؤ 2 اهربق ىف اهلزني نميف نؤرؤاشتيو ء اهئايلوأ
 م
 . . كللذ ف ني رضاحلا ةروشم .` -

 نأ هربق .ىف تيللا عضو اذإ رمأي ناك هنأ هللا همحر ناليغ ن - هاه ربخأو ز ٠

 جرخم نأرمؤي : ليق دق هللا هحر ديغس وبأ.لاقو ى ىنملا هنيع نع بوثلا فشكي

 .هلاح عديو هدخ زرعيالو ىخرب نورخآ لاقو . هلك نمألا ههجو قش نع بوثلا

 دم لوق ىف ، ههجو جرخم الو نازحلا هنع تعطق هربق ىف تيللا عضو اذإ ليقو

 وأ .ث هولهج وأ هب رمؤي امم اثيش اؤسنو تيللا نفد نإو ، هللا امهمحر بوبحم نبا

 : `:. كلذ ىف ءىش الف ئصجح وأ تيلا ىلع بارت طقس

 امهنع ةللا ىض )رعو ركب فألو هل دحلا ويالم ىبنلا نأ نابع نا ن

 سأبألا اول اقو { ربش ردق ضرألا نم مهروبق تمفزو ى ابصن نبالا ""

 وبتلا نييظت ليقو ا ‘ اه ارت زيغ زوبقلا ىلعدازب ن أ هركيو ربقلا ىلع حبسي ن آ

 اهلع تعضو وأ برغت ؤأ سردت ن رأ فاخ اهلع نيط نإف ى ثدحم رمأ حاولألاو

 فزخلاو روبقلا ىلع رجآلا عضوي نأ هركيو ء تالذي سأب الف .فرعتل حاولألا

 بص امأو ك هترةح ريغ نم ربقلا ىلع ىهلا بص هركيو 2 رانلا هبشم ءىش لكو

 رضح نإو ڵ سأب الف ربقلا ىلع بصي .ام رضحم مل نإو ةنس وهف ربقلا ىلع ءامل

 رإاج نعو ةيلع بص ءاملا نكسمأ ] نو غلب ف ثيح هيلع شز ءام نف .علس ردق ولو

 هلالص ى لا ن ن \ را ميهار ر آ نذد الو. حر رهو؛ ا يتم أ تل ليغ ا لوسر ربق لع شر لاق

 ٠ " لالط ٠ ا شر ل وت ىذلا نا أ رك ة دو 77 اخ نع ىقهيبل ١ هحرحخ ( ١ ) ١

 



_ ٦ ١ ٥ 

 : ىتلا نأ ىورو ‘ ٥ ( هربق ىل اع تد ر ءام ة هب رب :نل لوسر رمأ املع

 قشلا وأ حيرضلاو انل دحالا لاقو ك 7 () رت التل روبق اوقمأ : لاق

 . )ةطسب و ةماق هربق قمعي نأ رمع ىدوأ لقو . ) ريغل

 ‘ حر الئل روبقلا قح نوبحتدي انب احصأ نأ ڵ هللا هحر ديعس ى أ نعو

 عبس نم ررض فوخنععي ثلذ رظنلا بجوأ نإو ءعرذأ ةثالث اهب زواجال ليقو

 اهنب ووصو ضرألا فالتخال ةدهاشملاب رابتعالاىنمل كلذفء ضرألا ةلوهسل هريغ وأ

 نمو « ثالذ ىف ءىش الف كلذ ىلإ رطضا نإ و ى روبقلا ىلع ىشملا هركيو « اهنيلو

 روبةلابابو ء كلذ هرضي مل كلذ الإ هنك مل اذإ ةزانجلا لمح دنع روبقلا ءىطو

 ح هربق ىف تيللا لزعي نه لخدي هنمو « هربق ىلإ لخدي هنمو « نيلجرلا ةيحان نم

 جرخ اذإ هيلع شإ الف تيللا سأر دنعنم جرخ نمو « نيطلاو نبللا هيلع ىوسيو

 ة تيملل اهب رمأ ىربقلا ىلع ةينآلا رسكت نأ زوجي الو « نيطلاب هيلع برض دقو

 لو ءايحألا عت هنم لصي الو ء ىنس رين لالا ةعاشإ نم اذهنأل رمأي وآ
 . رباقملا ىف لوبي الو طوختي نأ دحأل زوجي الو تاومألا

 : هيلع ىشملا نع ىتتيف ربق هنأ فرميام رادقمب الإ ربسةلا عفري نأ هركبو

 ٠ هبأ نع دحم نب رمت نع ىعفاشلا هحرخأ ) ( ١

 اوةمعأو اورقحأ هل ثيدح نه رماع ن ماشه نع ىذمزتلاو ىگا۔ ذلاو دواد و! ١ !ا جرخ . )٢(١

 تيلا ىراوي ام هلقو ىدثلا ىلإ ليةو ةرسلا ىلإ ليقو ةماق ليةن قامعإلا دح ىف ءاملعلا فلتخاو
 ( ِ م . حبسلا عنميو

 سابع نبا ع ةسخحلا هجرخأ (٣)

 )٤( ىصوأ لقي ملو رمع نع رذنلا نياو ةبيش ىبأ نبا هجرخآ .



 ۔س 9 --. ٧٢ ١

 )بلاط ينب لع لفون مني ةفينح وبأ لقو«يطسيو ربلا نرب :ىاشلا لو
 . راجحأ ةثالث هيلع تعضوو ولع هللا لوسر ربق تمنس

 . ةتيم ربقلا ىلع حوبذملا : ذاعم لاقو

 جرسلا اهيلع نيذختملاو روبقلا راوز للع هللا لوسر نعل سابع نبا نعو

 .دجاسملاو

 لصف

 « ةأرملل زيجأو لجرلل كلذ موق ةركف 2 ربقلا ىلع بوثلا رتس ىف فلتخاو

 لاقو ص زئاج لجرلاو دكوأ ةأرملا ىف هنإ لوقو . اعيمج امهيف هب سأبال موق لافو

 هيف تيملا لاخدإ دنع بوثلاب ةروعلا رتس توبث انب احصأ دنع هللا ةمحر ديعس وبأ

 ٤ موزلا ال بدألا ىنعم ىلع ثالذو ث ريبكلاو ريغصلاو ڵ ةأرملاو لجرلل تالذو

 اهل ىرتالثل اهربق ىف اهلاخدإ دنعو « اهشعن ىلع بوثلاب ةأرملا رتست نأ هبحت ىذلاو

 ٠ ا فص وت ةح

 ربقلا ىلجر ةيحان نه الس لسي هنإ لوقف هريق ىف تيملا لاخدإ ىف اوفلتخاو

 لوقو ةلبقلا ةيحان نم ضرتعم لزني هنإ لوقو ، سأرلا عضوم ىلإ ىهتني نأ ىلإ
 عصوم ةيحان ن-ص تيما لاخداب نورمأي انباحصأ و ك رعقلا سأر ةمحان نم لخدي

 ملسو هيلع هنا ىلص ىللا ربق ىأر هنأ راملا نايفس نع ةبيش ىبأ نياو ىراخبلا ىور )١(
 نانع ربق ملعأ ملسو هيلع ةلا ىلص ىنلا نأ سنأ نع ةجام نبا ىور "لب راجحألا ركذي و اسم

 م . ة رخصب نو علغمنبا

 



 س 8 ٨ ١

 ربقلا لرابو ك ناب ا ءىش لكلل : لاق . هز نأ نلو هللا لوسر نع ىور 7 نيلجرلا

 ءىش هيفا لخدي الو هباب نم الإ دحأ هلخديآل نأ بحتسماف ء "نيلجرلا ىلي ام

 . هباب نم الإ

 ليللا ىف تيملا نهد ةزاجإ انب احصأ لوق ىف : هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 تقولا ناك الكص تاروع اهنأل « راهنلا نم رسيأ لمالا ناكامبرو « راهنلاك

 . ررض وأ ةقشم كالذ ىف مقي ملام ء لضنأ ناك

 ةنيكسم اموي داعف ، مهضرم ىف نيك اسملا دوعب ناك ط ىبنلا نأ ىوريو

 ،لمللا ىف ةنيكسملا تنام ليقن « اهتزانج مّيشأ ىتح ىنولعأف تام نإ : مهل لاقن

 هنإ ليقف ء “"_ودي ملو اهونفدف 2 همون نم ٍةتلَط ىنلا اوظقوي نأ اهلهأ هركف

 . ليللاب اهنفد ىلع مهملي ملو ء اهتزانج عيشيل هولعي مل ذإ مهمال

 هنكمأ » تيللا نأش نم ءىش ىلع نيعب نأ زئانجلا عيشي نل بحتسيو

 ح نفدلا رضحيلف كلذ نم ءىش 2 ى نإو ع هيلع ةالصلا وأ هلمح وأ هلسغ نم

 . تاوثح ثالث ولو ربقلا ىلع وثحبو

 ص بارتلا هديب هيلع ومحم ناكو تباث 7 ديز نفد سابع نبا رضح ليقو [

 . هاك لضفلا ىف ةكراشملا ىف مهتبغرل كلذو « مملا نفدي اذكم لوقبو

 كل ذب سأب الو ربقلا كلذف ربقو { ةيحان لزع تيم ماظع ربق ىف ناكاذإو

 ديزي نب هتا دبع هيلع ىلصي نأ ثراحلا ىصوأ لاق قاحسإ ىبأ نع دواد وبأ أ جرخأ )١(
 . .44 . قلا ىلجر لبق نم رمقلا هلخدأ ح هيلع ىلصف

 : . سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم )٢(



_ ٠٩ ١ ٥ 

 ىف ليقو ڵ كلذب سأب الو تيلا نفدو ماظعلا تعمج اعساو ربقلا ناك فرإ»

 دنع اوسلج مل تيملا نفد اودارأ اذإ مالسإلا لوأ ىف اوناك نيملسملا نإ ةياور

 هللا لوسرمهبدو دوملا ر ابحأ انم ريح مهب رم ىتحتوالل امظعت هربةى هايإ مهعضو

 هباحصأ رمأو لظ ىبنلا سلغ ك اناتوم لعفن اذكَع لاتف ك انايق مسار دنع

 هن أ اوه وتي الثل { مهلعف ف مهفل اخيل :نل هنم ناك كل: ذ ل»لو { ٥ )اوسلج نأ

 هغلبف 2 اهنفد هريناظأ لق اذإ ناك هلل ىبنلا نأ ىور كلذكو « مهب ىدتقا دهت

 اهرثني كلذ دعب ناك هنأ ىورف 4 ٣ اذهف دحم انب ىدتقا : اولاق دوهيلا ضعب ن أ

 . كلذ ىف دومقلاو مايقلا نيب ربخم ناسنإلا نإ لوقو . مهل انالخ الامشو تيمم

 هنفدىلع اوردقو موق هدجو اذإ تيملانع ك دمحأ نب نسحلا ،ىلع وبأ لثسو

 سانلا دجو ليقو 2 مهيلع ءىش الف هنفد ىلع اوردقي مل نإ و هونفدينأ مهيلع لاقغ
 اوعفري مف & ءاديبلاب هنع هللا ىضر رع مايأ ىف ةتيم ةأ رما جحلا ن رع نورداص مهو

 هبوث اهيلع قتلأف ء بيلك هل لاقي « ثيل ىنب نم لجر اهب رم ىتخ مهسوءر اهيلإ

 ؟ةتيملا ةأرملا هذهب تررمأ ءهل لاقف هللادبع هنبا رهت 7 اهنفدىتح اهملع ناعتساو

 تاكنلإاهتفدتملو اهب تررم كنأ ىنتثدحول : هنع هللا ىضر رمه لاقف « ال : لاقغ

 ةنجلا ابملك لخدي نأ هللا لعل لاقم ع اهيف مهيلع ظيذتف سانلانيب رمح ماق مث ث كب

 هنع هللا ىضر رمع لتقل ةؤلؤل وبأ ءاج دجسملا دنع أضوتي بياك امنيبف ع اهب هلعفي

 لاجر ةتس امهعم دهشتساو ڵ هنع هلا ىضر رع عم دهہشةساف ك بيلك نطب رةبخ

 . اهريغ ٠

 )١( تماصلا نب ةدابع نع ىنان ا الإ نلا باحصأو دمحأ هحرخأ .

 



 س 6 ٢.٠

 رثك أ هيلعو هنفدل اودعت نإن بايث هيلعو مهارد هعمو اتيم موق نفد اذو
 . نامذلا مهمزل مهارد هعمو هنفك نم

: 

 كدح دعقي نأل : لاقو . ")روبقلا ىلعدوعتلا نع مالعالا لوسر ىهنو

 . هيلع دعقي وا ربق ىلع ًأطينأ نم هل ريخ هدسجننم ناكامو هبايث!قرحتف ةرمج ىلع

 .نأهركو 2 ةيلهاجلا لعف نم كلذ نأل ىزميف رمقلا دنع لجرلا دعقي نأ ىهنو

 ربقلاىف خيرصلا نع ىهنو رهاجملا ىنعي « هربق ىلإ هعبقت ران تيملا داز رخآ نوكي

 دوهيلا روبق نيب نيل۔ اا ىلوم ربقب نأ ىهنو « انريغل قشلاو انل دحللا لاقو

 . نيلسملا رباقم ىف لاملا هذه نم دحأ رقي نأو ، نيثباصلاو نيكرشملاو ىراصنلاو

 . رياقم دحأسملا ذختت ن آ ىهس و

 { كلذ لعف نم ءوضو ىلع ضقن الو بوثلاب رتس اذإ ربقلا ىف رظنلا هركبو

 تلعج اذإ و كهللا ءاش نإ رجح دسوي نأ سأب الف بارتلا تيلا سأر لني مل اذإو

 .نوجري مهم ا بحأ الو ٥ ريع وأ مده نه بيع كل اند مقو 7 تميا ىلع .نبللا

 . كلذ لعي هن وجرخ

 ةرغلبا ىف نالعو امهترة> نم ناجرخمال ةموجرااو موجرما ىف عيبرلا لاقو

 .سيلف هغئاقس نم ةفيقس تهدمناف تيم نفد اذإ و « ةرقلا ىف امهبديأو رحنلا ىلإ

 . بارتلا هيلع مدر ام لوأ نوكي نأ الإ هشبن مهيلع

 هيف همتاخ ىقلأ ربقلا ىف وتلل هللا لوسر !مضو امل ةبعش نب ةريغملا نإ ليقو

 )١( ةريره فأ نع ىذمرتلاو ىراخنلا الإ ةءعاجلا هجرخأ .



 س _ ١ ٢

 سانلا رخا ناكو ح هماخ ذخأف هل اوس ذأ مهنذأتساف ك هتيسن ىنمماخ لاق م « ةليح

 -- م
 . :نل هللا لوسرب ادهع

 ف تيللا ىرا وي نأ لبف نم جرخ نأ هز ىنبي الف هرف ق تيملا عصو نو

 ههجر اولعجو تيلا ا وندد نإ و س دا رأ اذإ جرخ نأ هلد هدح ق هاراو اذإف ه

 ى ةلبقلا ىلإ ههجو اودر كلذ م+عض وم ف مهو فالذ اورك ذ اوناك نإف ع ةلبقلا .ريذل

 نالخ ثالذ ىف اودمهت نإو ، هيلإ اوعجري نأ مهملع الف اوقرفت اوناك نإف

 ٠ | وكمل ه : همسح ال

 )ورتم 4ز أ حصي نأ الإ اج۔م هف رمي نأ هل زوح ال اروفحم اربق دحو نمو

 دق هرمغ> ىذلا نأ ء كالذ ىلع لئالدو تامالع نيبت وأ > هنف رعتي نأ ءاشي نل

 . هيف ربقي نأ هعسو كلذ ىلإ هبلق نآمطا اذإف ى هيلإ عجري الو ث هنع ىنغتسا

 لل خف

 رومألا ناك نإف ء اهربق ىف اهلزني ايبنجأ الجر اهيلو رمأ اذإ ةأرملا ىف ليقو

 : لئاو لاقو ء اهمئايل وأ نم دحأ هدنع نوكيف ة ريغ ناك نإو ، كلذ زاج ةقث

 دحأ هعمناك نإ و 7 مرحم اهنم وه سل ص اهربق ىف ةرد ا لخدي نأ لجرلا زوج

 اهربق ىف اهلخدأ ناك نإ و اهلفسأ عم ىلولاو اهسأر عم ىفجألا ناك اهماحرأ نم

 نبالاو 3 سأرلا ىلي امم بألا و طسولا ىف جوزلا نكيلف اهجوزو اهوخأو اهوب ]

 كلذ ناك نيطل اب هيلع نيط نأىلإ ربقلاىلع بوثلا دعو { مدقلا ىلي امم خألا وأ

. راهن و ] ليا ف



_ ٥٢٢ 

 رمأ كوملظ ىبلا نأ ىور امل « لاعنلاب روجقلا نيب ىشملا ضعب هركو

 . دج اسملا ىف ىشملا كلذكو « روبقلا نيب لاعنلا علخب هباحص آ

 ربقلاىلع ىنبي وأ هيف ىلصي دجسم هبنج ىلإ ذختي وأ ربقلا صصجي نأ هركبو

 ،هرجشالو ربقلا رجحب مفتنيال ليقو . هيلع ىشمي نأ ىتتيف ث ربق هنأ ملعبام ردقالإ

 . اهنمبرشي نأ دحأل زوجي الف رباقملل ءاملل اهب عفتني ىناوألا نم ائيش لعج نمو

 عطقل الو ى رثب رفحل هب عفقني نأ دحأل زوج ال رباقالا رفحل لوجلا ديدحلا كالذكو

 . رباقملا رفح نم هل لعج امل الإ ص كلذ ريغ الو رجش

 لصنف
 مكرايد شحوأو كتبيغ برقأام:لاق رباقملاب رم اذإ هللا هحر ره ناك ليقو

 ناريجلا كب لدبتسا رباقملا لهأ٢ ء ناوخإلاو ةبحألاو ناريجلا ميسن 2 رباقملا لهأاي.

 امأو «تنكس دقف رودلا امأ رباقملا لهأ اي ءاناوخإ ناوخإلا كب لدبقساو « اناريج

 تيلاين٬تجوزت دقف جاوزألا امأو « تمسق دقف لاومألا امأو ء تيسن دقن لايعلا

 اذمدقام :اولاقل مالكلا ىف مهل نذأ ول مهنإ امأ ،هباحصأل لاق مثءمكدنع ام ىرعش

 محتد__جو فيك رباقملا لهأ اي ع انرسخ انفلخ امو « انحر انقفنأ امو 2 اندجو

 . كت مث « بونذلا لقثو توملا ةرارم

 مك اتوم اوذؤتالو نفكلا اوفسحأ : لاق هنأ ةنال ىنلا جدز ةلس مأ نعو .

 ترفح اذإو ث هنيد ءاضق اولجعو ث ةيصولا ريخأتب الو ةيكزتلاب الو لي وعلان

 م . ةص اصخلا ني ريشب نع ىذمرتلا الإ ةل ١ هحرخأ )١(



 س ٥٢٣ س

 اوصصحم الو ٠ ءوسلا ناريج نع هولرعاو . هودع أو هوعسروو 3 ه وقع ظ هريخ

 كدح أ ىلصي الو ى دجاسللا اهيلع اوذختت الو « اهبلع اوشمت الو اهونيت الو روبقلا

 . روبقلا ةيوستب اورمأو همامأ ربةلاوب

 ليقف ، هدسب رمأت هريغ وأ نبل نم ربق ىف للخ ىلإ وفص ىبنلا رظن ليقو
 . ىلا سفن بيطت نكلو « ال : لاق ؟ تيملا عفتنيأ هللا لوسر اه

 ىمأتتل نممردز نإ :لاقف روبقلا ةرايز نع عيب رلا ىأ تل اس نايفس وبأ لاق

 ىركذتو توملا ةعاظفو توملا دعب ىجلا لاحو توملا لاح ىركذ تو تارمألاب

 كال ىغبنيالف ىلدنتو ك ىكبتل نيبهذت امنإ تنك نإو كيلع سأب ال علطلا لوه

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو ء فال

 . ىميدلا هجرخأ ()

 



٤٢٤ 

 نوتسلا لوقلا

 اهمرايزو ص روبقلا ىف

 ريكنو ركنم ركذو ء كلذ ف ءاح امو

 أي نأ ه۔اع سأب ال نأ هتبدصم هملع تمظن ك بد رق هل تام نميف ليقو

 وعدي و. [ ىبلاىلع ىلصي و ‘ ةلأسملاو ءاعدلا ف هل | عرعتيو ئ هللا وعديو هربق

 ىف الإ ءاكبلاب هتوص عفري الو مثإلاب ملكتي الو ء هسفنلو تانمؤملاو نينمؤ.ال

 . لوقلا نم رجملا اهدنع لاقي نرأ اهتراي ز ىف هؤركلا امإ و ( هس

 الإ رومبقلا ةرايزل ادمعتم بهذي بنرأ دحأل ىغبني ال : نسحلا أ لاقو

 هدنع) وعدي و « هيلع مل۔ةف هاشختفربقلا نم ابيرق رمال نوكب وأ ةزانج عم نوكي نأ

 تانمؤملاو نينمؤملل رافغتسالا نم اذه هبشأ امو نآرقلا نم رمست ام هعم أرةيو

 .توللا ركذيو ةظعوملا ىف ديزب هنأ وجرم امم اذهو ع ثالذل اآهأ ناك نإ تيمالو

 1 . ةرخآلا ىف ةبغرلاو ايندلا نع ىفاجتلاو

 .ىغبنيو ص لوقلا نم ركتم رئازلا نم نكي اذإ روبقلا ةرايزب سأب ال ليقو

 كيلعو : لوقي نأ وهو ث تاملسملاو نيملنملا نم اهلهأ ىلع ملسي نأ روبقلاب ر نم

 هللا كراب ، تاتمؤملاو نيغمؤملاو ، تاملسملاو نيملسملا نم ى روبقلا لهأ اي مالسلا

 مهللا ڵ نوقحال كب انإو 2 فلس انل ت أ ى توملا دعب ايفو توملا ىف كل و اذل

 مهالا ع ةنمؤم كب ىهو ايندلا نم تج رخ ىتلا ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلا ماسجألا بر

.ىرمعبلا نسحلا نع ىوريف اذه لاق ن « انم امالسو كنم احور اهيلع لخدأ



 _ _ ٥٥

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ مدآ دلو نم هرا قلخ ام ددعب رجألا نم هل نأ

 اهوروزن الأ روبقلا ةرايز نع كقيهن تنك لاق وتلل ىنلا ن ] ىور و

 )رجه اولوقت الو

 لصف

 هنأ ةينآلا نم اثيش وأ ابارت هنم جرخأو ى ىلهاج ربق نم ةراجح جرخأ نمو

 ريق هنأ حص اذإ هنإ لوقو ث ةيمالسإ وأ ةيلهاج تناكر وبقلا شين هل زوجب ال

 روبقلا شبن نم ةبوتلاو ، هسفنل هذخأو هنم جرختسا ايف هيلع سأي الف ىلهاج
 سأب الف ىتوملا تامالع نم ءىش ةيلهاجلا روبقلا ىف دجوي مل اذإو ك انيلا بحأ
 مايأ ىف هكحف ىمالسإ وأ ىلحاج هنأ ربقلا لكحشأ اذإو « نفد ريغ نم اهكرتب
 ناكاذإو ث ةنانثمطاوأ كحم هيف كش ال امب ىلهاج هنأ حصي ىتح ىمالسإ مالسإلا

 ١ . ةطقللا ةلزنمب وهف هنم جرخأ امو هنفد هيلعف ايمالسإ

 لصف
 د وعتي ناك هنأ ةلط ىنلا نع ىورد ‘ رقلا باذع ق سانلا فلتخاو

 ةحصب رابخألا تذروو ربقلا باذعو ايندلا نتف نم كب ذوعأو ى اهنم تايلكب

 ربقلا ىف بذع ءاشنإ ىلاعت هللاو ، كلذ فيك انلهج نإو . ةنال هتع ربقلا باذع

 . نولآسي ملو لعفي اع لآسي ال محر ءاش نإ و

 : . ساع نا نع عيبرلاو ةديرب نع ملسم هارور ) ( ١



 س ٢٦:

 ربقلا ىف باذعو رقفلاو رفكلا ن نم هب ذاعتسي ىلاعت هللا نأ : ءاعدلا ىف دجويو

 .نورخا لاقو 2 ربقلا ىف بذعي قناغملا نإ ليقو )رخآلاو ايندلا ىف ىزلا فقومو

 ريقلا ف مهجاذع نإ نورخآ لاقو . ةمايقلا مود ىلإ مهيلع باذع الو 3 خزربلا ىف

 . همانم ى نافلا ىر 5 لاوهأو عازنأ

 .لاق امك ى رانلاب ةرخآلا ىف مهباذع نإ لاق نم لوق بحأو : : نسحل وبأ لاق .

 لعب باذع ال هز | ` لاق نم جتحاو . ريعس ا , ن ف ق رفو ةلا ىف ف قير : ة : ىلاست هللا

 ه م ٠

 سحت لض نرق ن 7 مبف انكله أ و : ىلاعت ,هلوةب > ةمايقلا لإ تول

 ص و ٥

 روملا ى ىف خا و » ايكاح لاع لاقو ى : زكر هل ممت اوأ دَح دَحأ نم مهنم

 ص ز -

 » ان دقر م نم انتم نم انليو اي اوا نينت مهت ل ثا دجلا ح ن مهاذإف

 ص ع ٥ 71

 .صعب إ و مرو تثبل اولاق نينس دع ض)ألا:ىف مل . ك : ىلاعت هلوقو ١
- 

 ضع ,أ اموي نشي اول اق ال مهروبق ىف ءايحأ رافكلا ءالؤه ناك ولف 4 م

 . مهتوم دعب ربقلا ىف ةايح ال هنأ ىلع لدي ذهف ء ماو

 هموقو نوعرف ف هلا رك ذ ام ك ةمايقلا مول لبق باذعلاب لاق نم جتحاو

 .س ح . ه صر ٥ ئ ص

 .ناوَعر , ل آ اومل 1 ٧ ٢ او وو اشع و و غ ا اهنع نوضرعي رر رانلا »

 . باذملا دمأ
 م

 هاورو ةشئاع ثيدح نم ناخيكا هاورو صاقو ىبأ نب دمس ثيدح نم ىراخبلا هاور )٢(

 ...هس . ٠ سابع نيا نع عيبرلاو اقرتفمو اعمتجم اهريغ

 



_ ٥٢٧٣ 

 : نوشعيو هيلع نويف ‘ةكشنالللا هتدهش توملا هرضح اذإ نمؤملا نإل لاقيو

 . سانلا عم هياع نولصيو « هتزانج عم

 هتايح ىف نآرقلا ولتي ناكو هريق فعضو اذإ تيللا نأ ةن ىفلا نع ىوريو

 77 نع ؤي ح نآ رقلا هنع لداجيو هنيم نع ف ؤيف ك هربق ىفهعمنا زآ رقلا لخد

 . باذملا هنع هللا فرصي نأ نلإ هع لداجي لازي الف « نآرقلا هنع لداجيف

 مايأ ةئالثف نمؤلل امن ى « حلاطلاوجلاصا هنم دب ال ربقلا باذع نأ دوهلا دنعو

 . مايأ 7 ه رناكلا امأ او

 نم ىلاعت هللا ةيصعم لهأل لوقت تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىوريو

 مم ىق ولاب لكوي و لانبلاك براقتو تايح مهروبق للختت فيك 2 روبقلا لهأ
 داعي مم ص طسولا ف ايقتلي ىتح هن اضرقي هيلجر دنع ةيحو هسأ ر دنع ةيخ ناتيح

 مم

 ٠. :رخآلاو اين كلا نيب ام زربلا لوط هز ناذاخي و( ال

 :نكس الو :ىلام ٢ وق امأو . ةميلاو ةبيغلاو لوبلا نم ربقلا باذع ليقو .

 ءادهش ف صوصخ وهف . ر لع .ايحأ ا ل ا ومأ هللا يهس ف اولتق نذا

 « نوقزري مهبر دنع ءايحأ ءادهشل .الؤهنوكي نأ زاج اذإف مهيلع هلا ةمحر ردب

 ن ذلا مهؤادعأ نوكي ن أ زوح ال فيك , نورشبةسي مهس :أو هللا مهاق آ امب نيحرف

 .ةفقو نيح :نط هللا لوسر كالذب ريخ ] دقو . نو ذعي ءايحأ مهولتفو مو راح

 2 نالف نب نالف اي 2 مهادانف ، بيلقلا ىف اوفذق ام دعب ردب موه نيكرشملا ىلتق ىلع

.مهيداغت نيك هباحصأل لاقف ؛اقتخ ناك ىنيدح اودج مل أ ك مهنم ةعامج ددع ىتح



_ ٥٢٨ 

 نأ مالكلا مهملع ح رأ نكلو 6 مهنم 7 عمسأب نسل ل لاقت ؟ ىبوم موا

 . عنملاو سبحلا وه ج رلاو ، او۔اكتي

 )١) .ةا!ص . . , 1ْ . . . ٠

 لام يبلا لاقن ىدوهي ىلع نوكبي اوناكاهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو
 . هربق ىف بذعيل هنإو ء هيلع نوكبيل مهنإ

 هقلخ ىنو ث هقلخب هللا هدارأ امو نيملسللا لوق هريغو ريقلا باذع ىف انلوقو

 انتايح ىف ناوضرلاو ةمحرلاو نارقنلا ىلاعت هللا لأسن ء ةلاح ال نئاك وهف 2 هقلملو

 نم انلعج نأو > هيدي نيب انف وقوو ‘ انرشحو اذ رشن 7 انروبق قفو اننامم دنعو

 ىنلا درح هل وسر ىلع هلا ىلصو ك نيماعلا بر نمآ ندلا موب نيملا باحصأ

 . لسو هل آو

 لصف

 . 7 . 7 . ۔. م ہس ر .7 ما , ٨ ويسم ۔ ل -

 ىا ءايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تبخي :ىلاعت هللا لاق

 . ةداتق لوق اذه ء ربقلا ىف ء ةرخآلا ىنو ى حلاصلا لمملاوم ريخلاب

 & ربقلا ىف لثس اذإ ةرخآلا ىفو هللا الإ هلإ الب ايندلا ةايحلا ىف كاحضلا لاقو

 سلجو ء سلج ي ربقلا ىلإ ىمتناف ةزانج لإ جرخ نم هللا لوسر نأ كالذو.

 ناكلم هاتأ ربقلا لخدأ هربق ىلإ هر رسىلعلمح اذإ نمؤملا نإ :لاقف هيلإ موقلا

 : هل نالوقيف ے فطالا قربلاك اهراصبأو ء ©")نصاقلا د_ءرلاكاممتاوصأ

 )١( هتع ةلا ىضر باطخلا نب رع ثيدح نم ملسم هحرخأ .

 )٢( ۔ ةشئاع نع عبرلا هحرحأ

 )٣( ..دوعسم نيا نع ري.كلا ق ىناربطلا هاور



 س ٥٢٩

 ىنيدو ث هللا فر : لوقيف انمؤم ناك نإف ؟ كيبن نمو ع كنيد امو ء كبر نم

 م ء ايندلا ىف تنك اذكه ي تقدص هل نالوقيف ‘ دنلل ع ىبنو 0 مالسإلا

 ىتلا رانلا هذه : هل الاقو ، اهحمر دجو اهيلإ رظن اذإف ء رانلا ىلإ اباب هل ناحتفي

 مث ، تلحو ض اهب تقدص كنكلو « رانلا هذه تلخدأ اهب تبذك ول تفك

 كريصم : هل ليق ةنجلا اهنأ فرعو اهيف ام فرع اذإ ىتح ةنجلا ىلإ باب هل حتفي
 ىلع برضي 7 ‘ تنك اك م ڵ هل الاف { ىلهأ رشي آ ىف وعد : لوةيف . هذه لإ

 4 هينذأ

 زرأ ديريف هتذلو هلزنم درب هيلع لخديف ةنجلا ىلإ باب هل حتفيف ربخ ىفو

 ، سورعلا ةمول من ، اديعس مت « دعب كضوهن مايأ تأي مل هل نالوقيف هيلإ ضمي

 . ميدنلا ةنج ىلإو لامو لهأ ىلإ ريصي ىتح ةعاسلا مايق نم هيا بحأ ءىش اف
 ص هل نالوقيف ء ىردأ ال لوقيف كبر نم هل الاقو ، هادعقأ ارفاك ناكاذإ امأو

 2 سانلا لوقي اك لوقأ تنك لوقيف { :نل ادمح ىنعي ؟ لجرلا !ذه ىف لوقت ام

 ك ىردأ ال لوةي ؟ كين نمو ك كنيد امو ك كور نم : هز نالوتةيذ ك ةراور ىفو

 هيلعو ، تم هيلعو ء تشع هيلعو ايندلاف تنك اذكه { تيرد ال : هل نالوةيخ

 كللذ دنع حيصيف ك ضقنال البح تياصأ وا لدرددح نم هر زرمع هزاب رمضي 7 ك ثعبت

 » نجلاو سنإلا ، نيلقثلا الإ اهعمس الإ ىلاعت هللا قلخ ايم ءىش تي ال ةحيص

 ص نوتعاللا مهنعليو هللا مهنعلي ىلاعت هل وق كلذف 2 هنعل الإ ءىش هتوص عمسي الو

 ةنملا هذه هل لاقيف ڵ اهيف ام ملعب و ى ةنجلا اهنا ملسي ىتح ةغجلا ىلإ باب هل حتفي م

 هدعقم ىريف « رانلاىلإ باب هل حتةي مث ى اهيلإ كريصم ناكا اهب تقدص ول ىتا
( ٣ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٣٤



:٣.٠ 

 امعط دح الف غيدللا ةمون من هل لاقيو & هنع قلغي الو اهم ومس هيلع لخديف 2 اهف

 .هللا تي : ىلاع هل وق فالذ 1 هعالضأ فلاتخ ىح ٥ رق هملع ي ا 77 مونل

 :الإ هلإ ال لوقب { ةرخآلا ى ىنو اينألا ةاَيَمْلا ىف رتب كا لوقلاب اون مآ نيذلا

 . . ص : .م . ا
 - هل ٥ !\ . ١ < ٠ . : َ ١

 الإ هلإ ال نع زفكسلا فرصو نيملاظلا هللا لضي و هيلع نوتومب حلاص لع عم هلل

 > ىردأ ال لوقي لجرو" نفز هلزا لوةي :لجر ةنحلا ف سانل اذ > اهل وقي الو هللا

 : رذاك وهف ىردأ ال لاق نمؤا نهم وهف ىنر هلا . لاق .رم

 .= .ه

 . ناذوسأ ناك. هانأ هربق ىف ذ تيلا لخدأ أ اذإ هنإ : ليق هللا دبع و أ لاقو

 امهنم دحاو لك دن ىف ءامهباينأب ب ضرألا نانح ريكنو وكنم ل لاتيا & ناقززأ

 غن انزف هيلإ نايت يف ©رمقلا عرمتيف 4 اب ضيف رمقلا نايتأي 29 ك منهج ر ١ نم ةنزرم

 ة ؟ [ذيدش 1 » هأزهيف ‘ حورأ هيف ىلام هلل ذ رب و ، هضدب امهنم دحاو و

 ايندلاف هافر ع ١: امم هتجح هللا هتط ] نمؤم نان ؟ كهلإ نم : هل نالوقي و

 هلأ حتفيف ، ىنب مالسإلا : لوقيف ؟ كنيد : :هل نالوقيف ا : ىهاآ أ هللا : : لوقيف

 .ء اهنار تو : اهلسالشو الاكنأ أو : ذ اغأ ىلإ رظنيف" 2 رألا باون أ نم باب

 : ايندلا ىف هتعطأ \ع كنع هرا فرس ام زا زا : هل لاقيف > اهمو اهلهأل هللأ دغأ امو

 اتام ;ًاحنراهثأو اهراجشأ ىلإ و اهيلإ رظنف ةشجلا باوم أ نم باب هل حتفي مأ

 :ناكسل املا هل لوقي مش ءاف كلزمم ىلإ رظنا : هللاةيو اهف هغاطأ نم هللا دعأ امو

 ةرد آ ) : لوقيف ؟ كهلإ نم : هالأس اذ اذإف ًرناكناك نإو سردلا ةدقز دقرا

 ذل م حت . ز تن رد ال : هل "نالوقيف ‘ ىرد أ ام : :لوقيف ؟ كي : 7 هل .الوقي

امف ةغاظأ نل هلا دعأ امو ى اهراهنأ أو اه 5 لإ رلفنيف » ةنجأ ب وا ن .:نا



 ب _ ٥٣١

 باب هل حتفي مث ث ذلا ةيصعم نم تبكترا ام كمرح ام ىلإ رظنا : هل نالوقيف

 غ اهنف هاصع نمل هللا دعأ امو اهلاكنأو اهلسالس ىلإ رظنيف 2 رانلا باوبأ نم

 هنطب لخدي ىتح امهيقبزرمب ناكسلل هبرضيو © اهنم كدعقم ىلإ رظنإ .: هل نالوقيو

 اهعم-ي ةحيص حيصيو 2 ةمايقلا مو ىلإ نيمولتل ةمون مم : هل نالوقي و « هندب ىف

 معنلا ةذل مهحاورأ أ دجت نينمؤملا نإ : لاقو ى نيلقثلا الإ ضرألا ىلع نم عيمج

 { ليق ايف وهو ث نيجس ىف زافكللا حاور أو { .ةنجلا م وخد لبق مهروبق ىف مهو

 : . ثالذب ملعأ هللاو . نهج ةيدوأ نم داو

 لصف
 : لاق ٩ ا [: ىتلا نع نوركذي هريغو هرا 4حر دي ز ن راج ناكو

 3 ١)4_نع ن نوفرصني نم> موقلا عمسإ هن ] 4ہاع ى" وسو هربق ىف ه تيلل عصو اذإ

 ح ناكام هيتأي هربق ىف عضو اذإو { ةكشناللل عم هحورف هتيب نم لمح ادإ هنأل

 . ثيدلا رك ذو

 & ابيط اف تبهون ث اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع ةندوهب تلخد : ليقو

 & ىسفن ىف كلذ عقوف : ةشئاع تلاقف ى ")ربقلا باذع نم هللا كراجأ : اهل تلاقف

 اباذع نوبذعيل مهنإ ك مف :لاق ؟ باذع ربقلل : هلتلاق للط هللا لوسر ءاج اهف

 . () ح اهلا هعمس

 _ >ت=ع

 . لوطأ ظفلب سنأ ن- ملسو ىراخبلا ءاور )١( ا
 . ةشئاع نع ملسمو ىراخلاا هاور )٢(

 \ . دوعسم نيا نع ريبكلا ق ىاربطلا هاور )٣(



٥٣٢ 

 ةنتدو رعقلا باذع نم كي ذوعأ ن إ مهللا : لوقي ناك وتلل 4 أ ىوريو

 . لاجدلا
 هللا هاتو ى ةمجلا ةليل تام نم : وللتَظ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نعو

 نيب ايف روبتلا باحصأ نع عفري باذملا نأ ‘ سابع نبا نعو . ")ريقلا ةنتف

 كلذف اماين اوناك مهنأ اوبسخ اوماق ةرخآلا ةخفن روصلا ىف خفن اذإف ء نيتخفنلا

 : ةكئالملا مهل لوقيف ء « آ دقرم نه انتمم نم اتلي اي اولاق » : ىلاعت هلوق

 . ذ هن و } ملعأ هللاو . « نوس رلا قدَصَو مرهلا دَعَو اماذه »

 ه © هج

 )١( رمع نيا نعىذمرتلا هجرخأ .



 - هم

 نوتسلاو دحاولا لوقلا

 & ةيزعتلا ىفو ك توللا ركذو \ ءاكبلا ىف

 راعشألا نم كلذ ىف ليق امو

 ك هيف رذع ال امه مهريغ ىلع الو ىنولملا ىلع خارصلا نهم ءىش روح ال : ليقو

 ى امهعمتسا نم نولمو نانوعلمناتوص : ةن ىنلا لوقل { هريثكو هلياق مارحو

 . ١ ةبيصم دنع ةن رم توصو ك ةمغل كنع رام رم توص

 ءاجو ، لذ ىف هتوم رهشل تيملا ىلع خارصلا زوجي ال : نسحلا وبأ لاقو

 ىننلب دق ىنأ الإ « ءاسنلا خارص ىلع رزعي ناك ةمألا ضعب نإ : راثآلا ضعب ىف

 ص تيملا ىلع حاني الو ء تيملا توم ملعيل تاوصأ ةثالث حيصي : لاق ع ضعب نع

 زربت نيح ةزانج ىلع حايص الو ي ىنا رملاب هيلع ىكبي الو ع بدني الو ى مطلي الو
 راكنإلاو ركشتم وهف حان وأ مطل وأ حاص نمو « ربقت نيح الو ء ترم اذإ الو

 { مهنم لبقي نأ اوجر نإ لوقلاب نوركني سانلا رئاسو ،رمألاب ماوتلاىلع بجاو

 . مهئارمأو ةمألا ىلع طوسلاب راكنإلاو « مهبولقب نوركني الو

 اهليبارس ى رانلاو ةنجلا ىتيرط}ىلع ةحنانلا : والع هللا لوسر لاقو `

 هاو هاو ةحتانلا : لوقو { عجرتو بوتت نأ الإ « رانلا اههجو ىثغتو ى نارطق نم

 ،كككحوكثاضقب انيضر انإ مهللا غ هللا ءاضق ىضرأ ال اهريسفت { 0٨1 ايرسل اب ةلك

 )١( انه امع صقن ضعب هيفو سنأ نع رازبلا هجرخأ .
 )٢( فالتخا ضعب هيفو ىرعشألا كلام ىبأ نع هجام نياو ملسم هانعم جرخأ .

 )٣( فلؤملا هاكح ام دجأ ملو ذولتو فهلت هاوو نا۔الا ى لاق .



 ۔ ٥٣٤

 . اهريغ اهماع ذخأتو ةأرملا لوقت نأ وهو ڵ ركفم حونلاو

 نراك تومرضح مامإ زيزلا دبع نب ناملس نأ « بوبحم نب دمع نعو
 ص رزو ةرورض ريع نم ةح ايلا عم دوعةلاو « خارصلا ىلع ا ءاسنلا سبح

 . ةحانل ا دنال ىنلا نملو ا و

 ةزانج ىف رذنملا نب ريشيو بوبحم نب دح تيأر : حبسملا نب دمحم لاقو

 اهيلإماقف ع هللا امهحر بوبحم نب دمم ملكتف « رعشلانم تيبب تلثمتف ، ةحنان تنأف

 ةت أ ناكو ث اهدرطف ، اهكيفك أ انأ : ددسم نب ثراو لاقف ، هسفنب ريشب

 لاقو ص ىكاوب نوكبي ال نأ مهنودحاعتي تيملا لهأ ىلإ نولسري تومرضح

 ىمني ةتالتَط هللا لوسر تعمس ىنإف ، ىتوعفت الف : لاق توملا ةفيذح رضح ال

 تنك : تلاقف ، تيم اهف تام راد ىف خ راوص ةيبارعأ تعمسو ‘ () ونلا نع

 نوهغري هباوث نعو ي نوهربتي هئاضةبو 2 نوثيغتسي مهبر نم الإ مارأ ام

 لهنف

 : لاق { مالسلا هياع ليرج هب ىنات أ ام رخآ : لاق هن أ تب ةلتط ىنلا ن رع ىور

 تثش ام لهاو ڵ قرافم كنإف تئش ام ببحأو ، تيم كنإف تثش ام شع

 ء تاذللا مداه ركذ نم اورثكتسا : مالسلا هيملع هنعو . (")هيقالم كنإف

 )١( ةفيذح نع ىذمرتلا هجرخأ .

 )٢( رباج نع ىقهيبلاو دعس ني لهس ع ىقهيبااو جاحلاو باقلألا ىف ىزاريشلا جرخأ
 ثئش؟ نم ببحاو تيم كنإف ت٤ش اه شع دمع اي لاقف ليربج ىأا:آ ىلع نع ةيلحلا ىف ميعن ويأو

 هؤانغتسا.هزعو ليللاب همايق نمؤملا فرش نآ ملعاو هب ىزجم كنإف ثئثام لمعاو هقرافم كانإف

 سانلا نع



٥٣٥ -. 

 كهيلع اهقتض الإ ةعسىف هركذ الو « هيلع هعسو الإ قيض ىف دحأ )هركذ ام هنإغ

 سيك أ : للع لاقن ڵ توملا : لاق ؟ تاذللا مداه امو هللا لوسر اي : ليقا

 . ادادعتسا هل مهخسحأو ك اركذ توالل مرثك آ .نينمؤملا

 : لاق ؟ توملا تدجو فيك .« مهيلع ءايبنألا نم هريغو ىسوم نع : ليقو :

 .يع . ... ... ١ ح ب (٢ل_كےرم -ه خلست انش
 دشا تول صصع نم هصع . ليقو . همح يهو اهحسم نم خلسن اشلاك

 ركذلا لضفأ : سابع نبا نعو . ةلتاق ةن رض لك ث ")فيسلاب ةبرض ةئامثالث نم

 . ةغاسو ث ةعاسو ء ةعاس توملا اوركذ اف ى توملا ركذ .

 & رمعلا ىف هيلإ هللا رذعأ دقف ةنس نيعست رع نم : ةلط ىنلا نعو

 . نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام افانملا كرتعم : ©‘)زاقو.

 لصف

 ردق ىلع ثاذ دنع هل روصت مدآ نبا حور ضبقل توملا كالم رضح اذإ ليقو

 . حلاطلاو حلاصلا . هلخ

 رال حلمأ شبك ةروص ىلع ىتأي تول : لاقي هنأ سابع نبا نع ىو ر و

 ك تام الإ ءىش ىنع هر ١ عضوي ال و ئ ءىش ىلع اطي الو ءىش هحل ر دحل الو ءىشم

 . سنأ نبا نع ىدع نباو ةرب ره فأ نع ىے او نايح نبا هحرخأ )١(

 . ىلازغلا هرك ذ )٢(
 . . نسلا نع ايندلا ىبأ نبا هجرخأ )٣(
 ىتما نم رمع نم هظفلو نعست لدب نيعبس لاقو دعس ني لهس نع كاملا هحرخأ )٤)

 . م نسلا اذه لب اذإ رذع هل قبي ملف هرذغ بلس ىأ . رمعلا ىف هياإ هتنا رذعأ دقف ةنس نيعبس

 نينساا نبب ام قما رامعا هظفلو سنأ نع ىلعي ويأو ةريره فأ نع ىذمرتلا هحرخأ ..( ٥)

 م . كلذ زوج نم ماق او نبعيساا لا:

 



 ۔_ص -- ٣٦ ٥

 ريخ نم بحأام اهنم ذخأي اهبحاص « ديلا ةحار لثم ايندلا هل تلمج توملا كلمو

 حاورأ ض٫ةي توملا كلف ، ناسنإ ىدي نيب ىذلا ءىشلا لثم وأ 2 ةقشم الم ءانع

 ضبق اذإف ى ةمحرلا ةكئالم نم ناوعأ هعمو اهبرافمو ضرألا قراشم نم دابعلا
 ةكئالم ىلإ اهعفد ةرفاك اسفن ضبق نإو ى ةحرلا ةكئالم ىلإ اهعفد ةنمؤم اسفن

 . مرابذأو مهنكوج نو رضي ىلاعت هلوق ثالذف هربدو ههجو اوبرضف ع بضلا

 4ذإف ڵ دسجلا ىف لخدي ص تولا ريغ توملا كلم : لوقي سابع نبا ناكو

 . هناوعأ ىلإ اهمندف كلملا اهضبق سفنلا تضاف

 )معو « ةيراج ةقدص ص ثالثننم الإ هلع نممطقنا مدآ نبا تام اذإ ليقو

 هل وعدي حلاص دل و وأ «هب عفتني

 هثروو هتاكز ىدأو لالح نم الام باصأ رم نأ 0 ةلط ىنلا نعو

 نرم «"لصني نأ ريغ نه كلذ لثم هلف تانسحلا نه هتثرو 4.نصر ىش لكو ك هبقع

 ٠. اهسذ توع قلا ٢ انك آ ق تعبي تيللا نإ : ليقو » ءىش مهروجأ

 )١( ةريره ىأ نح ىكاسنلاو دواد وبأو ىذمزرتلاو ملسمو بدألا ىف ىراخبلا هاور .

 (٣) .ةريره ىب ] نع باوثلا باتك ى خيشلا وب ,أو يعن ن و ىقهيبلا ىن دوجولاو هدج إ م

 رمقلاك ههجوو هلا ىقل هراج ىلع افطعةو هلايع ىلع ايعسو ةلأسملا نع اففعتو الالح ايندلا بلط نم

 . ردبلا ةليل



 ۔ ٥٣٧٣

 لصف

 بابشلا ردق فرعي ال ء ةعبرأ الإ اهردق فرعي ال ةعبرأ ) ممألا متاح لاق

 الإ ةحصلا ردق فرعي الو 0 ءالبلا لهأ الإ ةيفاعلا ردق فرعب الو ، باش نم الإ

 . تام نم الإ ةايحلا ردق الو > ىضرلا

 ىف لمتق نم هيف تومأ نأ لإ بحأ هجو ام : هللا هحر ديز نب رباج لاقو

 نوكأف كلذ ىأطخأ نإف ء مارلا هللا تيب جح ىفف كلذ ىأطخأ نإف ع هللا ليجس

 ىف نوب رضي نورخآو . ةيآلا هذه الت مث هللا لضف نم ىنتبأ ضرألا ىف برضأ

 لاقو . هللا ليبس ىف نوناق نورخآو للا لضت نم ن ومت ضزرأل

 « كنع فيفخت كلد نإف « دعرلا ةروس هدنع اوأرقاف تيملا مآرضح اذإ :رباج

 . تياللا نع و

 لصف

 « راصنألا نم )0٢ لجر سأر دنع توملا كلم ىلإ :نل ىبنلا رظن ليقو .

 ١ ۔ةن بط : تولل كلم هل لاقف « نمؤم هنإف ىحاصب قفرا ، توال كلم اي هل لاقن

 اذإف ك مدآ نباحور ضبقأل ىلأ ڵ دمح اي لع او ، قيفر نمؤم لكب ىإ ى انيع رقو

 هانملظ ام هللاو ، تاقن « هحور ىعمو دادلا بناج نم تق هلهأ نم خراص خرص

 اوضرت نإف بنذ نم هحور ضيق ىف انل امو 2 هردق انلجمتسا الو ءهلجأ افقبقسا الو

 هكغارفو كمقس لبق كتحصو كنوم لبقكنايح سمخ لبق اخ منتغا: ثيدحا قباطم )١(

 دحأو سابع نبا نع ىقتهبيبااو الا هجرخأ كرقف لبق كانغو ك.ره ل.ق كبابش و كلغش لبق

 . نوميم ني ورمع نع ميعن وبأو

 )٢( هيب نع دمحم ني رةعج هاور .



_ ٥٣٨ 

 كل امو ءاورزؤتو اومأت اوطخيستو اوعزجن نإو ،اورجؤت اوربصتو هللامنصي ام

 نم ام دحم اط هللاو ، رذحلا رذحلاف ءةدوعف « ةدومل كهتانل نإو « بتع نم اندنع

 مهحفصتأ انأو الإ رحب الو رب الو « لبج الو لهسم الو « زدم الو رش تيب لهأ

 هللاو . مهسقنأب مم مهريبكو مهريغصب فرعأ ىإ ىتح رارم سمخ ةليل لك ىف

 . اهضبقب رمآلا وه هللا نوكي ىتح كالذ ىلع تردق ام ةضومب حور ضبق تدرأ ول

 - . . هتلااك ها - . -)١١¡ ٨ى . .ء

 تولب كدح ا نوعدي ال : :نلع هنلا لوسر لاق : لاق كلام نب سن أ نعو

 تناكام ىنفوتو « ىل اريخ ةايحلا تناكام ىنيحأ مهللا لقيل نكلو هب لزن رضل

 . لل ريخ ةافولا.

 لصف
 ضمني وللا الإ هلإ ال مونقلوتولل دنع ك اضرم “"]اولسغا وتللقَط ىنلالاق

 لمالا نطبقش زوح الو هوه مضيل لفسألا همل دشرو 2 هحور جورخ دنع هانيع.

 نب ديعس نعو ، "كلذ زاجأ انيفلاخم ضعب لعلو ى اهنم دلولا جارخإل تنام اذإ

 ىدون ناسنإلاتام اذإ : عأ هللاو ليقو . بنجأ الإ تيم تام ام هنأ ، بيسلا

 ء :شعنلا ىلع لعج اذإف ‘ كفعضأ ام ©. هل وقلا كسفن نبأ ‘ مدآ ناب 2 ءامسلا نم.

 تمح : مدآ نبام ىدون هب ريس اذإفكتلتق ايندلا مأ ايندلا تاتق : مدآ ناي ، ىدون

 )١( سنأ نع ناخيشلا هجرخأ .

 م . هتنا الا هلإ ال اتوم اونقل ديذس ىبأ نع ىراخبلا الإ ةعاجلا جرخأ )٢(

 بطقلا ىأر ناكف ىح لج اهنطب ىنو تنام اذإ ةأرملا نطب قش ىف انخايشأ فلتخا )٢(

 قاحسإهمر> ودمحأ ههركو انريغ نم ىروثلا لاق هبو نيررضلا فخأل اياكترا اهقش هنع هتنا ىضر

 . مهع هنأ ىضر ةقراشملا انخايشأ نم د۔عس ىأك /
\ 



._ ٥٣٨٩ 

 مأ ايندلا تثرو : مدآ نباي ، ىدون دحللا ىف لعج اذإف « كتعج ايندلا مأ ايندلا

 نم ىبام ريسي تيأر ول مدآ نباي : قشمدب رجح ىلع بوتكم دجو ليقو

 { كمدق تلز اذإ كمدن كاقلي امنإو ، كالمأ نم هوجرت ام لوط عم كلحأ

 داز تالمع ىف الو ى داع كلهأ ىلإ تنأ الف بيرقلا كلسأو بيبحلا كعدوو

 تعمد لبج نب ذاعم رضتحا ال ليقو ص ةمادقلاو ةرسلا لبق ةمايقلا موتل لعاف

 لاق ؟ ىرت ام ىلاعتو كرابت هللا رمأ نم كرمغح دقو ىكبت ام : هل ليقف « هانيع

 ليللا مايقو رجاوهلا ءاظ ىلع ىكب أ ىنكلو هذه ك ايند ىلع افسأ ىكبأ ال ىنأ امأ

 ةايح توملا رك ذ ليقو ى رانلا ىلإ مأ ىب ذخؤت ةنجلا ىلإ هطبهم قيرط ىلعو.

 . بلقلا ىسي ت وملا رك د كرتو ركفتلا ك رتو ‘ بلقال

 لصف
 مهالا ؛نوعجار هيلإ انإ و هلل انإ ،لوقي نأ توملا ةبيصمب باصلل بحتسلملاو

 . اهنم ١ ريخ اهف ىل لو أو اهف ىرجأف ء ىتبىصم كتيستحا ‘ كأد.ع فإ

 ىور امل اماعط تيللا ةبيصم لهأل اوذختي نأ هتابارقو تيملا راجل بحتسيو

 ماتأ دقن ©اما_مط رفعج لآل اوعنصا تللم ىبنلا لاق رفعج ىمن ىتأ امل هنآ
 . مهاغش ام

 )١( رفعج ني هللا ديع نع ىنادنلا الإ ةخا هجرخأ ..

 



 ۔ . ٥٤

 نأ بحتسيو ى مرحم لوق وأ حون ريغ نم تيملا ىلع ءاكسبلا زوجي ليقو
 دنع كالذكو ‘ سأب الف هلاح ىلع كرت نإو ، ةل_بقلا توملا دنع تيملاب لبقتسي

 . ريخ فكالذ نكمأ نإ هنيفكتو هرهط

 راصنألا نم لجر ةزانج ىف تلع هللا لوسر عم انجرخ بزاع نب ءاربلا لاق

 ىلع نأكو ث هلوح انسلجو :نل هللا لوسر سلجو {دحاي نأ لبق رقلا ىلإ انيهتناف

 اوذيعتسا :لاقو ڵ هسأر عفرو ء ضرألا هن تكسني دوع هدي ىفو « ريطلا انسوؤر

 ىف ناك اذإ نمؤملا دبملا نإ : لاق مث ، اثالث وأ ى نيترم د هللا باذع نم هللاب

 هوجولا ضيب ءامسلا نم ةكئالم هيلإ لزن ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا

 . ىتح ء ةنجلا نم طونحو ةنجلا نافك أ نم نفك مهعم ، سمنلا مههوجو ىلع نأك

 اهمأ اط : لوقيف هسأر دنع ساجيف ، توملا كلم ءىجي مث س رظنلا "دم هنم اوسلج

 ليسياك ليست جرختف : لاق ء ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ ىجرخا ةبيطلا سفنلا
 نيع ةفرط هدي ىف اهعدي مل اهذخأ اذإف ء توملا كلم اهذخأي ىتح « ءاقسلا نم رطقلا

 جرخيف لاق ، نودعصيو طونجلا كلتو نفكلا كالذ ىف اهولعجو اهوذخأي ىتح

 نم "الم ىلع نورمي الو ضرألا هجو ىلع تدجو كسم ةحفن بيطأكاأهنم

 هئامسأ ننحأب نالف نب نالف نولوقيف ؟ بيطلا حورلا هذه ام : اولاق الإ ةكالملا

 «هلحتفيف ع هل نوحتفتسيف ايندلا ءامس ىلإ اوهتني ىتح « ايندلا ىف اهب ىسي ناك قتلا

 ءامسلا ىلإ اهب ىمتتي ىتح ى اهلبق تلا ءامسلا ىلإ اهوم رقم ءامس لك نم هعيشيف
 هوديعأو2نيبلع ىف اذه ىدبع باتك اوبتك ا:لجو زع برلا لوقيف لاق ةعباسلا

داعتف ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو 2 مديعأ اهيفو 2 مهقلخ اهنم ىنإف ے ضرألا ىلإ



_ ٥٤١ 

 ىبر : لوقيف كبر نم : هل نالوقيف هناسلجيف 2 ناكلم هينأيف « هدسج ىف هحور

 : هل نالوقيف { مالسإلا نيد ىنيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف ، لجو زع هللا

 : فالوقين ى ولع هللا لوسر وه : لوقيف ؟ كيف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام

 نم دانم ىداني لاق ء تقدصو هب تنمآنف هللا باتكت أرق : لوقيف ؟ كيردي ام

 اياب هل اوحتناو ةنجلا نم هوسهاأو ى ةنجلا نه هوشرناف ىدبع قدص نإ ى ءامسلا

 لاق ص هرظن دم هربق ىف هل حسقيو ى اهبيطو اهحور نم هيتأيف : لاق ى ةنجلا ىلإ

 كرسي ىذلاب رشيآ : هل لوقيف حيرلا بيط بايثلا نسح هجولا نسح لجر هيتأي و

 ريخلاب ءىمحم ىذلا كهجو تنأ نم : هل لوقيف ، دعوت هيف ىذلا كموي اذه

 { ةعاسلا مقأ ، ةعاسلا مقأ بر : لوقيف : لاق ى حلاصلا كلمع انآ : لوقيف ڵ ريخلاب

 . ىلامو ىلهأ ىلإ عحرأ ىتح

 لزن ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا ىف ناكاذإ رفاكلا امأو : لاقو

 اوسلج ىتح ()حوسلل مهعم ، هوجولا دوس ه ايلا ةك ؛الم نم ةكشنالم هيلع

 سننلا اهتيأ اي : لوقيف هسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم ءىجي مث رظنلا دم هنم
 هدسج ىف حورلا قرتفتف : لاق ڵ بضغو هللا نم طخس ىلإ .ىجرخا ع ةشبحلا

 ض لولبملا فوصلا نم دوةسلا عزني اك ، بصعلاو حورلا نم عطقنتف اهعزنيف

 حوسملا كلت ىف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع ةفرط هدي ىف اهعدي 7 اهذخأيف

 هب نورميالف«ضرألا هجو ىلع تدجو ةثيبخ حير نتنأك اهنم جرخم و اهب نودعصيف

 نالذ ص نولوقيف لاق ؟ ثيبخلا حورلا اذه ام ى اولاق الإ ةكشالملا نم الم ىلع

 ٠ ظيلغ رعش نم بوث حسما ) ( ١
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 ايندلا ٠امس ىلإ اهب ىنهتنب ىخ ء ايندلا ىف اهب ىس ناك ى تلا هئامسأ حبقأب نالف نبا
 2 ٠٤َ, 2 ,١ ء ه 7 “٠اإاص ا_ا,: ع ۔ هد .- ٩اأ ۔٠۔ {.

 عاسلا با و: ا ميا حتفن ال » :نل 1 لوسر , ارف 1 ‘ هل حي ااو ك هل حمعم۔وف

 ىلاعتو كرابت هللا ل وةيف لاق 2 طايخلا ة سف لتنا جم ىتح ة هتلان ولخ ادياَلو

 ىنإف ضرألا ىلإ ةوديعأو « ىلغلا ضرألاب نيجس ىف اذه ىدبع باتك اوبتكا

 .« ۔اخ رط 4ز و>ر طرف : لاق . ىرخأ : رات مجر رخأ اهنمو مديعأ اهذو مهعةلخ اهم

 هم ٥

 هنطْشَتم ءاسا نم رخ امنأكف لاب كرشي نمو : والط هللا لوسر أرق مث

 هنتأيو هدسح.ىفا هحور داعت 7 قحس ناكم ق 2 _لا هب ىور وأ رتملا

 © ىردأ ال { هاه هاه : لوةيف .كبر نم { أ هل نالوقيف :2 هناسلجيف ناكلم

 اذه ام. : هل نالوقيف لات ىردأ ال هاه هاه : لوقين ؟ كنيد ام : هل نالوقيف

 .بذكن ءامنلا لبق نم دانم ندانينء1ىردأال هاه هاه لوةيذ؟كيف ثعب ىذنا لجرلا

 قيضيو اهمومسو اهرح نم هيتأيف لاق رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو ك رانلا نم هوشرفاف

 حيبق ةحارلا نتنم هجولا ح : ممق لجر هيتأبو ك ؛ءالضأ هنم فلتخت ىتح هربق ىف هيلع

 لوقيف لاق «دعوت تنك ىذلاكموب اذهف كؤ ؤوسي ىذلاب رشب 1 هل لوقيف ‘ بايثلا

 مقت :ال بر لوقيف : لاق ثكالمع انأ لوقيف رشلا هنم ءىجحم ىذلا كهجوف ك تنأ نم

 ٠ )ةءالا ة مم ال بر . ةعاسلا ,م معد ال بر( ةعاسلا

 له صف۔

 < هاد د۔ع .وهو ةافولا .هن رضح نبح ك ر 4 1 ك . )٢( هتن ةت ى ذلا ن نع ىوزو

 ..ضمب غلا ىو بزاع نب عاريلا نع دوأد ؤب ,أو دحأ :هج رخأو ثبدحلا اذه ىور ( ( ١

 فالتخا

 ٠. هد>أ ح ) )٢



 ۔_س ك _ ٣:

 عفشأ ، ليربجا : لوتيؤ ء اهطيي مث اهسضبقي مث ع تنأ نيأ ليربج اي : لوقبو
 ٠ تول . عا نو كبر لنع ف

 ء

 ٠ )وروا كيبل كيبل : لوب وهو ليريج تعمس اهنأ ةش :ن تركذو |

 ج و هد اهينرخدي ام ةوكر ةلل ةلك ذا لوسر ئ ىد نيب اكس - ا تلاق اهس 1 ٠

 وهو : هدني بصني م . تاركسل توا نإ . هلا الإ هلإ ال لوقيو ، ههجو اهس

 . هدي تلامو « هبلع هللاب تاولص ضبق ىتح « ىلعألا قيفرلا ، لوقي

 : هعمست راوخ هلو ألا إ توم تيم نم \2`: .لاق. هز : 1 مالسلا :هملع ٢ هنع ىدور 7 3

 ::... . .." ٨ .. قعصل هجنب .ول هبأو:ع ناسنإلا الإ هنن ةباد لك
٠ -. . 

- 

 رك ذ :شرآ اورك : :نلا ١تةع هلرا" ىضر ُباطا ن س ارح نع : ىورو

 :كسالإ ليلق ىف الو للق الإ ريك ق هنوزك ذت ال كنإف تاذللا "مناه
 .مور ¡ تولل كالم و. الإ ايندلا مايأ نه موي' نم ام ام لوقي ناكهنأ ا يورو 4 ,ىزج أو

 خ ‘;..

 هقزر دفن نف ، هوجولا حبتصتي تارم بمج ايفدلا لها باوبأ نم: اب .لك, يلغ

 نامألاب هنابةتهب انلك ناذللا هاككنام هاتأ | :تول عرص اذإف ء هرظني هلجأ عطقن او

 انيلع ىلمت تنك دقلف اريخ انع هللا كازج ث هل الاق الاص الجر ناك اذإف ، راهنلاو

 ارش اني انع هللا ازج : هل لاق :.و لجر نا نإ و { بح ام ىلإ تجرخو بح ام

 ج .. , .:, ( .: ٠.ث.:.. . ز

 )١( ةشئاع نع ىراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ . _ .

 )٢( ربقلا باذم مئاهيلا.عامسف.الصب يبطرقلا رك ذو ملسم هريظن جرخأ .
 )٣( الوصوم ة ةريره ىبأ نع ةجام نياو ىشاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ ..
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 محلو تيبلا لهأ موقيو ء هركت ام ىلإ تجرخو هركن ام انيلع ىلمت تنك دق

 نوعزج 6 : تولل كلم لوقيف ءاهرمش ةرشانلاو ءاهجو ةكأصلا مهنم « بيجو

 ،ةدوسد ةدودل كيف ىلنإو ص رعنم كل تصقن الو ی قزر كل تبهذ ام هلاو

 !وكبلو مهتيمنع اولهذل همالك ن ومسي وهماقم نوري ولف 2 ادحأ كنم ىتبأ ال ىتح

 ٠ ).مسن أ ىلع

 لمن

 هتيرطو هتباد ىتح تام اذإ نمؤملا ىلع ىكبي وهو الإ ءىش نم ام هنإ ليقو

 نم ىلع ىكبأ ال ىلام : لوقتو ، ضرألاو ءامسلا هيلع ىكبتو ص هجرخمو ي هلخدمو

 ىنطب, ىفام ىبر ةزعو ص ىجا ىف هللا ركذ رثكيو ،.ىعاقب ىلع هتهبج عضي ناك

 . "")كبرضأ الو كنم ىلإ بحأ ىرهظ ىلع الو

 تبانن ك ةب رغ ضرأ ق تيم تام ام : لاق هز ا :نلع ىنلا نع ىورو

 أرق مث ء رفاكىلع نايكبي ال امهنإو ، ضرألاو ءامسلا هتكب الإ هيك اوب هنع

 : ع ه - ٥ ]م ٥ _ ۔ص إ مم

 . « ضرال اوماَمَتلا مهنلَع تكب ان »

 ٠ اهفارطأ ةرجح ءامسلا ءاكب : ىلع لاقو

 ة

 نهرهتناق نيكبي ءاسن اهفلخو ةزانج :ة ىنل ٧ ترم : ةرب ره وبأ لاقو

 “س _

 )١( رمح نبا نع هرك ذنلا ىف ىطرقلا هجرخأ .

 )٢( لصألاب اذك .



 ۔ ٥٤ د

 (ا)درملاو ةعماد نيدلاو ةباصم سفنلا نإ : :نل ىنلا لاقف « هنع هللا ىضر رع

 . بير

 ةلل ىبلا لاقف 2 مالسلا امهياع اهياع ةمطاف تكب ةيقر تنفد امل ليقو

 ، ةمحرلا ن نيعلاو (")بلقلا نم ناكامو 4 ناطيشلا نف ناسالاو ديلاب ناكام

 ىراصنألاها دبعي رباج “”هيلع لخد ليقو ٨ مهارا ىلع ةتللتط ىنلا ىكب ليقو

 ىگبت هللا لوسراي : هل لاقف ڵ ىكبو ع هرجح نم هعضوف ى هسفنب دوجن هدلو »

 شدخ نع تيه امنإو ٤ هل ةحر ىكبأ امنإ لاقف ؟ ءاكبلا نع اناهنت تنأو

 . ناطيثلا ةنرو . بويجلا قشو { دودلا

 .ةيك انتوص اعمسف ، عفارةزانج ىفرسابع نباو ر نب هللا دبع عمتجا ليقو

 ىذؤيل تيال نإ و « هللإ باذعب هل ةقاط ال ريبك خيش كبحاص نإ ڵ رص نبا لاقح

 كنإ امأ ڵ نحرلا دبع ابأ اي هلا كمحر : سابع نبا لاقف " ىلا نم لوقلا اذهس
 ١ . وع ٨ م ۔ ٥٠ ۔ ره & - إ ٤ ص ِ روما 7

 تامأ وه هنأو ىكسب او كحضأ وه هنأو 2 لوقي هللاو ع كلذ نالوقتل كابأو

 اذه ذخاؤينأ نم لدعأ و لجأ ىلاعت هللا عىرخآ رزو ةرزاو رزت الو ايحأو . ..,, ٤. ..ه ع 16 ۔ ل 1٠۔٠' ۔۔..۔ .۔ي۔ا [

 . ئجلا اذه لوقب تميألا

 )١( ةريره ىبأ نع ىا۔ذاا هجرخأ .

 . )٢) ىفوتملا نأ هيفو لوآلا ثيدحلل ةلمكت وهو سابع نبا نع دحأ ناثلا ثيدلا جرخأ

 بتيز .

 )٣( دمحأو هجام نياو ملسم هجرخأ . _
 ) ٢٥ _ نيلاطلا جهنم / ٢ (
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 «هيلعلهأ ءاكمب اباذع رناكسلا ديزيل هللا نإ :لاق هنأ وللَط ىنلا نع ليقو

 . كالذب مهلهأ اوّصو اذإ كلذ لعلو

 ءاكبلاب ىك ابلاىلع ةبلغلا عقتنأ اهدحأ ء هوجوىلع تيملا ىلع ءاكبلا ليقو

 ىلصملا هديريال ىذلا ةالملاىف كحضلاك هعفد ىلع قيطيال ىذلا ةربملا قانتخاو

 هبو هثاكب ىف هحرف نوكيف ردص قيضو نز>و همل نا ىك ابلا نوكيام هنمو

 « مثإ الو هيف جرحال ههبشو اذهف هردص نم بركلا لوزيو « هندبو هبلق حيرتسي

 .فلس ايف بونزلل رك ذتلاو العو لج هللا ىلإ عوضالاو للذتلا ىلإ وعديام هنمو

 ىلع ىك ابلاف 2 تاحلاصلا راثيإو « تاريخلا لعفل ةعراسللا ىف ةبغرو « همايأ نم

 دبعلا لامي كلذ دنعو . هيلإ ةبرةلاو ، هللا ةعاط لذضفأ نم هؤاكب نوكي ةفصلا هذه

 . هترفغمو هبر ناوضر

 دنع ربصلا ةلع ىبنلا نع ىور امل .ةبيصملا لوأ دنع ربصلا لضفأ : ليقو

 ةبيصيلل ًاماظيتسا ىك,ي ىذلا امأو ث ةبيصملا لوأ دنع ىنعي ع )ىلوألا ةمدصلا

 هلثمب ناحتمالا قحتسيال اع ىهد دق هنأ ىريو ءاضقل اهراك هب لزن ال [ركنم

 طخلا اهب قحمي ىتلا ىصاعملا ملغعأنم اذه هؤاكبف {هبرءاضقل ملسم الوضار ريغ

 ٠ ملع أ هلبا و ؤ0.ٍ ه ١ نم

 لصف

 .تيم ىف ةيزعت بتك لجر ىف هللا هحر دحأ نب نسلا ىلع ىب أ نع بسحأ

 لم زوحمال ناك نإو ، هأرقي الو « هللا هحر ی بتكي نأ هعسي له ي هالوتيال

 . ماهبإلا ىلع هللا هحر انالف بتكي نأ هل زوجي
-- 

 )١( سنا نع ةعامجلا هجرخأ .
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 كتمم محرو كرجأ نا مظع لوقي نأ هل روحم ىذلا نأ تفرع ىذلا : لاق

 -. هل ةن الو فکالذ دقتتعد ال, اهال وت,ال ناكولو ك کالذ هيلع 2 الو

 رب زغلا دبع ن ر۔ع غيلإ بتكف ص باطلا دبع ن نوعل “نءا تام ليقو

 { تاومأ ءانبأو تاومأ انإ ، ايندلا انكسأ ء ةرخآلا لهأ نم سانأ انإف : دعب امأ

 . تيم ىف ةيزعت تيم ىلإ بتكب نل بجمعلاف

 لصف

 هللا مسب . هدلو تام نيح هللا همحر لبج نب ذامل و هللا لوسر ةيزعت ىف

 امأ ك هنع هللا ىضر « لبج نب ذآعم ىلإ الع هللا لوسر دمحم نم « ميحرلا نمحرلا
 انلاومأو انسفنأ نإ مث .ركشلا كايإ و انقزروءريصلا كمهلأو رجألاتالهلل مظعف « دعب

 ،دودعم تقول اهضبقبو / مولعم تو ىلإ اهب عتمتي ةعدوتسملا هيراوعو ه بها وم

 اذهأ كنبا ناكدتو « ىلتبا اذإ ربصلاو ء ىلعأ اذإ ركلا اهيف انيلع ضرتفا مث

 رخأب هضقو ، رورسو ةطبغ ىف هب ( كمعتم { ةينملا هبهاومو ةعدوتسملا هيراوع نم

 كسفن ىلع نعمجن الن { تنسحأو تربص نإ ىدهلاو ةالصلاو ةحرلاو ى رودوم

 ثدل كتبيصم باوث ىلع تمذق ول ككتافام ىلع م دنتف كرجأ طبحم نأ نيتلصخ

 دنتعاف 2 اتيم درب الو ردق نديال عز+ا نأ عاو هنع ترصق ةبيصملا نأ

 مهليبسل و ڵ دتةقاف ى نيحلاصل اب و ك لزات وهام كفسأ بهذ الو رجألا بسقحاو

 لك لع هن ضراو : لاق يذ هللا قدصو كلهتف جاهنمل نع لز الو 4 ' كلسا

 ٢ عدف ثكآاعد اذإ و ،ةعوؤوبجتم كدنع هنلا ماكحأ او ،ةعويبم هل كسفن ن ] لصاو ء لاح

هللا نم تالف ةقرفلا كبيبح نم كعزجأ نإو ء ةقشلا كلذ ىف ناكنإ و ، ةعومسم
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 مظع ] كأايإ و انقزرو  ربصلاب كيلقو انب ولف ىلع هللا طب رو( نسحلا ذعولاو نملا

 . هتاكرب و هللا ةمحرو كيلع مالسلاو 2 رجألا

 نب ىلع ءاج هيلع ىجسو هنع هللا ىضر قيدصلا ركسب وبأ ضبق امل ليفوا

 باب ىلع فقو اهلف ء ةوبنلا ةفالخ تعطقنا مويلا لاق م 2 عجرتساف ع بلاط ن

 نيح تضهنف 4 :ن للا لوسر فلإ تنك 2 ركب ابأاي هللا كمحر : لاق تببلا

 ، اومتعت نيح تقطنو ء اولشف نيح تقو . ا رناكتسا نيح تزرو ك اونهو

 نيح ترمشو « اولشف نيح رخآو ّ اوقرفت نيح الوأ اب وسعي نب ررل هللاو تنك

 ١ ونف ©اوبلطام راتوأ تكردأو ى اوعزج ذإ تربصو اوعلهذإ تولعو 8 اوعنخ

 ازرح نيدلل تنكو ى ةوق مالعأو 2 اتوص مهضغخأ تنك .اوبسقحم لام كي

 ىلعو ص ابهلو اباذع نيرفاكلا ىلعو ءافصحو اسنإ و ةحر نينمؤلاو ى اتهكو ازعو

 كتجح للقت ث اهناغجي تزفو « اهنانب هللاوترطف « ًاظيغو امظكو ةظلغ نيقفانملا

 فصا وملا هليزت الوءقعاوصلا هكرحال ىذلا لبجلاك تنك 2 كت ريصب فعضت ملو

 قولخ الو 2 عمطم كيف دحأل الو ز۔مم كيف لئاق الو ص زءذم كين دحأل نكب

 ليبسلا جهن دقو تماقو 9 مزحو ملح كرمأو ك مو كح لوق ، ةداوه كيف

 تةبسفڵ نورفاكلا هرك ولو هللا رمأ رهظو ى نيدلا كب لدتعاو ع ريسعلا لهسو

 انيبم از وف رياب تزفو « اديدش ابت كدعب نم هللاو تبعتأو ك اديعب اقبس هللاو .

 هللا ىلصو ى مبظملا ىلعلاللاب الإ ةوق الو لوح الو ، نومجار هيلإ انإو هلل انإ
. : دحم هلوسر ىلع



 س ٥ ع __ ٨

 لصف

 ه.ف هل نوزرعملا هات أ و[ فسوي ن جاجحلا وخ ] فس وي ن درح تام امل ليقو

 ىلع بذي مل : لاق
 اق ۔ ه ص ٥ س ٥ سإ ص _ . ٥ ہ

 رمخ نيب َ ينب م توم ا ىوط

 رو ۔ ٥ ۔ ؤ۔ ه م ا م 0

 ٥هدذح و ب ولا ر لح

 ِ ح

 1 م ر وبقلا ىلت م

 م

 1 د اتم

 - _ ے م ِ %

- 

 ا ل ل ا بيرلا لآق
 ح = _-

 كنيرتف ي ينساحت هب تلا <زك أ .< : ِ م م ص ز - ك
 ت ح

 : ارعش هذه هتلع .ن هر ; اقل ىلإ عرس ] از ا ةليغ

 س ر فص ص م ن ص

 رش از ةنملا ىوت ا_م1 سلاو

 ُر 1 هيل ع ءى ٠ ود ملف

 " مم ے ۔ ےسر 7 7 م _ « ٥ص م

 او_هدةتو ه دعب اليلق انما

 م ےه

 راود س انلاب كاذ هنأل

 يباوج دري ل و بيبحلا اهيف
 ١ رت مم هس مك
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ربجتت ال كولمملا دبعلا اهبأ اه : بوتكم باتك هيف حول هسأر دنعو ى لجر هلع
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 لاط نإو كتياغ توملا نإ ص كلل هللا لعج ىذلا كردق دعتت الو ء كقلاخ ىلع

 « ةتغب ذخؤت مث ، كورتم ةمولعم ةدم ىلإ كنإو 2 كمامأ باسحلا نإو 2 كرع

 .ىوةتلا نم دوزتو . ارضحم هدم كسفنل همدق ايندلا نم كل ناك ام بحأف

 ۔سراف كلم مارج \أ ى اربتعم ىف نإف ىب ربتعا كولمملا دبعلا اهس . كتقاف مويل

 « ةذل ايندلا ىف مهبغرأو ى المأ لوطأو . باق ماسقأو ى انط مماتعأ نم تنك

 ه شويجلا تمزهو ص كولملا تلتقو « دالبلا تخ دن ح ايندلا عمج ىلع مهصرحأو

 هب ىدتنأنأ عطتسأ ملو 2 ىلبق دحأ عمجب مل ام ايندلا نم تعمج و « لواقملا تللذأ و

 . ى لزن اذإ توملا نم

 : ربق ىلع رهشلا اذه تأرق : ىدزألا نسحلا وبأ لاقو

 اداعَو نومر حقو دومث انذق توما ىتفأ فيك هركت

 ايلا اوبكر اللاط كرام توابأ دق ٠مك البلا راد لسو
  

 ىأر ڵ سد۔ةملا تيب ناريغ نم راغ مالسلا هيلع ىفلا دواد لخد : ليقو

 : لاق ؟ هذه ام : مالسلا هيلع دواد هل لاقن 2 اهبلقي ةعوجم ماظع هيدي نيب الجر

 ىرت ىتح رافلا لخداو « دحاو ماظعلا هذهو ، دحاو انأف & سفنأ ةئالم انك انإ :

 نالف انأ : هيفبوتكم حول هسأر دنعو لجر هياع ريرسب وه اذإف لخدف 2 ثلاثلا

 « ةأرما فلأ تجوزتو ڵ ةنيد . فلأ تينبو ، ماع فل أ تكام ص نالف نا

 كلددمب راص مث ءايندلا لهأ اب ىب اوربتعاف ع ىحرصم اذهن ے شيج فلأ ت.زهو
« اودجي لف اماعط هب ىل اورتشيل بهذ نم نيزيفقب قوسلا ىلإ تثعب نأ ىرمأ نم
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 « معت من اهتاكس أو رهاوجلا تققدف ، اودج ف { راطنق رانيدلا ناكم تثعب مش
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 في واسقلا لوط ه رغو اهف اونمعف نإ و اين دلا ىن ريصم ا ذه

 ايلاو ةرصبلا ناورم نب رشب انيلع مدق : لاق ىرصبلا ندحلا نأ ىورو

 نسحلا : تلقن ؟ تنأ نم : بجاحلا ىل لاقن ع انسم هتتاف لاق ث نيقارعلا ىلع

 .دت نأ كايإو ڵ ريمآلا ىلإ لخدا : لاق 3 من : تلقن ؟ هيقفلا : لاقف « ىربلا

 ثكالأس ام باوجملع هدزت الو ے باوجلاب هفذخاف ءىشنع كلأس نإو رظنلا هيلإ

 2 كءاج هنا نسحأ : تلقف . كسلجم نأ الإ { سلاجلا ف زرحم و ‘ افرح هنع (

 ، تدع مش ، تقو ، سلجملا نع تزرحتف ص ريرس ىلع وهو ،رشب ىلإ تلخدف

 ى مومحم : اولاق ؛ ريمألل ام : تلقف ، هلوح ءابطألا اذإ و 2 هسلجم نحص ىف وه اذإف

 © تام دقو ، اهبصاوناتزج دق باودلا اذإو 2 ىنت ةيعانلا اذإو 2 تدع مش

 ىقب امف 2 هاثرذ 2 هربق ىلع فقوف ح قدزرفلا ءا ص ءارحصلا بناج ىف نفدو لمح

 ءارحصلا بناج ىف تيلصف ص هربق نع تفرصناف ، كاي وهو الإ ربقلا ىلع دحأ

 .بناج ىلإ نفدف ةعبرأ هلمحم و دوسأ دبعب ىتأ دقو هربق ىلإ تمجرو ص ىل ردق ام

. ناورم نب رشب ريق امآ تلق ىتح نيربقلا نيب تلصف ام هللا وف ك هربق
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 لَجأ ىلإ تقو هل مامحلا نإ

 ايتنيزؤ ينلا ىلإ نئمطت ال

 : رعشلا اذه ربق ىلع دجوو

 ره ف ج. م ه

 ىماعملابو بونذلاب "حرغتأ
2 7 _ » 7 . 

 رتس فلخ . ةثيطخلاب ولخو
 . - س -

 ى ١ - م ص

 تالو وهل نمهللا ىلإ بثو
 ت ع اسم ايأ بئاصم" ركا داف

 ىنأي نأبللااَدايتوَمالنآ دق

 م ٥

 7 {, ۔ ۔ ٠2 س . م . ٠

 ىماوتل 3 لح ود م وي يس ٢

 ص ص _- س م 2 ٥

 ىماح . كيََع نيملاعلا رو

 : تلو { رماقملا ىلع تقو : لاق رانيد ن كلام نعو

 وه ل س . 7 ٦

 ےم ےم م

 دإ ىلل نأو \ح د ام
 ِ و

 4ز اطلشسب ١ دملا ن و

 م

 امتيدانف
 . ه 4 ص هس

 رختفملاو ذ مظعملا نياف

 ٠ دسفا ام اذإ قرم نأو

 © ٥ ٥ رص 3

 ٠ ص ث 71 - 7 1 7

 روصلا ت نساحم احمو
 _ .م م م ء

رثهةصم ىرت ايه كل ام ١



 ۔ ٥٥٩

 :داو ف نهدو ك ٨.حاص لجف اهد>أ تايف > نيبحطصم اناك نب وخأ نإ ليقو ِ

 تاب ارلف & “ ١ زواجو هلع ملاسد ملو ں اليل 6 ر ےل هوح أ هريث» رمو ك مودلا ىداو ك هل لاقي

-` 

 ارهش لوقي افتاه عمس

 انكس نأ مودلا لهأل كينع ةت "ةو اليك موشلا ىواوي
 انسل ايع موشلا ىواوب رمو تاكسم تبيوَت هك واث مولا ىو

 نقيأو ى مهسلا هلاغ امل رعاشلا كلااىدنكلا رجح نب سيقلا ارما نإ ليقو
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 تارع رمع
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 تسرهف

 عوضولا ةفيحصلا مقر

 لوألا لوقلا 3 ٩

 . اهماكحأو هايملاو ااممو ساجنألا ىف

 ىناثلا لوقلا ٧

 . كذ هابشأو ء ضيبلاو رقلاو بحلاو مئاملا ةساجن ىف

 ثلاثلا لوغلا ٧

 . رادجلاو ى راثلاو ، عرزلاو ، لقبلاو ي افصلاو ى ضرألا ةراهط ىف

 عبارلا ا لوقلا ٧٩٨٩

 . كلذ ريغو ىذملاو ىدولاو طئافلاو لوبلا رك ذ ىف

 . ا.رمادآو طئاذلاو لوبلا ركذ ف

 سداسلا لوقلا 2 ٩

 . ةراهطلا ىف كشلاو ى ءاشقحالاو عامجالا ق

 عباسلا لوقلا 2 ٠ ١

 . كلذ لاحمو ك ءاحنقسالاو . اربتسالا ق

 نماثلا لوقلا ٦١١٤

 ۔ .٥٦

ةساجنلا نم ندبلا ةراهط ىف
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 عوضوم ةف۔حصلا مر

١٢٩ 

١٣٦ 

١٤٩ 

١٦٥ 

١٧٣ 

١٧٩ 

١٩٥ 

٢٠١ 

 عساتلا لوقلا

 . هماسقأو هفونص نايبو { هماكحأو مدلا ىف

 رشاعلا لوقلا

 . باودلا رافصو « ميذلاو 2 عدفضصلاو ، دولجلاو ، ريزنخلاو 2 ةتيملا ىف

 رشع ىداحلا لوقلا

 . ليذلاو ، رويطلاو ك رافلاو ، "رلاو ى عابسلاو 2 باكلا ىف

 رشع ىفاثلا لوقلا

 . مهتاساجت ماكحأو ، باتكلا لهأو نيدترملاو نيكرشملا ىف

 رشع ثلاثلا لوقلا

 . اهريغو ةالصلا ىف وهو ةساجت هب ىأر وأ هريغ سجن نميف

 رشع عبارلا لوقلا

 بيرتت ىفو كالد ىف هلو لبةي نمو « ىناوألاو لزغلاو بايثلا لسغ ىف

 . بوثلا

 رشع سماخلا لوقلا

 . نهدلاو كسا ىفو رانلاب سجني ايف

 رشع سداسلا لوقلا

 ٠ اهل إ ذصةلاو تاراهطلا ف
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 عوضولا ةفيحصلا مقر

 رشع مباسلا لوقلا ٠٥

 . زوجي الامو هل زوجي امو هماكحأو بنجلا ىف

 رشع نماثلا لوقلا ٤

 . ءاملا رادقم ىفو كالذ ماكحأو ةبانجلا نم لسنلا ىف

 رشع عساتلا لوةلا .

 . هزاوجو بنجلا ميت ىف

 نو رشعلا لوقلا ٢٥

 الب هندب نم ءىش كرتل دمت وأ لسغي مل وأ لغ هن ] كشي بذلا ىف

 . لسنلا وني مل وأ لسغ

 نورشعلاو دحاولا لوقلا ٢٤٢

 . ثالذ هبشو مالتحا و أ عامج نم ةبانجلا نم لسغلا هب بجي ايف

 ٠ نورشعلاو ىناثلا لوقلا ٠

 . ا۔ملسغو ىشلاو ةأرملا ةبانج ىف

 نورشعلاو ثلاثلا لوةلا ٨

 . ةضاحتسالاو ضيحلا نم ةأرملا لسغ ىف

 نورشعلاو عبارلا لوقلا ٦٣
 . امملسغو امممايصو ةضاحتسالاو ضئاحلا ةالص ىف

 نورشعلاو سمالا لوقلا ٧

. كالذ ماكحأو ةدالولا دنع قلطلا اهبرض اذإ ةأرملا ةالص ىف



 4ة ۔حذضأ مق ر

٢٨٠ 

٢٧٨٩ 

٢٩٢ 

٤ ٣١ 

٣٢ . 

٢٣ 

٣٢٨ 

٥٦٨٣ 

 ع وضولل

 نورشعلاو سداسلا لوقلا
 . هماكحأو سافنلا ىف

 نورشعلاو عباسلا لوقلا

 . ثالذ ماكحأو ، ةضاحتسالاو ضيحلا مد ةفص ىف

 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 . ةداعلا لاقجناو ةريبكلا ضميحو ةيبصلا غولب ف

 نورشعلاو عساتلا لوقلا

 . اهمايصو اهالص ىفو « هتقو دعب مدلا اهب رمتسي ةأرملا ىف

 / . نوثالثلا لوقلا

 . اهمشو ةردكلاو ةرجلاو ةرفصلا ىف

 نوثالثلاو دحاولا لوقلا

 . ضيحلا ىف ةباثإلا ىف

 نوثالثلاو ىناثلا لوقلا

 ءاح اذإ مدلا ىفو ، اهدعب وأ اهضيح مايأ ىف رهطلا تأر اذإ ةأرملا ىف

 . عالا عضوم ريغ نم

 نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 . لماحلا ضيح ىف

 نوثالثلاو عبارلا لوقلا

. هبوجو ماكحأو مميتلا ىف



 س ٥٦٤ ۔

 ع وذرولا ةحةصلا مقر

 نوااثلاو سمال ا لوةلا ٣٤٠

 . هزواجو ءاملا دج و نم ىفو 0 كلذ ةفصو ءالا بلط بوجو ىف

 نوثالثلاو سداسلا لوةلا ٦

 . كلذ هبشو ، بطالا و ىكيعلا هل زوج نهو « للملا ىوذ مهي ٢

 نونالثلاو مباسلا لوقلا ٣٥٦

 . هننسو هضثارو 2 هيناعمو ، هماكحأو ءوضولا بوجو ىف

 نوثالثلاو نماثلا لوقلا ٣٧٣

 . ءوضولل اهبيترتو ، ءوضولا ءاضعأ ركذ ىف

 نون الثلاو اتلا لوةلا ٣

 . هنوضو نم اثيش ىسني وأ ، ةساخنلا نم ءىش هندب ىفو أضوتي نميف

 نوجرألا لوقلا ٣٧

 . كاذ ماكحأو ءوضولا ىف كشلا ىف

 نومرألاو دحاولا لوقلا ٩٢

 دب لكألاو { رافظألاو ك رهشلا مطقو ، هظفحو ، ءوضولا صقن ىف
 . كلذ ريغو « 7

 نومبرألاو ىناثلا لوقلا ٦

 . كلذ هبشو ، كحضلاو مونلاب ءوضولا ضقن ىف

 نوهد رألاو ثلاثلا لوةلا ٩

. تيلا سمو تاروعلا سع ء وض ولا ضقن ف
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 ع وضولل ةح ةدحلا مقر

 | نوهبرألاو عبارلا لوقلا عب

 . بتكملاو جورفلاو تاروعلا ىلإ رظنلاب ءوضولا ضقن ىف

 نوعبرألاو سماخلا لوقلا : ٦

 . ناسنالا ندب نم جرخ امم ءوضولا ضقن ىف

 نوعبرألاو سداسلا لوةلا ٤٢

 . دادترالاو حيجقلا مالكلاو ةبيذلاو بذكلاب ءوضولا ضقن ىف

 نومء.رألاو عباسلا لوقلا ٤٩

 . هضتنو همامتو ءاسنلا ءوضو ىف

 نوعبرألاو نماثلا لوقلا ٤٣

 . رذع هل نمو ى زجاعلاو للعلا ىوذ ءوضو ىف

 نوء٫رألاو عساتلا لوقلا ٤٤١

 . كالذ ةفصو ، هب ىلوأ نمو تناال لسغ ىف

 نوا لوقلا ٤٠

 . رحلاو "يلا تيمو ، ب ال نمو ىن وملا لسغ هيلع بجح نميف

 نو-خاو دحاولا لوقلا ٤٦

 . ءادهشلاو ڵ نينجلاو 0 ىدصلاو 4 مرحلاو { رردجلا لسغ ى

 نوسغاو ىناثلا لوقلا ٤٦٢

 . نيكرشملا ىنوم رمأ ىف

 نوسغاو ثلاثلا لوةلا ٤٤

. طونلا ىفو ك هيو ءاح امو نفكلا ف
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 س _ ٥٦٦

 ع وضولا

 نوسجلاو عبارلا لوقلا

 كحضلاو { مالكلاو { رب رمسلاو «شعنلاو 2 هعيدشتو 2 تيلا لح ىف

 . ز انلا فلخ

 نوسجلاو سماخلا لوقلا

 ةالص ىف مامإلا هقبس نهو ث مدقتلاب ىلوأ اهأ { تقفنا اذإ زئانجلا ىف

 . ةزانجلا

 نوسخاو سداسلا لوقلا

 . هبو سحنقي و هؤوضو ضغتنيف.ءىضوتم وهو ةزانجال جرخ نميف

 نوسجاو عباسلا لوقلا

 . ىلوملا ىلع ةالصلا ىف

 نوسجلاو نماثلا لوقلا

 . هيلع ىلصي ال نمو هيلع ىلصي نمو « تيللا ىلع ةالصلاب ىلوأ نميف

 . نوساو مساتلا لوقلا

 . كلذ دنع لوقلا رك ذ نم ءاج امو ي هيف تيثلا عضوو ربقلا ىف

 نوتسلا لوقلا

 . ريكنو ركم رك ذو 2 كلذ ىف ءاج امو اهترايزو روبقلا ىف

 نوتسلاو دحاولا لوقلا

 كلذ ىف ليق امو ث ةيزعتلا ىفو ع توملا ركذو ىكوملا ىلع ءاكبلا ىف

 . رامشألا نم
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