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 متر ترزشإمي
:1 

 هباحصأو هلآ ىلعو ،نيلسرملا فرشأ ىلع ملسو هللا ىلصو ،نيلاعلا بر هلل دجلا
 . نيدلا موي ىلإ ناتحإب مهل نيعباتلا ىلعو 2 نيرهاطلا نيبيطلا

 بلاغ جيرختو قيقحتو حيحصت هقيفوت نسحو هللا نوعب لكك دقف : دعب امأ

 ةفرعمو ى اهيناعمو ةالصلا ىف 2 نيبلاطلا جهنم باتك نم ع عبارلا ءزجلا ثيداحأ

 ءهيجوتلاو ڵ بجاولا سابللاو ى ةلبقلا لابقتساو ، ناذآلاماكحأ و ،اهننسو اهضورف

 ماكحأو ء تايحتلاو س ةءارقلاو ى دوجسلاو ى عوكرلاو « مايةلاو 2 ةماقإلاو

 { اهضقني ال امو ، اهضقني امو ، ثبعلاو « لمعلاو ، عوشلا ىفو ى ةالصلا عطقي ام

 ء رصتلا ماكحأ و { رفاسملا ةالصو ڵ ةعجلاو ى اهلضفو ڵ ةعاجلا ةالص ىو

 ةالصو ص لناونلاو 2 ركذلاو ، ةالصلام دجاسملا ةرامعو ص ةادبلا ةالص ىنو

 . كلذ ىناعمو ء ءاقسقسالاو 2 ننسلا ىفو ء فوسحلاو ، فوسكلا

 . قفوملا هللاو . اهماكحأو ةاكرلا ىف سماخلا ءزجلا هللا ءاش نإ هيليو

 ىراجلا ناماس نب دمح نب ملاس

 ھ١ ٠ ٠ ٤ ةنس ةرخآلا ىداج ىداح

م ٩٨٠ ١ ةنس ليربا نم ٦





 تلاتت شم
 ١ ل وقل ١ و ل 9

 کالذ ماكحأو اهتيدأت موزلو اهضرف ء اذح ا 77 اهيناعمو ةالصلا ق

 2 .7 7 . م -ح _ ِ . 1

 نيزلا ى دابعلر لف » ةل هيبنل ىلاعت هتنا لاق ؤ حرلا رمح رلا هللا سب

 ٠ ل 5 4 ) هين العو ١ رس مهانف رر امم اون و ٥ زاگل ا و۔ي٥ روم : لاق ٦4 ا۔ ٠2 [_:ق - [ :تير ٨ ك راكلاا ومت ا .آ

 < < و .. ر س مرف م وخ - م ه ى ١ ي ره س 4 + ۔ ,

 ةالصلا او.يقي و ءانتح نيدلا هل نيصلخم هتا اودبغتل ال إ اورمأ امو » .
 ج ۔۔س 6 ے۔ م س ٤ ِ سم ۔ س ك . م م

 اوسيط او ةك زلا اوتاَو ةالصلا اوُمية أو « : لاقو ك ةك زلا ا وتوي و.

 ًاباعك نينمئوهلالك تناك ةالصلا نإ ةالصلا اوسيقأك »:لاقو ،« هلوُسَرَو هللا
 3 - - سم . _

 ىلع بجاو ضرف ةالصلا نأ ىلع لدت لآرقلا نم ةريثك تايآو : « اتوق"وَح

 نونح الو ىيص ىلع بحن الو . لذبع وأ رح ك ىنأ وأ رك د نم لقاع ملاح لك

 . ءاسفن الو ضئاح ىلع الو.

 مهيلع لَصَو » :ىلاعت هللا لوقل ءاعدلا ىه ةغللا قيرطنم ةالصلا نإ : ليق
 ص 7 ي

 . إ ۔ ۔ ۔إ 5

 ةسمخ ىلع لماش مسا ىه ةعيرشلا قيرط نمو . « "مه :ركس كتالص نإ

 . دوحسلاو ك عوكرلاو ا ةءارقلاو 4 مايقلاو ‘ ةريبكتلا ىهو . ناكرأ

 . هبر ةعاط ىلإ دبعلاب لصت اهمأل ليقو ى هبرو دبعلا نيب لصت اهنأل ليقو

 : ىلاعت ذلوقب تاولص سمخ هدابع ىلع ضرف ىلاعت هللا نأ ىلع سانلا قفتاو
 ٠ ره _ م ك ه رد رز س رم . ك ' ے - . م م _-_ ع

 ر جفلانا رق نإ رخفلا نا رةو لجالا قسغ ىلإ سمشلا كلول دل ةالصلا مقأ »

 . ۔ . { ٠ - _ . . ل,۔۔ م 2 َ . -٦ م رم و۔ ۔ س م ر ه ٨ م ۔ روهش ١
ںوسمع نب . ںوحبصد نيحو ںوسع نيح هللا ناحبسف «: لاقو . » دومسم ناكس
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 .تا ومس لان دمحأا هل و ».حبلاةالصىهنوحبصتنيحو برغملاو رصملاةالص

 ةالص ىهو نورهل نيحو ‘ ةرخآلا ءاشملا ةالص ىهو « شعو ضرألاو

 .نوحبصت نيحو . ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغلا ةالص نوست نيح ليقو . رهظلا

 حيحصلا اذهو ص رهظلا ةالص نورهظت نيحو « رصعلا ةالص ايشعو حبصلا ةالص

 هحر رثؤملا وبأ لاقو . ليالا نم ًادودمم فلألاب ءاشعلاو . راهناا نم ىشعلا نأل

 ةالصو « رهظلا ةالص ديري 2 س :ةلا كولذل ةالصلا مأ ىلاعت هل وق ىف انعمس هللا

 رجغلا نآرقو ى ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغلا ةالص ىنعي ليالا قسغ ىلإ رصملا

 هيملع مدآ ان وب أ سج ا تاولصلا هذه ىلص نم لوأ نإ ليقو . رجفلا ةالص ىنعي

 راصف ، بارتلاو حيرلاو سمشلا ةرارح ىأرو ، ضرألا ىلإ طبهأ نيح { مالسلا

 ىلإ هسأرو ههجو داعف 0 ليللا ةملظ دع رجفلا ىأر نيح ىلصف « دوسأ هلك .

 .ىلإ ضيبأ راصف رصعلا ىلص مث . هردص ىلإ ضيب أ راصن رهظلا ىلص مث . ضايبلا

 ضيبأ راصن ةمتملا ىلص مث ڵ ةبكرلا ىلإ ضيبأ راصف برغلا ىلص مث ، هطسو

 هةمايقلا موي مههوجو ضيبت ىكل تاولصلا سحلا هذهم ةمألا هذه هللا رمأف . هلكا

 مهباتك ريصي ىكلو. » هوجو دوسو هوجو . م "ري»:ىلاعت هلوق كالذو

 ليد ك و أف » : ىلاعت هل وق كالذو . تانسلا نم ضيبأ تائيسلا نم دوسألا

 رص ص م © .س 1 ص ١ ١

 . (( ت افسح م :اثحس هللا

 .ف فالذو ٤ راقلا اب ع ز ايا بهد 1 مالسلا هماع ىسوم نأ رخ آ ثيدح ىو

 4 أرما مهو ‘ قيرطلا ةلالض مهو ض رطملا م & تاه عبر أ ىف ىسومو ةمتعلا تقو

هل ملسو كللذ حع.۔ هللا هانكَ الو ٠ لملل ١ اهقرف ذإ همانغ أ مهو ك د اليللا اهذخأ ذإ
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 .تيمسو . ثاذ ىلع هل آركش تاعكر مبرأ ىلامت هلل ىلص هيلع رذح ام عيمج

 . اهتقو رخأتل ةمتع ةمتعلا

 حبذ نع هل ىنعأ املمالسلا هياع هازبإ رهظلا ىلص نم لوأ نأ ةشئاع نعو

 ىلصنم لوأنإ ليقو .هلل آركش تاعكر عبرأ ىلصف ،لاوزلا عم كلذناكو ، هدلو

 ىلصو ماقف ڵ سمشلا بورغ دنع هيلع بيت نيح مالسلا هيلع ىنلا دواد برغلل

 «ترقأف ءىلاعت هل اركش دهجلا رمأنم هب ناكام اهنم رثك أ ىلع ردقي ملو « اثالث

 « برغلل ةالص تقو ىف مالسلا هيلع مدآ ىلع هللا بات :لاق تلك ىنلا نأ ىوريو

 ىلص نم لوأ ليقو . »4: 1 ,تاملك هبر نم آ ىلعم » :ىلاعت هللا لاق

 ىلص ث ةثالث ثلاث هنوعدي هموق نأ « ىلاعت هللا هربخأ امل مالسلا هيلع ىسيع برغلل

 ىلاعتهللا نأب ، ةيحولأالل اتابمإ و م اييذكتةو { مم وتا ايقن ىلاعت هي تاعكر ثالث

 © كالذب ادمحم انيبن ىلاعت هللا رمأف . ادلو الو ةبحاص ذختي مل دمص درف 2 دحأ دحاو

 اهنإ ث ليةو برغلا تقو ىف تاهكر ثالث لص : هل لاق { تال

 ©)_۔راكو مالسلا ه_يلع مدآ هيبن ىلع اهمف ىلامت هللا بات ىتلا ةعاسلا

 نيينس نم ةنس ةئامثالث هتبوت نيبو اهنع ىهنال ةرجشلا نم هك أ نيب

 ى ةثيطخال ةعكر مدآ ىلص كلذ دغف ، ةرخآلا مايأ نم مايأ ةثالثو ك ايندلا

 نمؤم نم اف 2 للع دع ةمأ ىلع كلذ ضرتناف ع ةوطخلل ةعكرو 2 ةب وتلل ةعكر و

 :لاقف مهضعب كلذملنن دقو لاق جهنلا حرش ىف لجلا ىلص نم لوأ ىف لاوقألا هذه لقن )١(

 هلجنل رصعو دوادل رهظو سنويل ءاشملاو حبص مدآ
 هلضفل نركشاف ميرك دبعل دنسم حرش اذك بوقعي برغمو
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 ءاشام راهنلاو لينلا ةملظ ىف ىلاعت.هللا لأسي مش ء ابسقحم ةالصلا هذه ىلصي ةنمؤم الو.

 هللا ىلإ بحأ ةالص نم ام : ت لوسر لاق : تلاق ةشئاع نعو « هاطعأ الإ

 { ىلصملا اهالص اذإف ليللا اهب حتفتسيو « راهنلا اهب هلل مخ ڵ برغملا ةالص نم.

 نمو ى نييلعىف هل ت تبتكو تعفر ادحأ اهس ملكب نأ ريغ نم نيتعكر اهدعب ىلصو

 ردلاب نيللكم 3 ةنجلا ىف نبرصق هل هللا ىنب تاعكر عبرأ . اهدعب ىلصو اهالص

 رغ ا دحأ ملكي نأ رهغ نم اتس اهدو ىلص نمو ك هللا الإ امهل `١ل ) توقايلاو .

 ةم ىبلا نع ا_منع هلا ىدر ةشاع تورو 0{ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا _

 رفاسم نع هللا اهطحم مل ، برغملا ةالص ىلاعت هللا دنع تاولصلا لضفأ : لاق هنأ

 ح و ةم ال

 امهب هل هللا ىنب ربخ ىفو ة هاطعأ الإ أثيش لجو زع هبر لأسو نيتعكر اهدعب

 اهدعب ىلص نمو ى هللا الإ هعي ال ام راهنألاو راجشألا نم اممف ةنجلا ىف نيرصق

 لمق برغملا ةالص زيد ىف لاق نمو ث ةنس نينامن هبنذ هللا رفغ ملكتي نأ لبق اعبرأ

 ىلصو اهالص نش 2 راهنلا ةالص اهس خو ء ليمالا ةالص اهس هنرا حتف ‘

 هللابالإ ةوق الو لوح الو ك ميحرلا نا ٠ ح رلا هنزا مسب اضر ا تارم ثرالا ىرحتني نأ

 نلزروتنجلا اهنم ‘ ءالبلا عاو ا نم أ .. نم اعو نيعست و ةعس هنع هللا عفر ‘ مظعلا ىلعلا

 . لع ] هللاو صربلاو ماذجلاو

 ةنجلا نم هللا هجرخأ نيح مالسلا هيلع مدآ اهالص نم لوأ ليقف رجفلا امأو

 ةملظلا كلت نم لبق نم ىأر مدآ نكي ملو ايندلا هيلع تملظأو ، ليللا هيلع نجف

 نيتعكر ىلص راهنلا ءاضأو حبصلا رجفنا املف ء اديدش افوخ كلذ نم فاخو « اثيش

ىلاعت هللا رمأ اعوطت هنم كلذ ناكو ث هيلإ راهنلا ءوض عوجرل ىلاعت هلل اركش



 هرونيو ث ليللا ةملظ مدا نع بعذأايك ةيصعملا ةملظ هنع بهذتل كالذب ةلع انيبن

 نم لالا نوفرعي ال اوناك ةكئالملا نإ لوقو ث راهنلا ءوضب مدآ رون ايك ةعاطلاب

 كلذ دنعف ى راهنلا نم ليللا نابت-او ى رمقلا خسف ليربج هللا رمأ نأ ىلإ راهنلا

 نإ ليقو ث لجو زع هلل اركش رجفلا عولط دنع تاعكر مبرأ ةكئالملا تعكر

 © هللا نود نم رفاك لك اهل دجسيو ، ناطيشلا ىك رق نيب علطت تعلط اذإ سمشل

 هللا ريفل رافكلا دجسي نأ لبق رحفلا ةالص اولصي نأ هتمأو ادمح هيبن هللا رمأف

 للا هاطعأ الإ ةعامج ىف اموس نيعب رأ رجفلا ىلصي ةنمؤم الو نمؤم نم اف ث ىلاعت

 . قافنلا نم ةءارى و رانلا نم ةءارب

 ةرخآلاو ايندلل ىف ىتحر تلمج ىإ مالسلا هيلع ىسومل لاق هللا نأ ىوريو
 ،قيفاع ىلع نركشو « ىنأمن ىلع تدمحو « ىنالب ىلع ربصو ، ىضثارف ىدأ نل

 ءادأ ىلع ربص نم ءازج ام ، ىهلإ : ىسوم لاقف ء ىنرفغتسا نل ىنج تلعجو

 ةنجلا ىف ةجرد ىخضئارف نم اهيدؤي ةضيرف لكب هل ، ىسوم اي : لاق ؟ كضثارذ

 كىسوماي :لاق ؟ ىلصي كيدي نيب ماق نم ءازجام ىهلإ : لاق 2 ايلعلا تاجردلانم

 . ادجاسو ًاعكار ىتكثالم هن ىهابأ

 _ ام « هللا لوسر اي تلق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىورب دقو

 هللا ترم مهيلع ءايبنألا نم ىناوخإو ىلآ ثيراوم هذه : اه لاقن ؟ تاولصلا

 { رجفلا عولط دنع مالسلا هيلع مدآ ىبأ ىلع هللا باتف رجفلا ةالص امأف 2 مالسلا

 ةالص امأو . تانسحو تارافك ىتمألو ىل هللا اهلعجف ، هل اركش نيتعك ر ىلصف

هيلع ليربج هاتأ ء سمشلا تلاز نيح مالسلا هيلع دواد هتبن ىلع بذتن ةرجالا



 صيحمت ىتمألو ىل هللا اهلعجن ء تاعكر عبرأ ىلصف ء ةب وتلاب هرشنن ء مالسلا

 هيلع دواد نب ناملس هيبن ىلع هللا باتف رصعلا ةالص اهأو « تاجردو تارافكو

 .ىلصف ةب وتلاب هرشبف ماللا هيلع ليربج هاتأ ح هلثم ءىش لك لظ راص نيح مالسلا

 .« تاجردو تارافكو صيحمت ىتمألو ىل هللا اهلعج هلل آركش تاعكر عبرأ

 .كلذو «قوزرم هنأو ، ىح هنأ فسويب ، بوقني هيبن هللا رشبف برغلا ةالص امأو

 ثالث ىلاعتو كرابت هل ىلصف 4 موصلا نم ه راطفإلا لحو س .تلا صرق طقس نيح

 ةالصامأ و ، تاجردو تارافكو صيح ىتمألو ىل هللا اهلعج هلل آركش تاعكر

 هل شير ال ىذلا خرفلاك توحلا نطب نم سنو هللا جرخأف ةرخآلا ءاشملا

 عب رأ هلل ىلصف ث لقالا ملظ أو قفشلا باغو موجنلا تكبقشا نيح ى حانج الو

 ( :ن ىنلا لاق مث « تاجردو تاراغكو ًاصيح ىتمألو ىل هللا اهلعل تاعكر

 موب لك ىف هيف لسقناف مكدحأ باب ىلع ارهن نأ ول فوربخأ ىأ متيأرأ
 : ومللط زاق « هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ءىش نردلا نم هيلع قبي له 2 تارم سمخ

 . السغ بونذلا نم مكلسنت تاولصلا هذهف

 لصف

 اهأل رمصعلا ةالص اهنإ : ملدلا لا رثك آ لاقف ىطسولا ةالصلا ىف فلتخاو

 .نع انولغش بازحألا موي لا ؤي لط ىنلا نألو ، راهنلا الصو لمالا ىتالص نيب

 .ىتلا ةالصلا امنإ لاقو ران مهتويب هللا "الم ، رصملا ةالص ىطسولا ةالصلا

 .اضيأ ١ فالتخا ظافلألا ضعب قفو م .أر ١ مدنع هظذا و ملس و ىراخبلا هاور ثيدحلا ) ( ١

 . ىلع نع ت اسخلاو ىذمزتلاو دواد و؛ و ملت ٠و ىراخبلا هحرخ أ ) ( ٢



 مهحعب لاقو \باجحلاب سمشلا تراوت ىح مر السلا هيلع دواد ن نايلس اهنع لغش"

 نيب اهآل رجفلا ةالص ىه مهضعب لاقو 2 راهنلا طسو دنع اهنأل رهظلا ةالص ىه

 ربد ىق اهنأل برغملا ةالص ىه مهضعب لاقو « راهنلا ىف نيتالصر ليللا ىف نيتالص

 تاولصلا طسو ىن اهنألو ، رفس ال ورضح ىف اهيف ناصقن الو ليللا لوأو « راهنلا

 ىفرط ىتالص تطسوت اهنأل ةرخآلا ءاشعلا ىه مهضعب لاقو ء رصقلاو لوطلا ىف

 ريغ ىطسولا ةالصلا نأ نيدلا نساح و ةعيرشلا فيرشت ىف بحت ىذلاو « لمدلا

 قفاوي ىنح سحلا تاولصلا ىلع ساغلا صرحيل ع تاولصلا نم اهريغ نم ةنيب

 باجتدماةعاسلاو ناضمر رهشىلايلىف ردقلا ةليل تيفخأ ايك ىطسولا ةالصلا دهتجلا

 مدعيالو رصملاةالص اهنأ تالالدلا هيلإ ريشتام رثك أو :ةمجلا موي ىف ءاعدلا اهبف

 ءىلضفلا ىه لوتف ىطسولا ىنعم امأو ملعأ هللاو رتولا ةالص نوكت نأ نم لوقلا

 تدرفأ امإو ى نيثيشلا نيب ,ب طسولا نم وه لوقو . طسوألا لضفألا مهلوق نم

 نيسلاب أرقت نأ زوجيو 4 لع أ هللاو لذلاب اهدارفنال واولاب تفطعو ركذلاب

 . ملعا هلراو داصل ار و

 لصف

 نإ : سابع نبا لاقو ع ةالصلا ةمايقلا موي ديملا هب بساحمام لوأ ليق

 مهعداف باتكلا لهأنم اموق ىكات كنإ : هل لاقو نملاىلإ اذاعم ثعب ومل ىبلا

 مهعأن كلذل كوعاطأ فرإن « هللا لوسر دمحم ىنأو « هللا الإ هلإال نأةداهش ىلإ

 رثاس حلص تحلص نإف هيف دازو طرة نب ةنا دبع نع طسوألا ىف ىأاربطلا هجرخأ )١(

 . هلمع راس دن تدسف ناو هلمع



 ةجحىف لاقو ء “‘»تاولص سمخ ةليلو موي لك ىف مهيلع ضرتفا لجو زع هللا نأ

 « كسم اولصو ؛كبر 7 كدب ةمأ الو ء ىدعب ىنال سانلا اهيأ : عادولا

 ق . كبر ة ةنج اولخت .. كسقنأ | اهم ةبيط ك اكز اؤدأو « ناضمر زهش اوموصو

 :ه ةضي رف اهنإ لوقف رتولا ةالص ىف فاتخاو « نسح ض ارفلا تاولصلا نأ عامجإلا

 رضح ىف :كرتت الف ضئارفلاب تقحل ڵ ةنس اهنإ لوقلا رثك أو ةنس اهنإ لوقو

 . رفس ىف الو

 لصف

 « رفاسملا ةالصل نيع :ك ر تضرتنا اهنإ لوقن ةالصلا ةضر ,رف ءادتبا ىف فلتخاو

 ةالص تضرتنا اهنإ | لوقو 2 املاح “أرناسملا ةالص تيقبو « ميقلل ةالص ىف ديز 1

 ىدنع ىذلاو > الاح ٨ ةالص تكرتو > رهاسملا ن .ء ط>و > )اعبرأ ةلل
: ٤ 

 ةالص هلزع هللا لوسر نيب ش ك هلح نا زآ رقلا ف هلزا اهضرتنا ةالصلا ن أ ك ملعأ هل هناو

 كالذكو رفسلاو رمضحلاىف تاعك رثالث برغلا ةالص نأل رفاسملا ةالص نم لل

 . رجفلا ةضيرف

 لصف

 حتفتسي ةنجلا باب ىلع ماق هنأك ىلصملاو . نيدلا دامه ىه ةالصلا نإ ليقو

 ( ا۔ماقه نراتهكرو . تبلقنا ام ىجانت نه ىردت ول 4 ىلصملا امأ ‘ هنداني دانمو

 )١( انه ام لوطأ وهو سابع نيا نع هريغو ملسم هجرخأ .

 .. )٢( ةشثاع نع ىراخبلاو دحأو عيبرلا هجرخآ . دبع نم ام ةياور ىفو .
 م نيتعكر رفسلا قو اعد رأ رمخملا ق ةالصلا تذرف سابع نا نع ملسم جرخأ
(٣) 



 س ١إ\ل ٥

 ماقم ىف ىلصملاو . كالذ ريغ ىلع ةريثك تاولص نم لضنأ امهف هلابقإ .نسح و ىلذضملا

 .نأ بحتسيو 2 اهلضنأ ةالصلا تاقوأ :لوأ نإ :ليقو ؛ ميرك بر ئدي نيب مظع

 :تاولصلا عبتي نأ بحتسي و ى ةيناثلا نم لوطأ ةالصلا نم ىلوألا ةعكرلا نوكت

 ءاعدو رك ذ ىف الإ اهنع ىدعتي الو ‘ لفاونلاو ننسلا تاولص نم ءىشب ضئارفلا

 ةالص امأو ث امهعم امفريل ءاعدلا لبق امهليجعت بحتسي برغملا ةالص دعب ناتمكرو

 . ءاعدلا بحتسيو . اهديب ةالصلا بحست الذ رصملا الصو رجنلا
: ٠ .٠ 

 .ىف نهالصن سا تاولصلا ٣ ظ هاح نم :لاق ةيلع م ينلا نا ىورتو

 هليلخ يهأربإ عم ةمايقلاموي هللا هرشح الإ نميف 7 الو نهل عيضم ريغ نهنقو

\ 

 نمنقول نباصي ملو سخا تاواصلاىلعظفاحب مل نمو 2 ملع هيبن ممو ى مالسلا هيلع

 > (١>نوعرفو نوراق حم.و ؤ فاخ ن 71 مه هللا هرشح نهف طرف وأ نمضو

 نالصف نياع ظفوح اذإ تا واصلا نإ : لاق :تل ىنلانأ انغلبو . داتوألاىذ

 .ءاهملا باوبأ ختفي رون نهلو « ندعص نهدوج۔و نهعوكر متأو ى نهتقول دبعلا

 اهتقو نع اهرخآو اهعيض اذو ع ىنتظف> امك هللا كظفح لوقتو « اهبحاصل مفشق

 .ع قلخلا بوثلا فاي اك فلتو ث ءامسلا باوبأ اهنود قاغيو رون اهل سيلو تدعص

 الأ لو لاقو ، ىنتعيض اك هللا كميض "لونت « اهبحاص هجو اهب برضيو
 « هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ تاجردلا هب مفريو اياطخلا هب هللا وحميام ىلع كلدأ

 ىلإ ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو ى هراكملا ىف ءوضولا غابسإ : لاق

 م

 م. انه امم رصخأ ظفلب و رمع نب ةتنا ذبع ثيدح نم نابح نياو دحأ هحرخأ )١(



 هل ناك سلا تاولصلا ىلع ظفاح نم لوةي ناكو . طابرلا >نم كالذو ةالصلا

 الو ناهرب الو رون هل نكي اه۔اع ظفاح نهو ‘ ةمايقلام وم حالفو ناهربو رون

 . فاخ نب ىبآو ناماهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي ءاجو ء حال

 .لصف

 ى دوجسلاو ى عوكرلاو 2 ءوضولا : ناكرأ ةعبرأ ىلع ةالصلا تينب لاقيو

 ى اهلك بولقلاب هيلإ لابقإلاو ةالصلا ىف لجو زع هل عضاوتلا عوشحلاف 2 عوشخلاو

 رون اهلو اهب جرع اهيف عوشحلاو اهدوجسو اهعوكر ماهنب هتالص ىلصملا ىضق اذإف

 طق ةالص تياص ام لاق هنآ نيلا ضعب نع دجويو ى ءامسلا باوب أ حتفتف مظع

 مهللا : لاق ةالصلاىلإ ىلصملا ماق اذإ عيب رلا لاقو . اهيف ىريصقت نم ترفغتسا الإ

 ص هنع ىنتيهن امم تبكترا امم كرةفتسأو ء هب رمأت امم تعيض امم كرقغتسأ ىإ

 ةكرللا كالذب (٢)ن وتيت ك كتالص نه اظح كىتويب اولعجا :نل ىنلا لاقو"

 ةالص لبقيال هللا نإ : لاق ر ىنلا نأ ىورو ٤0 لضفأ ةعاجب ا ف ضلارتلاو

 اح عيضي وأ اهدوجس الو اهعوكر يال ناك اذإ هنأ كالذ لوأو ص نالجعلا
 . اهدودح نم:

 نع هجام نياو ناعنلاو ملسمو كلام هاورو كلام نب سنأ نع عيبرلا هجرخأ )١(
 ٠ ةريره فأ

 . ىناسنلاو ىذمرتلاو دواد وأو ىراخبلاو ملسم ىور ()



 لصف

 اهتيدأت هيلعو ى هيلع ةمزال اهنأ ملي نأ دبعلا ىلعف ةالصلا تقو رضح اذإف

 لهي نأ هيلعو « هللا رمأ امات روهلطب الإ ىدؤت الو 2 اهلهجي الو اهكرتب رذعي الو

 ريبكتلا اهمارحإو ى روهطلا ةالصلا حاتقم مالسلا هيلع ىلا لاقو ك هيلع مزال هنأ

 ےلسقلا املالحإ و

 هتم ملعب اهتقوىف ةالصلا ىلإ ماق هغابسإب ءوضولا لكاذإف ى ةينلاو علا ىلع انفصو اك

 ثالذل ناكمإلا عم دسجلا ةرابط ىهو ضئارف عب رأب اهيلإ موقيف ، اهموزلو اهضرقب

 اوذخ مدآ ىب اي » :ىلاعت هللا لوقل ،رحاطلا سابالاب ةروملا رتسو ،هوضولا لاكو
 ى رم س ٥ م س

 ىلصت ىتلا ةعقبلا ةراهط عم رهاطلا سابالا وهو . « لجسم لك دنع “ك كنيز
 م

 ةضر رد وو ك ر وهطلا ةالصلا باو أ نم ملماا هلخدر باي لوأف ك

 نم دجي مل اذإ اهانعمو اهمساب ةبعكسااىلإ هجوتلل ةينلا داقتعاب ةلبقلا لابقتساو ث اهيف

 ةضيرذ ةالصلا ىلإ مايقلاو ء ةضي رف بايثلا سابل و ڵ ةضيرف ةراهطلاو ى اهمسا هل نيعي

 اوه وق » :ىلاعت هللا لوفل ءةضيرف ةلبقلا لابتتساو ے ةضيرف ةرهاطلا ةعقبلاىف مايقلاو

 عيب نيكرات مهتالص ىلع نيلبقم لوقو نيعيطم لوقو ڵ نيمئاق ىأ « نيتنانق هلي
 ےم ےص

 . اهف لامعألا

 لصف
 دوسعقلاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ىلع ةالصلا بوجو ىف ةكحلا نإ ليق

 امو ناطيحلاو لامجلاو راجشألا لذم ح اق فنص 4 فانصأ ةع رأ تاقولخلا نأل

 نيدجاسلاةئيهىف فنصو ،عبرألا تاوذو ماهلا لثم عك ار فنصو « كاذ هبشأ

) ٢ نيبلاطلا جهنم / ٤ (



 .هللا حبسي مهلكو ك كالذهبشأ امو ةراحلا وتابنل اكن يدعاقلا ة:.>ىف فنصو ماوملاك

 س س س , ه ه . ّ ١ و 4 ه۔ < اله

 ن وغغن ال نكل و مامحب حمسي ال إ غ ىش نم نإو « :ىلاعت هللا لاق ك هدمح

 ص ٠ ص ٥

 نوروبحم مهسأل هح بس ىلع ةهر رآلا فانصألادذهنء ءىشلا باوث الو » مهحةدلسد

 مايقلاب مهطعيل ةعبرألا لاوحألا هذه ىلع ةالصلاب نينمؤملا ىامت هللا رمأف ث هيلع

 د وقل اي و تا دحاسلاو تاعكر ل ا باوث دوج لاو عوكر لابو تاميقلا باوث ةالصلل

 . تادع از) ١ ب ١ وث

 لصف

 ريكيو لخديو ناسحإلاب ىشمبو ، رمألاب ىلصلل موقي : عألا ماح لاق

 ةنيكسلاب عفريو عوضخلاب دجسي و ،عوشلاب مكري و « ليت رقلاب أرةيو ك ظعتل اب

 لبقم هللا نأ فرعاف اهيلإ تق اذإ : لاق مث ك ةمحرلاب ملسيو ، صالخإلاب دهشتي ؤ

 اذإو ى م ةترت كن أ لمأت الف تعكر اذإف . كيلع رداق كنم بيرق هنأو كيلع

 رانلاو ع كنيمي نع ةنجلا لثمو . ضرألا ىلع كتهمج مضت كنأ لمأت الف تعفر

 .ىنيع ةرق لعجو : لوقي تلط ىنلا ناكو « كيمدق تح طارصلاو ى الامش نع

 ءاهقفلا ضعب نعو . هنيع هب رقت ام اهبف ىأر اهيلإ ماق اذإ هنأ ثالذو ،©')ةالصلا ىف

 .دجسي الوعكرب الف ةذل اه دجوف ةءارقلا حتفقسا و اليل ةلفانلاةالص ىلإ ماقنم نأ

 . عكري الو أرتي ان ةذلدوجسل دجو اذإو دجسي اف ةذل عوكرلا دجو اذإو
 هركذب ةماق تناك اذإ 2 لاقف ؟ىلاعت هللا نه بولقلا برقت ىتم ءاملعلا ضعبل ليقو

 . هنع ةيهاس ريش

 )١( سنأ نع 1 الاو ىناسنلاو دمحا هجرخا ثيدح نم .



 لصف

 نعو هللا نع اوهةف ةتط > تاق.ط ىلع ةالصلا ق سانلا 0 ).رسملا ن درح لاق

 اوعنضو ملعريذبدهتجو ةالصلاىدؤت ةةبطو . هوكردأف فالذ ا وبلطف ك ل هلوسر

 امه ثحبلاو تاذ ملع بلط نع ءايحلا مهعنمي ، هب لمعلا مهيلع بجي امم اريثك

 ءالعلا عييمج مهملع دهشي ةفزاجم ةالصلا ىدؤت ةقبطو . دو.حلاب اذه اهو 4 مهمزلي

 ىلصت ال ةقبطو . اهد وجحس الو اهعوكر لرو .تي ال مهنأل ةداعالا مهيلع نأ

 . اهكرتب رافك ءالؤهف ، سانلا نم افوخ اولص اولص نإ و اهس ىلابت الو ةالصلا

 رظن ليقو . لتق الإو بات نإف بيققسا ةالصلا كرت نم : ءاملعلا نم ريثك لاقو

 : لاقف ؟ ىلصت ك ذم ث هل لاقف د وحسلا الو عوكرلا م الو ىلصي لجر ىلإ ةفوذح

 ةالصلا هذه ىلع 7 أو تم واف ك تماص ام هللاو : هل لاقف ٠ ةنس نع رأ ذنم

 . ةلل دحم ةمأ ةرطف ريغ ىلع تم

 لصنف

 عبرأ رصعلا ةالصو 2 تاعكر مبرأ رهظلا ةالصو ى ناتعكر رجفلا ةالصو

 اذه تامكر عبرأ ةرخآلا ءاشعلا ةالصو تاعكر ثالث برغملا ةالصو 2 تاعكر

 : ]) ليقو . نيغلتخلاو ةقفاوملا لهأ نم نيملساا نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال ام

 دحأل موةي ال هنعةنا ىضر ةديبع وبأ ناكو ملسم ةديبع ىبأ ةقيطف رابكلا هاملعلا نم )١(

 ۔ هتا هحر نجلا نب دمحم لخد اذإ الإ هسلجم نم

 دزآ نم الجر ملظف فئاطلاىلع هل آ نم الجر لمعتسا هنأ نايفس أ ني ةبتع زع رك ذ )٢(
 = : ارعش لاق هيدي نيب فقو املن ، هلماع نم هيلإ ك اش ةتع ىلإ ىدزأا ىتأف ةع ونش _



_ ٢٣ . 

 عبرأ ناعد تااوث 7 عبرأف عبرأ ةالصلا نإ

 عيصت ل رحقفلا ةالص 7

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو

 امولظم رادلا بيرغ مكاتأ دقف يتأيل ًامولظم ناك نم ترمأ _
 موب لك ىلصت ك ىردت كبسحأ ام هتناو ثًايفاج ايبارعأ كارأ ىنإ : ةبتع هل لاقن ، هتمالظ هل ركذن

 . معن : ةبيتع لاقن ؟ ةلاسم كيلع ىل ل۔جتأ كلذ كتأنأ نإ تيأرأ : ىدزألا لاقف . ةالو

 : ىبارعالا لاقم

 تايبألا ... مبرأف عبرأ ةالصلا نإ
 تنأو نيملسملا نمب كتف :لاق ،ىردأ ال : لاق ؟ كرهظ راقف ك : لاق . لسف تقدص : لاق

 م . هت۔.ةغ هلع اودر : ة۔تع لاقن ؟ ثاسقن رم اذه لهجت



٢٩١ 

 ىناثلا لوقلا

 هب الإ ةالصلا مونت الامو ةالصلا ىف ننسلا ركذ ىف

 ةالصلا ىف ارةيام رك ذو

 ةريبكت الإ ريبكتلاو 2 هيجوتلاو ةماقإلاو ناذألا لثم ةالصلا ىف ننسلاو

 دهشقلاىفكروتلاو ،دهشقلاو دوجسلاوعوكر لا نحيهسقلاو٬ضمئارفلانم اهنإف مارحإلا

 . نغسلا نم حلسقلاو ننسلا نم

 ذيعي الو ءاسأ دق لاقنم مهنم . ننسلا هذهنم اثيشكلرت نميف ءاملعلا فلتخاو

 ةالصلا لعب الهاج ناك نمو « ديعي نأ طايتحالاو ث ةداعإلا هيلع ك لاق نم مهنمو

 ىلإ تفتلي الو هسفن ىوهت امم ةالصلا ىدؤيف اهدةي و اهحلصي امم اهبف همزلي امو

 هنلا ادبع نمف ةلع هلوسر فلاخنال نأ انديعت هللا نأل ةداعإلا هيلع اذهف كرتام

 امأو ، هيهن قح نم هيلع بجي اع فختسم صاع هلل وهف هلوسر ةفلاخم لجو زع

 . هيلع ةداعإ الف هان رك ذ امل ىسانلا

\ 

 لصف
 ةالصلا ىف ىز نسحأب اهنآيلف ةالصلا ىلإ ىكأ نم : هللا هحر رثؤملا وهأ لاق

 حلفأ ذم » : ىلاعت هللا لاق للذتلاو ڵ عوضللاو ، عوشملاو ، ةنيكسلا نم
 ۔ < ۔ ه ۔ رس ٠٨. ] .5 ۔ م ٥,

 نوفناخ نونك اس سابع نا لاق . « نوعشاخ مه الص ىف م نيدلا نونمول ا

ةيآلاهذه تلزن املف ، هرظن دمي ىلص اذإ ةيآلا هذه لوزن لبق للم ىنلاناك ليقو



7 ٦1 ٢ _ 

 ىذلا وه ةالصلا ىف عشاخلا ليقو ‘ زا تام نرأ ىلإ هيمدق وحن هرظنب ىمر

 قاقنلا عوشخنف ، ناعوشخ عوشلا ليقو . هلامش نع نم الو هنيعي نع نم فرعيال

 نإو {دسجلاو بلقلا عشخم نأ ناميإلا عوشخو ض بلقلا عشخي الو دسجلا عشخم نأ

 . قافن كلذف بلقلا عوشخ ىلع دسلا عوشخ داز

 لصف

 ه اثيش ىدأ نمف ث هيف ةينلا ةمدقتب الإ ضئارفلا نم ءىش لمم زوجي لوا

 ةلبقلا ىلإ هجوتو ةبانجلا نم لسغلاو جحلاو مايصلاو ةاكرلاو ةالصلا لثم ضئارفلا

 ةينلاو . لدبلا هيلعو بتيمل ام كلمي هنأ اذه ىلع تامو اذه ضرفب ملاع ريغ وهو

 .ةلالتتط دمح هل وسرلو هلل ةعاط ى هيلع هلا ضرتفا امل عادأ ةالصلا لعف ىلإ دصقلا ىه

 نود اهيف كشلا ىلع اهب لمعلا هعفني مل هللا نم ةضيرفب لمدلا هيلع بجو نم ليقو

 ىلصملاف ى نيملسملا لوق رثك أ ىف هللا نم ضرف اهنأو ى هيلع ةبجاو اهنأ لعي ن ]

 هددي نيب بصتتم ه أ ك ىلاعت هز ةد .دوهعلا قيقحمو ةدايعلا ىنعع ةالصلا ىلإ م وةي

 صالخإلا ىنعمب مقي من ي هبلق ىف رطخو هناسل هب كرحتي ام ملعيو 2 هاري وهو

 ةريبكت ربكيو ص لاثمألاو هابشألا ن .,ع هل ريهطتلاو هيزدتلاو . حدملا ىنعمب هجويو

 آرةر و ;. هاوس ةدابعلا قحتسر الو هك ام و ىذلا ىلاعت هنل ظعتلا ىع مارحإل ا
 هلل

 ك عوشلاو عوضخلا ة 7 عكري و (&ؤ{ؤ اهم رع ه ١ آ لك .7 4٨ ىعار و سردلا ة ةمئب

 . ءاذثلا 7 درشتيو ك عضاوتلاو لل ذةلا ةينب دحسبر و

 ةينلاو . دل .س اذإ هل ر نم دبعلا نو كي ام بر , أ نإ ١0)ى ثيدحلا ىفو

 )١( ءاعدلا اورثك اف : همامتو ةريره ىنأ نع ىاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ .



_ ٣ ٢ 

 ىفو ث ةالصلا نم فارصنالاو نيكلملا ىلع مالسلا ىنعمب نيملا ىلع لستلا ى

 ح . ةالصلا نم جورخلا ةحابإ و نيقمؤءلل ةمحرلا ىنعمب لامشلا لسلا

 لهنف

 هيلع ليقف ث هيلع هللا ضرتفا ام ءادأ هتالص ىف دصقي مل اذإ ىلصملا ىف فلتخاو

 مثإلا هيلع ليقو . ةرافك البل دبلاو مثإلا هيلع ليقو . مثإلاو ةرافكلاو لدبلل

 سيل هنأ ىلع ءاملا عمجأو . هيلع ءىش ال ليقو . ةرافك الو ، هيلع لدب الو

 نم نإ ىرسلا ">رسع نب دحم لاقو . اهنم لقع ام ردقب الإ هتالص نم ناسنالل

 نع لفغي ىتح هتالص ىف هيلع داسفال لوقن اهنم ءىش نع لقغو هتالص لقتعي مل

 ةمات ةعكر نع لقفي ىتح لوقو . دسفت 7 اهرثك أ نع لفغي ىتح لوقو . اهعيمج

 هرجأ ناك اهلك هتالص لقع نم نأ ظفح هنإ : ناميلس دمحم لاقو 2 دسفت مث اهنم

 . هيلع داسف الو ةصقان تناك اهلك اهنع لفغ نإ و ، مظعأ

 لصف
 ىف لوخدلا دنع نوكت ضمب لاقن اهل ةدارإلاو ةالصلا ىف ةينلا ىف فلتخاو

 لوقو . مارحإلا ةريبكت دنع نوكت لب نورخآ لاقو . اه ةدارإلاو ةالصلا

 ىهو رسلا ىلا ةبسن ڵ بسحأ ايف ڵ ىلع نب دشار مامإلا رصع ىف رابكلا ءاملعاا نم )١(

 حئاصنو تاداشرإ نمضتت مامالل ةلاسر هلو ڵ فيللا وآ ىربع هنكسمو نامع نم ةرهاظلا

 ًاثيه> ءابحإلا ىف هاور خلا ءاملعلا مجأ : هلوقو ، م ىرجلا سماخلا نرقلا فصتنم ىف كلذو

 هدروأ اذكو . اهنم لةع ام الإ هتالص نم ديعلل سيل : هلنفلو « لسو هيلع هتنا ىلص ىنلا نع

 م . اعوفرم هدجأ مل : قارعلا لاقو ع بولقلا توق بحاص



_ ٢٤ 

 ك ناسالاب الوق نوكت لوقف ث رخآ هجو نم اهيف فلتخاو . ةماقإلا لبق ىه

 ةينلا ىف لكألا م وف لاقو . لضف أ ىهو ص لوق ريغب بلقلاب اداقتعا نوكت لوقو

 ىه ذإ ةالصلا ىف لوخدلا ىف ىلوألا ةينلا نأ ىعمو هناسلب ظفليو هبلقب ىوني نأ

 ناكو . مارحإلا ةريبكت دنع نوك ةيناثلا ةينلا ديدجت مث ء دقعقي اهبو لصألا

 ، هسورض ىلع كصي هنإ و . مارحالا ةريمكت دنع ةينلا در دح راتخم ناياس نب دمح

 ةفع ىبنلا لعن نم مايقلا نأ رثألا ىفو . هناسل اهب كرحب نأ الب هبلقب ىوني و
 هرب ري ۔ ۔رمر .به و ۔ ۔ تع ۔. إ ۔ .
 » هلو هفصنو ليث آ ى ىثلث ؟ ن ىد ا موقن ; كذ إ ملعي كير نإ » :ىلاعت هلوةل

 اهارب هنأك ىتح ةلبقلا ىرحتي و « ابصتفم تالذ همايق ىف نوكمو « ةلبقلا لبةتسي م

 الف رثك أ وأ لقأ ناك نإ ه . اهضرع ىف لعن طقسم ردق هيمدق نيب لعجو

 لوقو . هدوحس عضوم ىلإ هرظنب ىمري و ا اسرإ همايق ىف هيدي لسرتو ں سأب

 هنإ ضعب لاقو . نيلوقلا بحأ وهو . هيمدق ىلإ هدوجس عضوم نم هرظن قرفي

 لوقو 0 عضؤم نود اعضوم هب دمعتي الو 2 اعشاخ هدوجس مضوم هرظنب زواج ال

 ىفو هدوجس عصومو هيمدق نيب ام هعوكر ىفو هدوجس عصوم ىف هرظن لعجن

 ناك انفصو ام ىلخ امم اق ىوتسا اذإف 0 هيتبكر ىلإ هدو.ة ىفو . هفن أ ىلإ هد وحس

 وه ذ ث ك وه نأ ملهي ن أ هيلع مث ڵ هسفن ةفرعم هيلع نأل وه نم 7 نأ هيلع

 هاري نكي نإف ى هار هز اك هب ر ىدي نيب ؛هوقو نوكي نأ ىغبيو . وه نم دنعو

 هنيه نع ةنجلاو ك هفلخ توملا كلمو 2 هقوف هنأو 2 هاري هناحبس هللا نأ )مهيف

 . ايندلا .. نم ٨ الص ر آ \ نأكو ح هر د نيب ريب نازمملاو ح هل اش . نع :رانلاو

 هارت نكت مل نإف هارت كنأك هتا دبعا : مقر ني ديز نع ةيلخلا ىف ميعن وبآ جرخأ )١(

 . ةب اجتسم اهنإف مولظملا ةوعد قتاو ىنوملا مم كسفن بسحاو ا اري هن اف



 م ٢٥

 .نه سانلا لدنع لوقعملا نازمملا وه هرذ نيد نازيملاو هل و& درب فل ؤملا لاق

 نم لامحألا ءاصحإ نازيملاب دارأ امإ و ، انوفلاخع “}هدقتعا امك نيتفكلاو دومعلا

 لامحألل ةدارالاو بوللا داةةءعا ردق ىلع لدول ا كلذ حيجرتو تاثيسو تانسح

 ٠ عأ هللاو ةمصعم وأ ةعاط نم

 رسكنم هديس ىدي نيب بنذملا ديعل اك هبر ىدي نيب هفوقو لعجن و _ عجر

 وأ هقنع برضب رمأ دق ىذلا روسأملاكف رطلا مشاخ ، سفنلا للذتم ء بلقلا

 .ةيدأت دنع هب رل ةيدوبعلاب هسفن ىلع رقي نهو . ىنغلا ىدي نيب لئاسلا ريققل ك

 هلل ةدابعلا ىنعمب هتالص ىف هلوخد نوكيو ص هضرفل ايدؤم نكي ل هيلع ضرقنا ام

 هن أ ىوني الو < ايند باطل الو ص ةعمسل الو ءايرل ال هلعةب هرم أ ام ةيدأتل و هدحو

 نأ هتين نوكت نكلو ع باقعلا نم ةفيخ الو باونلا ىف ةبغر ىف ىلاعت دللا دبعي

 ىف ةدئاز ريغ اهب هدبعت ىتلا ةدابعلا نأو ث هدبع هل عضخ نأ قحتسم ىلاعت هللا

 ةمدخ دبعلا ماق ام ىتم هنأل 2 هعةغت هلي هتعاط نأو « اهنع ىنغ هللا نأو . هكسام

 عميضتلاو ريصقتلا ىف هللا فاخ نأ هيلعو باوثلاو ىضرلا هنمقحتسا هتعاطو هالوم

 ىحتسأل ىنإ نيفراعلا ضعب لاقو . باقعلا قحتسا هيلع ام ةيدأتب مقي مل ىتم هنأل

 رجألا باصأ نإ ى ءوسلا ريجأ لثم نوك أف ةنجال ءاجر هدبعأ نأ ىلر نم

 هجرخةسي ال ام ىف ر بح ىنم جرختسي نكل و & لءهي بصي نإو ي لع

 . هريغ

 ةيضابإلا دنعو نبتفكو د ومعوذ هنأ ةنسلا لهأ بهذم قأ ود ام نازيلا ء املعلا فلتخا ) ( ١

 ةاجآ نم مسقم نب نامتع ةملس ىبأو دهاجمو شمعألاو كاحضلا ىأر وهو ث لدعلا هنآ ةلزتعملاو

 م ٠ نيعباتلا



- ٢٦ _ . 

 لصف

 { ةداعلا ىلع هدبعي لفاغ ء لزاغم ةعبرأ ىلع ةدابعلا ىف سانلا نإ : ليقو

 ةيحلا ىلع هدبعي قيدصو « ةبغرلل ىلع هدبعي دهازو ث ةبهرلا ىلع هدبعي بئاتو.

 ن 4 راجتلا لاح هل احيذ ةبغر هدع و ٠. ليملا ةمدخ لاح هلاخ ةبه رلا ىلع هدع ن

 . رارحألا لاح هلاحف ةبحمو اركش هدبع نمو

 : لاق ؟هتدبع نبح هللا تيأر له : هل لاقف دمحم نب رفعج ىلإ لجر ء اج ليقو

 ،نايعلا ةدهاشمب راصبألاهرت مل لاق ؟هتيأر فيك : هل لاقف . هرأ مل اثيشدبعأ نك مل

 . سانلاب ساقي الو ساوحلاب كردي ال . ناميإلا قئاقحب بولقلا هتأر نكلو

 .وه الإ هلإ ال هللا وه ، هثاضقىف روجم ال ، تامالعلاب توعنم 2 تايآلاب فورعم

 لصنف

 ةعبرأ لهجو ةنس ىتثم شاع الجر نأ ول « لاق هأ ك مهدأ نب قيقش نعو

 . هضئارفو هللا دودح ةفرعمو . ىلاعت هللا ةفرعم ىهو . ءىشب هتدابع هعفنت مل ءايشأ

 نأ وهف هللا ةفرعم امأف . هللا هنعل سلبإ هودعو هللا ودع ةفرعمو . هسفن ةفرعمو.

 سيل ، دحأ آوفك هل نكي لو ء دلوب لو دلي ڵ دمص درف دحأ دحاو هنأ هفرعي

 ء هريغ ىطعم الو « هل الإ ةدابدلا قحم ال ىذلا . ريصبلا عيمسلا وهؤ ص ءىش هلك

 هنأو . هن هنا هدبعت ام فرعب نأ وهف هللا دودح ةفرعم امأو . ها وس عنام الو

 ح هفعض فرعي نأ وهف هسفن ةفرعم امأو ى ههجول اصلاخ ناكام الإ هلع نم لبقي الا

هللا ةودع ةفرعم امأو .هل ےسق امب ىضريو هيلع هللا ىضق ام ءىش در عيطتسي ال هنأو



_ ٢٧ 

 . هرسكي ىتح رسلا ف هب راحيو رمسلا ىف هفرعي نأ و . هللا هتعل سيب 1 هوذعو

 تقلخ امو :ىلاعت هللا لاقو . ىلاعت هللا ةفرعم ايندلا ىف دب-لا ىطعي ام بيطأ ليقو

 سيل ليقو ، ودحو و ىنوفرعيل سابع نبا نعف . نودبعيل الإ سنإلاو نجلا

 ليقو ٠ هرع نم لعر الو همو هاصع \م امأف ك همف هرا عاطأ ام ا هرع نهم دسمعلل

 .اوعجري مل هللا ىلإ اولصو ولو « لوصولا لبق قيرطلا رم سانلا عجر امنإ

 نم فاخىذلا وه هسفنب فراعلاو ع هب هرمأ ام عيمج ىن هلل عيطملا وه هللاب فراملاو
 هوه مه | ۔ .م . 7 ۔_ ن .ء .۔

 7 ولقَةو اوتا ام ن وتوي نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق . هنم لبقت ال نآ هتانسح

 ہح ح ۔

 . « ةلجو
-_ 

 هددؤي فيك هيلع هللا ضرف ام .لاصخ ثالث هلامعأىف ىعارب نأ دبعلل ىغبني و

 نةيقسا ىذلا هبنذو ص هنم لبقي ال وأ « هنم لبةي هنأ هادأو : ماق اذإ و . ه موةيو.

 هتب و" تلبقىردي الف بات دق ناك نإو . رغي وأ هي وتلا دنعهل رفغ هن وكر ىلع

 ىعاربو . « نيمل م هللا ; ليعت امإ » لوقي ىلاعت هللا فرإف . لبقت ل مأ

 بسكت ادام ؟سقن ىردت اَمَو :ىلاعت هلوقل هب هل متخ اذام هرهم لبقتسي ام

 نسحأ ةنج ىأ { ودعلا ةعبار نعو .هب هلع ردق ىلع هن رنم دبعلا ةبهر . « ادع

 بحم تنك نإ ىنب اي ث هنبال نامقل لاتو ٠ ةيصعملا نم دشأ ران ىأو ء ةعاطلا نم

 ةيصعملا هركي كالوم نإف رانلا هركت تنك نإو ث ةعاطلا بحم كالوم نإف ةنجلا

٠ كالوم هركي ام هرك أو كالوم بحم ام ببحأو



_ ٨ ٢ 

 لصف

 ليق ث ةمدللا ةينب : لاق ؟ ةالصلا ىلإ موقت ةين ىأب ، نيدباعلا ضعبل ليقو

 ص هل ليق ث ةيبوب رلاب هل ارقم ةيدوبعلا ةينب لاق ؟ ةمدخلا ىلإ موقت ةين ىأبف ك هل

 مأ لعف مأ ةفص مأ وح سا 2 هدبعت ىذلا هللا نع ىنربخأف ةعاط ةدابعلا نأ تع

 ح دبعت نيهلالا ىأن :هل ليق ٠ هلي : لاق ۔ وه نا مسا : هل ليق ، ےسا لاقف 2 ىنعم

 هللا ام فرعن نم هللا دبعي امنإ اذه اي هل ليق ٠ ريحتو عطقناف ، ىمسملا مأ سالا

 « هللاب كرشأ دقف هللا ريغ دبع نمو « هللا ريغ دبعي هنإف هللا فرعي ال نم امأف

 وهف بلقلا مهوتب هللا دبع نم ليقو ٠ ريكفت ةطاحإ الو ريمض دقعب كردي ال هللاو

 دبع نمو بئاغ ىلع لاحأ دقف كاردالاب ال ةفصلا نود سالا دبع نمو ، كرشم
 6 . - ٠

 ٠ اةح نمؤم روهد ةفرعملا هققح ىنعلا

 لصف

 دوجسلاو ، عوكرلاو 2 ةءارقلاو مارحإلا ةريبكو مايقلا ةالصلا ىف ضرفلا

 اوُموُق » : ىلاعت هلوق لذو ىلاعت هللا باتك نم ذوخأم تالذ لكو ث دومقلاو

 اوك اا . نآرقلا نم ركيت ام اوهرفاف . ثكم كبرو . نيتنا هلل

 اوفلتخاو . « مهب ونج لعو ادوقو مايق هللا نورك ذ نيرذلا . اوُدُحْساَو

 ىلا ىه موق لاقو ص نيتدجسلا نيب ىتلا ىه موق لاقف ، ةضيرف ىه ىتلا ةدعقلا ىف

. عوكرلا نم ىهو ةضيرف اهنإ دوجسلا ىف ةيوهلا ىف ليقو ڵ تايحت



_ ٩ ٧ _ 

 لصف

 دوجسلاو ك عوكرلاو ةءارقلاو ى مارحإلا ةريبكت : ةسمخ ةالصلا دودحو

 ةءارقلا ىق اوفلتخاو ث ادح ةدجس لك لعج دودح ةتس اهنإ لاق نمو . د وعقلاو

 نأ ىتبحعيو « ةروسلا عم باتكلا ةحماف لوقو ، باتكلا ةحماف ةءارق ىه لوقخ

 نهف ةءارقلا نوكت نأ ةروسو دجلا نجيف أرقي ىتلا تامكرلا ىف ةءارقلا نوكت

 اهدحو دجلا ءارق نوكت نأ اهدحو دجلا نف رقت ىلاو ى لح ةروسلاو دجلا

 ءاشعلاو ،برغملاو « رصعلاو رهظلا ضئارف سخ نهنم تا ولصلاىف ليقو ك ادح

 . بجاو اهنأ لوقلا رثك أو ع رتولا ىف فلتخاو ى رجفلاو ع ةرخآلا

 لضف
 { ةزانجلا ةالصو ، رجفلا اتعكرو ڵ برغلا اتمكر ف تادكَ ؤملا ننسلا امأو

 كرت ولا ةالص نإ ليقو ك مدكؤمل ننسلا نم رتولا ةالصنإ ليتو ك نيديعلا ةالصو

 > ضنارقل اي نحل لق ( ةزانجلا ةالصو . طثانلاو لوبلا نم ءاحنتسالاو > ناتللاو

 ىلع ةمألا تعمتجاو ب اضي أ تام نأ لإ نل ىنلا اهم لع ةنس ناديملا ةالصو

 . ةرايزلا فاوط دعب ناتعكرو ى ماقملا فلخناتعكر ةدكؤملا ننسلا نمو « ةنس اهنأ

 > رصعلا ةااص لبق تاعكر عبرأو > رهظلا ةالص لعب ناتمكرف لفنلا نغس ام أو

 .2 ىلصي ءاتسةسالا ةااصو ، فوسلا ةالصو 4 قورشلا عوكرو ء لروللا مايقو

 ننس اذه لكو هللا ىلإ لسوتيو وعديو بطخ ش { ةروسو دجلاب نيتمكر مامإلا

؛هريغنم مزلأ هيلع ىف لت ىنلا اهب صخ رتولاوءكاوسلاوءلميللا مايق الإ لقن



 .نكست مل نإ ةرمعلاو جحلاب مارحإلا اتمكرو ث اهب لومعم ةنس فاوطلا اتمكرو

 ةيصعع ىلب نمو ى امهكر ت نم ىلع ءىش الو دجسملل ةيح ناتعكرو ةب وتكم ةالص

 هتب اص نمو .ےظع باوث هلف هبنذ نم هللاىلإ باتو نيتعكر ىلصو .وضولاغبسأف

 .لوقو ع ةغس لوق ةعالا ةالصف . هحرو هلا هاده عجرتساو نيتعكر ىلصو ةبيصم

 دنعو ى ودعلا موجه نم فوخلا دنع )١) ءافشتسالا اتعكر ننسلا نمو . ةضيرف

 .ناك : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو . كالذ نكمأ نإ برلا ىف لوخدلا

 هرسي رمأ هءاج اذإو .لاح لك ىلع هلل دجلا لاق ههركي رمأ ه-اج اذإ ماص ىبلا

 1 نل ىمحب و . الضف نلا كالو اركش دجلا كال مهالا ك لاقو ك ادجاس هن “رح عل ا

 اعضاوت وهل 4 اطو ىلاعت هن اركش نيتعكر ىلصي و ءوضولا :سر نأ ةمعنب 4ہلع هرا

 دح ريغىلإ دمرس ادبأ ايقاب اناد اريثك دجلا هلف ىصح ال هللا معنو ك هرك ذ امل ه

 . هارن الو

 لصف

 ةروس ىلإ سانلا برب ذوعأ لق نم برغملا ةالص ىف أرقي نأ بحتسي ليقو

 رجفلا ةالص ىفو . ةقاحلا ةروس ىلإ لمالاو ةروس نم ةرخآلا ءاشعلا ىفو . ليالاو

 هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق ىفوأ ىبأ ني هتنا دبع نع هجام نباو ىذمرتلا ىور )١(

 لصيل ح ءوضولا نسحيلف أضوتيلف مدآ ىنب نم دح أ ىلإ و ىلاعت هتنا ىلإ ةجاح هلتناك نم : ملو

 ميركلا ميلحلا هتنا الإ هلإ ال لقيل م ملس و هيملع هتنا ىلص ىنلا ىلع لصيلو هتنا ىلع نثيل مت 2 نيكر

 .كترفغم ٠ ازعو كتمحر تابجوم كلل أسأ . نيملاعلا بر هت دجلا ميظعلا شرعلا بر هتنا ناحبس

 ةجاح الو هتحرف الإ اه الو هترفغ الإ ًابنذىل عدت ال مإ لك نم ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو

 ى ھ . ھا نحارلا محرأ اي اهتيضق الإ اضر كل



 ىلسو . هيلع سأب الف كلذ نود أرق نمو ، لضفملا لوأ ىلإ ةقاحلا ةروس نه

 تدجوو . مماوحلا دمب لصفملا روس لاقن ‘ لصفملا روس نع دمحأ نب نسحلا

 -:لاقهن أ :ل هللا لوسر نع ىورو . تارج لانم لصفملا نأ ء ىلعنلا ريسفت ىف

 لءجحتإلا ناكم نيبلا ىناطعأو ةاروتلا :ناكم لا وطلا عملا ىاطعأ ىلاعت هللا نإ

 ص لاوطلا مسال هلو أ ليقو . لصفملاب فر ىناضفو « روبزلا ناكم ىناثلا ى اطعأ و

 ىنثت صصقلاو ءابنألا نأل ىناثلا ىمس امإ ليقو ، لصفملا مث ع ىناثملا مش ، نيبملا مش

 سمشلاو ث رجفلا ةالص ىف آرةي نأ ؤملَط ىنلا هرمأ سابع نبا نإ ليقو . هيف

 . ردقلاةليل ىف هانلزنأ انإ : ةرخآلا ءاشعلا ىف بحتسيو ىشغي اذإ لمالاو ءاهاحضو

 لدعت تازلز اذإ : لاقو . نآرقلا مبز أرق امتأكسف اهأرق نم : ؤمللتط ىبنلا لاقو

 . نآرقلا ىئاثب تايداعلاو نآرقلا فصني لدعت : دوعسم نبا لاقو . نآرقلا مب رب

 نالك ىنلا تعمس : لاق . ىناملا نب ةفيذح برغملا ةالص ىف اهؤرةي ناكو

 دعب . نورفاكلا اهبأ اب لق : رجفلا ةنس نم ىلوألا ةعكرلا ىف أرةي ةليل نيرشع

 نورناكلا اهأ اي لق : لوقيو . ةحتافلا دب ڵ د>أهئلا وه لق : ةيناثلا ىفو دجلا

 لوسرنعءادردلا وبأ ىورو . نآرقلا ثلثب دحأ هللا وه لقو ث نآ رقلا عب رب لدعت

 نمو : ليق ث هتليل ىف نآرقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ زجعيأ : لاق هنأ دنلل هللا

 نآرقلا أزج هللا نإ :تالت هنعو . دحأ هللا وه لق ةروس أرقي لاقف ؟ كلذ قيطي

 2 ت هنع ىورو . نآرقلا ءازجأ نم اءزج دحأ هللا وه لق لعجن ه ازجأ ةثالث

 ء ىلعألا كبر سا حبسو ك ةحتافلا رتولا نم ىلوألا ةعكرلا ىف أر__لةي ناك هنأ ا

.ناك ليقو . دحأ هللا وه لق : ةثلانلا ىفو ء نورفاكلا اهبأ املق : ةيناثلاثىنو



٣٢ 

 تاحبسااو ى ةيآفلأنم لضفأ ةيآ نهمفنإلوقيو 2 دقرب نأ لبق تاحبسللا أرةي

 رثكب الام وبأ ناكو نبافتلاو . ةمجلاو . فصلاو . رشحلاو . ديدحلا ةروس

 رجفلا نم ىلوألا ةعكرلا ىن ةعقاولا ةروس ةءارق نم

 لصنف

 ص ةنسح ةئام نآرقلا نم فرح لكي امناق ةالصلا ىف نآرقلا ؛ئراقل ليقو

 كلذو ، تانسح رشع ةالصلا ريغنو ، ةننح نوسح فرح لكب ادعاق ىلصمللو

 هللا نإف لوبقلا نم لجوو فوخ ىلع نوكي نأ دبعلا ىلعف ء هنم هللا لبقت نل

 :لوقي ىلاعت هللاو هللا هجو هب دارأو هلع اذإ فيكف هب" مه اذإ ريذناىلع هبيثي ىلاعت
 ح ٥ ےص و ۔ےص __ ص ٥

 ةرذ لاقثم لمعي مق ( :ب لاقو . ا نمح ا م ح أ عيضن ل إ «:

 اوملع 7 ( لاقو . ) ٥ ر 5 رمش ةرذ لاقثم لمعي نهو . ٥ رب ارخخ

 ل , ه ۔ ٠۔م .هت ۔ ٥ س هس ه 7 ه ع

 هللا ص ر٤ب ىدلا اذ نه ( لاقو . » هنرا دنع و دمت ريخ نم مكسسن ال

 صس ۔ صم إ 2 ه۔

 هللا الإ هيصحمال هللا نم ريثكلاو . « ةريثك ات 1 آ هقعاص ًاتَسَح اضرو

 ريثك ريخ هتاف دقف اهريغ وأ ةالصلا ىف ةعاس هبر رك ذ نع لفغ وأ دبعلا اهس نإف

 نع دبعلا لأسي هللاو ع هرمع ىف اهدر ىلع ردقي ال مش ى ةننسح فلأ ةئام نم رثك أ

 ىلع اون ك لةل و > هرمع نم ىحم ام 4 زح 1 نم اس سل ليقو ٠ هانف أ ج هرمح

 . قيفوتلا هد و ملعا هبراو ك : اردل او رينان دلا ىلع مهحم حشأ مهرامعأ نم ىصم ام

« » :٭



 مج

 ثلاثلا لوتلا

 ىلصملل ىغبني امو كالذ نم بحم سي امو عوطتلا ةالص ىف

 .كبر اوبغآو اودّجْساو اوك ا اوتآ نيذلا [شأ اي» :ىلاعت هللا لاق

 اوتَباوَهلا اونَتا»لاقو لئاسولا وزفاونلا انهاه ريذنانأليوأتلا ف «َرَْعلا اوُلكفاَو

 .مزاوللا ءادأب ةليسولاهيلإ اوغتباو ،هنعىه ام عيمج هوقتا ىأ ث «ةليسآلا هليل

 ءثزاضفلاو لئاسرلاىأ ةليسولا هيلإ اوغتباو هنع ك اهنو هر كرمأ امف هرقتا ليقو

 اَرذَحعَوَطنَمَو »:ىلاعت هللا لاق .همزليال امم هسنن نم ناسنإلا هب عربتيام عوطةلاو.

 ةاكزوأ ةالص وأ فاوطنم هياعضرتفملاريغ اريخ لغفيىأ » ه

 انداه ركشلاو ء لامعألاب ىزاج ىأ - ع ركاشلا نإف ةعاطلا عاون أ ن نم عون و ]

 لع رك اهلان

 ىمهو » لوسرلا و هليئزاتنأل ال ١ لذ لانأل ا ن كب وأ "7 ( ىلاعت هللا لاقو ازا

 تن كز ك هطاسة؟نع الضف لجرلا ىطعيام هلص ] و ،ةميننفلا عد ةميتغلا لقنلاو ) مثانفلا

 ليقو . لفتنملل ةمينغ ىهو ث ةبجاولا ضئارفلا ىلع ةدايزو الضف ةالصلا نم ةلفانلا

 ةلفان لبقت ال ليقو . اهيطيلو هتيده كدح نسحيلف ء هبر ىلإ نمؤملا ةيده ةلفانلا

 لاقو . مزاوالا ىدؤت ىتح لبةي دل عوطتلاو . ةضر رغلا ىدؤت ىح ةضيرف عييصتب .

 : ةنم هللا لوسر هل لاقن ؟ ةفلاسلا بونذلا مدهي ام : ةن هللا لوسرل لجر

 لاقو . رصعلاو رهظلا نيب ام راهنلا ةالص لتنا ليقو ۔ ضئارفلا ءادأ دعب لفاونلا
 لبق لاوزلا لد تاعكر عبر ] لوق ةناتم تم ل هرا لوسر تمعمعم ٨غنءع هرا ىدر رح

) ٣ _ نيبلاطلا جهنم / ٤ (



 امأو ك ةءارقلاب رهجي مل اراهن ةلفانلا ىلص نمو . ©‘»رحسلا ةداص نلدعي رهلا

 تنالو كت اَصب ٠ الو ( ةي آلا هذه نإ ليقو . كلذ هل زاحف ليللا ىف

 : ل ةيثتم ىنلا نع ثيدحلا ىفو . ةضيرفلا ةالص ىن ال عرت ةالص ىف ىه « اهس

 .نم اولعجا : لاقو ى ةكربلا اهب “}٨نوغتهت كنا اص نم ابيصن كتتويبل اولعجا

 هللا ىضرباطخلا نب رع لاقو .ةع اجلا ةالص دعب لض ] اهنإف , ىف :الص

 .لاقو . لضف أ تيبلا ىف ةلنانلا ةالص ليقو . رون هتيب ىف لجرلا ةالص هنع

 .نوماني ىأ « « ن وح ام لثألا نم 1 اوذ [ » : ىلاعت هلوق ىف سابع نا

 .نولصيو ليالا لوأ نوماني لوةي ، نولصي ىأ « َنو رتغت ه راخشًالايو »

 بلاط ف ] نبا ىلع نع ىورو . نيلصملا ىأ راحسألاب ن رتنتلو ا . اعولطن هرخ 1

 : ةمكر لك ىف أرقي ليللا فوج ىف نيتمكر ىلص نم : لاق هنأ ةلط ىبنلا نع

 :ةرخآلا ءاشعلا نيب ىلص نمو « ردقلا ةليل أجاف نك ناك ةرم ةئام دخأ أ هلا وه لق

 ةحتافلا ةيناثلا ىفو ةدجسلا يناو باتكلا ةحتاف ىلوألا ىف أرقي نيتمكر رتولاو

 هللا الع نأ بحأ نم ليقو . ردقلا ةليل أجاق نك ناك كالملا هديب ىذلا كرابتو

 باتكلا ةحاف ةمكر لك ىف أرقي نيتعكر مرحلا نم ةليل لوأ ىن لصيلف ارون هربق

 ر تعمسلاق هنع هتنا ىضر باطخلا نب رمع نع هعماج نم ريسفتلا ىف ىذمرتلا ىور )١(

 ,م امو رحسلا ق نہهلئع بسع لاوزلا ملعب و ر+ انلا لبق .عبرأ لو .ةي ملسو هلع هللأ ىلص هللا

 د مثو هلل ادجس لئامشلاو نبمملا ن نع هلالظ ًايفتي أرق ح ةعادلا كالت ف هللا حبسا وهو إ ١

 . م ليالا ةالص ل ه ريجلا ةالص ف ارطلا ىورو

 يكتالصننم اولعجا رمع نيا نع ىناسنلاو ىذمرتااو دواد وبأو ملسمو ىراخبلا ىور )٢(

 ٠ ار وق اهوذختت الو مكتويب ف

 )٣( مك۔ةويب اورونن همامتو ىسوم يبأ نع ةت زخ نيا هاور .



 ۔ ٣٥

 اذإ : لاق هزأ ن هللا لوسر نع ىورو . ةرم ةثام دحأ هللا وه لقو . ةرم

 . اتح ىدبع اذه هللا لاق نسحأن رسلا ىف ىلصو ندحأن ةينالعلا ىف دبعلا ىلص

 -ا ١ .ه :]| د .. )١( ¡د! ] يتبازيع ط - ١ ج
 هتلع ل_ے ىجراب ىنثدح رجغلا ةالص دنع ` لالب يت هللا لوسر لاق لفو

 لاق ةنجلا ىف ئدي نيب كيلعن فشخ تعمس ىنإ كلذو « مالسإلا ىف هتعفنم كدنع

 لمالا نم ةعاس ىق امات اروهط رهطتأ ال ىنأ نم ىجرأ مالسإلا ىف الع تلمع ام

 نكيل : "ىلعل لط ىنلا لاق ليقو ء ىل بتكام ىرل تيلص الإ راهنلا وأ

 ةعكرلا ىق أرقا : لاقن ؟أرقأ ام هللا لوسراي لاقف « ةعكر ةرشع ىتنثا ليللاف كدرو
 ِ ء , ره۔ ى / ٠ِ رس م 7١. 2 ء ء
 كثلوأ » : هلوق ىلإ « ك انقزر امم اوقفنأ اونما نذلا اهمأ اط » : ىلوألا

 :هلوق نمةرقةبلا ةروس رخآ ةيناثلا ةعكرلا ىفو . « نو دلاخ اهف م راتلا ثاَحْص٤ ٣

 ء سي ةثلاثلا ةعكرلا ىنو ةروسلا رخآ ىلإ « ضرألا ىف اَمَو تاومسلا ىف اَم هلل »

 كرابت ةسداسلا ىفو ح ةدحلا ملآ ةسماخلا ىفو ص ناخدلا مح ةروس ةعبارلا ىفو

 ى رشلا ةعساتلا ىفو ث ةعقاولا ةنماثلا ىفو ، ننحرلا ةعباسلا ىفو 2 كالملا هديب ىذلا

 . ةرشع ةيناثلا ىفو ، ناسنإلا ىلع ىنأ له ةرشع ةيداحلا ىفو ةمجلا ةرشاعلا ىنو

 ليللا نم هدرو هتاف نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو . ةمايقلا مويب قأ ال

 نم لاق هنأ ويللَط “")ىنلا نع ىورو . ليللا ةالص لدعت اهنإف رهظلا لبق لصيلف

 ةزتط لاقو رانلا ىلع هللا همر> تاعكر مبرأ اهدعبو تاعكر عبرأ رهظلا لبق ىلص

 كيلعن فشخ لدب كتشخدخ هيغو هيبأ نع ةديرب نب هتنا دبع نع ةميزخ نبا هجرخأ )١(

 . م فخ لغةام ملسم قفو ةرس ره فأ نع فد ظةاب ىراخبلا هاورو

 .٠ ۔ . - ء . . ع

 . اهنع هلا ىدر هدح م ١ نع ىدمرتلاو دواد و؛ او دحا هحرخأ ) ( ٢



_ ٦ ٣ 

 ©ةنسمايص رجأ هل هللا بتك ةعكر ني رشع ةرخآلا ءاشملاو برغملا نيب عكر نم

 ةرشع ىتنثا ةليلو موي لك ىف ىلصي ناك تلل ص ىنلا ن أ رع نبا ىورو . اهمايقو

 «برغملادعي نيتعكرو ث رهظلا ديب نيتعكرو , رهظلا لبق اعبرأ ء ضئارفلاريخ ةعكر

 ناك ةشئاع تلاقو . حبسلا لبق نيتعكرو ث ةرخآلا ءاشملا دعب نيتمكرو

 سانلاب ىلصيف جرخم ش ك تاعكر , عبر أ رهظلا لبق هتيب ىف ىلصي د ةت هللا لوسر

 ىلصيو © نيتعكر ىلصيف ء لخدي مث ءاشعلا ىلصي مث ك نيتعكر ىلصيف « لخدي مش

 اليوط اليلو اماق اليوط اليل ىلصب ناكو رتولا نميف « تاعكر مست ليالا ىف
 عكر س سلاج وهو ى رق اذإ و { ماق وهو دجسو مكر مئاق وهو أرق اذإف . ادعاق

 ىلصيف جرخم مث ث رجفلا علط اذإ نيتعكر ىلصي ناكو : تلاق . سلاج وهو دجسو

 باوبأ ثرإ : لاقو ڵ سمشلا لاوز دنع اعبرأ ىلصي نهدي ناكو 2 رجفلا ةالص

 ىل دعصي نأ بحأو . رهظلا ىلصت ىتح جم رت الو سمشلا لاوز دنع حتفت ءامسلا

 ةنلتملاقو . (") زوألا ةدعقلا ىف ىف لستالو . مو لك ىفكالذو ةعاسلا كالت ىف لمع

 ىضرةشاع تلاقو . ةب وتكسلا الإ ىدجسم ىف هتالص نم لضفأ هتيب ف ءرملا ةالص

 . رذ ىأل ةلط لاقو . نيتعكر ىلص الإ طت لط هللا لوسر جورخام اهنع هللا

 هقح ناكالإ ةب وتكأاريغ ةعكر ةرشع ىتنثا ةليلو موي ى ذ عولتن ١ لجر امي أ رذ \ أ اط

 نم هريغ ىف ةالص فلأ لدعت اذه ىدجسم ىف ةالص رذ اب أ اي . ةنجلا ىف تيبي نأ

 )١( ة -؟اع نع هجام نبا هانمم ىور .

 )٢( ةشئاعو اضيأ ةبيبح مأ نع ىذمرتلاو ىناسنلاو د!ود وبأو مله هاور .

 (٣) بويأ 1 نع ط ۔سوأاو ريبكلا ق ىناربطلاو هجا. نياو دواد و هاور .



_ ٣٧٣ 

 ةالص فلأ ةئام لدعت مارحلا دحلملا ىف ةالصو 0١ ءارلا دحسملا الإ دجاسملا

 ها رال ثيح هتيب ىف دبعلا اهلصي ةالص هلك ثكالذ نه لضنأو . دجاسملانم هريغ ىف

 . ههجو اهب بلطي ، العو لج هللا الإ دحأ

 لصف

 فرحتي نأ هل بحتسي هنأ ةلفان ىلصب نأ دارأو ةضيرفلا ىلص نم : ليقو

 عك ار ؤأ ماق وهو وعدي نأ هيلع سأب الف ةلفان ىلصي ناك نمو ء هعضوم نع

 عب رتم و ] بتحم وهو دعاق ةلفانلا ىلصي ن أ لجرلل زوجو { دعاق و ] دجاس و أ

 ،هقي رطو ههجو ناك ثيح ىلصي و ةلبقلا لبقتسم وهو 3 مرحو « ىشمي وهو 4 مان و

 لجيو عكري لوقو ح ةلبقلا ىلإ مجريف دجسيو عكر نأ ىشاملا دارأ اذإ ليقو

 . ةلبقلا ىلإ مرحو هتباد بكار وهو ةلفانلا ىلصي بك ارلا كلذكو « هنكمأ اك

 ليقو .ءاممإلاب دجسي و عك ريو هتبادو هقيرطو ههجو ناك ثء> اباك هتالص : ش

 زاجأو ءىش هرهظ ىلع سل و 0 اييتحم ةلدانلا ىلصي هنا 4حر نالايش نب ذاه ناك
 . م

 ملوق رثكأو ث اهدحو باتكلا ةحمافب راهنلا ىف ةلفاغلا ىف أرقي نأ ءاهقفلا ضه
1 

 ليل ىف تناك ث ةلفانلا ةالص ىف باتكلا ةحماف عم نآرقلا نم رسيت اه أرقي هن ]

 رخآ ىف راهنلا ةالص ىف زاج اك حيبستلاب زوجت ةلفانلا ةالص نإ ليقو 2 راهن وأ

 ةبوثم نب دايز لاقو اهدحو باتكلا ةحتافب زوجي ال فيكف ع حييهسقلاب نيتمكر

 رشملا ىلايل موتن نأ ردتقملا دبع انرمأف ڵ امدب نيطبارم انك

 )١( ةريره ىبأ ثيدح نم نانلاو ملسمو ىراخبلاو سابع نيا نع ميبرلا هانعم ىور .



٣٨ 

 لصف

 نم ىلص ام عيب هبزح ةلفانلل ىلصملا هب موقي ام لوأ دحاو هيجو ليقو

 همحرمثرا دبع وب أ لاقو . ةذاعتسالا كلذكو « راك « ملكتي و أ ةلبقلاب ردي لام لفاونلا

 اف ناضمر رهش ىف ءاشعلا ةضيرف موقب ٣ نمو عفش لك ىف ذيعتسأ ان أ هنلا

 . هللا ءاش نإ لوألا هيجوتلاب هيزجم هنإف هيجوت الب مايقلا مهم ىلصي ماق اهاضق

 ريدي و هللا رك ذ ريذب ملكستي لو ةلفان ىلص نم : هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 اذه نم اثيش لعف نإو 0 لوألا هيجوتلا هازجأ. هعضوم نع لوحتي ملو ةلبقلاب

 ملكتي ملو ةلبقلاب ربدي ملو هعضوم نع لوحت نإ لوقو « هيجوتلا داعأ ههش وأ

 هدتتنا اذإ ءاش ام هب ىلصي لوقو ڵ هيجوتلا ةداعإ هيلع نكي مل هللا ركذ رينب

 دحاولا هيجوتلاب ىلصي ال لوقو ث اهجوت نيتعكر لكل هجويف الإو ء كالذل

 اف رهجلا زوجو ى ءاوس راهنلاو ليدلا ىف ةلفانلا ةالصو ء لاح ىلع نيتعكر الإ

 ناك نإ رثؤملا وبأ لاقو . نيتعكرل تمسقنا اذإ ةنآلا مسقي نأ زوج و « ةءارقلاب

 نإ امثإ هيلع رن مل ىلص نإو ، هيلع ام ىلصي ىتح ةلفان لصي مل تاولص لدب هيلع

 نذؤي دجسم ىف ناكولو ةءارقلا راهجإب عوطتي نأ هلف عمجي ناك نمو ". هللا ءاش

 ىفو { رشعلا ىلايل و 0 عمج ىلايل ىف كالذ نولعفي نوملسلا ناكو « هيف م اقي و هيف

 ريغ بوث ىف لذاونلا ىلص .ر.و . ىحضألا ةليلو ى ةفرع ةليلو « رطفلا ةليل

. لفاونلا ىف هيلع لدب الف رهاط



 لصف

 علطت ىتح تس ل ةالص دعب اهدحأ « اهيف عوطتلا نع ىنم تاقوأ ةينامثو

 رصعلا ةالص دعب ثلاثلا . رجفلا ىتعكر الإ رجفلا عواط دعب ىناثلا س سمشلا

 هتتاف اذإ سماخلا . برغملل ةماقإلاو ناذألا نيب ام عبارلا . سمشلا برغت ىتح

 ك مون نه ظقيةسإ ىح عوطتي الو رتو ] اذإ سداسلا . ةب وتكملاب ُىدتييلف ةعاجلا

 مامإلا نوكي نأ عباسلا ء رجفلا عولط تقو ىلإ ةمتعلا ةالص نيب ام رتولا تقوو

 فوسكلاو فوسخلا كلذكو {ةفرعبوأ نيديعلا وأ ةعمجلل بطخ مامإلاو ارضاح

 مامإلا غرفي ىتح ع وطقلا نع فكي نأ هل ىغبنيف ڵ سايقلا ىف ءاقسةسالاو.

 ،اعوطت الو ، اضرف هد>وىلصي الف ةالصلا تميقأ دقو دجسم لخد اذإ كالذكو .

 بحتسيف ىحضألا ديع ةالص مامإلا عم ىلص اذإ نماثلا ء مامإلا غرفي ىتح هيغ

 ءاق۔ةسا وأ فوسك ثدحم نأ الإ س سمشلا لاوز ىلإ عوطتلا نع فكسي نأ هل

 . عأ هللاو كلذ دعب ع وطقلاب سأب ال ليقو

 لصف

 لاق ههركي رمأ هءاج اذإ ناك ةلظ ىبلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 دجلا كال مهالا لاقو '>؟دجاس هلل رخ هرسي رمأ هءاج اذإ و لاح لك ىلع هلل دجلا

 دوجس نوكي نأ ىنبجعي س هللا هجر ديعس وبأ لاقو . الضف نملا كالو ركش

 جرخي ناك امثيح هلل دوجسلاو ، كلذ لعف دنلل ىن :لا نأل ء الضفو ازناح ركشلا

 ناك ملسو هيلع هنا ىلص ىنلا نإ هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع ىناناا الإ ةسمخلا ىور )١(
 . م هلل ادحاس رخ هرسي رمأ هءاح اذإن



_ . - 

 :اهضاوتو هلل آركمن دحسو٠دبعلا ةين تصلخ ام ثيح نم هل ةدابهلاو ةعاطلا ىنعم ىلع

 ركشلا دوجس ىف لاقي ىذلا نإ ليقو . هانعم اتباث کالذ ناكهيلإ ابرقتو هل

 .ىنبذعتالو { ملاع ىكنإن ىنحضقتال { ءىشلك دمب انثاك ايو ءىش لك لبق انئاك اب

 عجرملا رمش نمو ، توملا دنع ©)ةلدملا نم كب ذوعأ ىإ مهللا ء رداق ىلع كنإف

 ةتيمو ةينه ةشيع تالأسأ ىنإ مهللا ، ةمايقلا موي ةمادنلا نمو ، روبقلا ىف ام ىلإ

 .ضعب ملكت دق نيملسمل ضعب لاقو . حضاف الو زخ ريغ اميرك ابلقتمو ى ةيوس

 . اهزاوج ري ملو نئاكلا ىف

 لصف
 ايلصم موقي نمؤم نم ام رذ ابأ اي : رذ ىنأل لاق هنأ ةلك ىبنلا نع ىوري

 ملمت ول مدآ نب اي هيداني اكلم هب هللا لكوو ى شرملا نيبو هنيب ام ربلا رثانت الإ

 .هللا ىلإ دابعلا برقت ام رذ ايأ اي ڵ )تفتلا ام ىجانت نمو 2 كتالص ىف كلام

 ك دياع نم ةعكر نيعيس نم لضفأ ملاع نم ناتعكرو ،ىفخ دوجس نم لضفأ ءىشب

 ة ليقو هاس بلقلاو ةليل مايقنم ريخ ركفت ىف ناتدصتقم ناتمكر سايعنبا لاقو

 .نب نايفس لاقو ء هعوشخو هنوكس نم ىلم بوث هنأك ىلص اذإ دوعسم نبا ناك

 رقتسأ لاق 7 اين دلا روم آ نم ء ىشب اهمف ٨4س4ز ثدحم نيتعكر ىلص نم ةندع

 امهنيب ةاواسملا لضفألا نأل سكملا وأ هفوخ نم حجرأ هؤاجر نوكي نأ هانعم لعل )١(

 . ملع ناو فوخلا نم حجرأ ءاجرلا نوكي نأ ضعب راتخاو

 .لام ىلصملا ىلع لبقم ىلاعت هتنا نأ رذ ىب نع كاملاو ىئاسنلاو دواد وبأ ىور )٢(
 . م تذتل٫



_ ٤١ 

 نإ لاقو بنذلا كلذ هل هللا رفغ الإ هيلإ بوتأو ء وه الإ هلإ ال ىذلا ىلاعت هللا

 هيلإ مفر هيلإ رظغي مل نإو هذخ أ هيلإ رظن اذإف ؛ اكص نيتسو ةئامثالث ناطيشلل

 « وهس نمومهم نم هلغشي ام عيمجب هيلع لاتحاو 2 كوكصلاهيلإ عفري نأ ىلإ رخا

 ىف دبعلا لبقأ اذإغ ،هريغ ىلإ هنع فرصناو هكرتو اذهلو ىلام لاق هيلإ رظني مل نإف

 هب تفحو ى هسأر قرفم ىلإ ءامسلا لرانعأ نم ربلا هيلع رثانت هبر ىلإ هتالص

 تفتلا نإو ص لتفنا ام ىجاني نم ىجانملا اذه لهي ول ، ىداني دانمو ، ةكئنالللا

 نإ ه . هيلإ تفتلا امم كل ريخ انأ ى دبعلا اهبأ "ىلإ « ىلاعت هللا لاق هتالص ىف دجملا

 ءامتنلا عمجأو .ههجو هنع ضرعأ ةثلاثلا تفتلا نإف كلذ لثم هل لاق ةيناثلا تفتلا

 :لاق هنأ ومللَط ىبنلا نع ىوريو . اهنم لقع ام الإ هتالص نم لجرلل بسح ال هنأ

 غ دحاو اهدوجسو ث دحاو ايهعوكر ةالصلا ىلإ ناموقيل ىتمأ نم نيلجرلا نإ

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو ڵضرألاو ءامسلا نيب اك امهيتالص نيب ام نإو

 ىلإ لجو زع هللا ىحوأ ليقو . اهب هي رقت 1 اهروضح لبق ةالصلل بهأتي ل نم

 ،كسقن نم ىضرت ال ام كسقنل ىضرت ؛ىنم ىحتست امأ مآ نبا اي « هثايبن أ ضعب

 هيلع لبقت نأ نود نم كسقن نم ىضرت نم كيلع لبقأ ىدابع نم ادبع نأ ول

 لوسر نع ىورو . كبلق نود كهجوب ىلع لبةت نأ ىضرتو كبلقو "

 هناسل عم هبلقب هيلع دبعلا لبقي ىتح دبعلا ىلع لبقي ال هللا نإ لاق هنأ للع

 كالذو ء هتالص نم ناطيشلا اهسساتخم ةسلخ هتالص ىف كدح ] وهس :لاقو . هحراوجو

 ةسلخ ىناثلاو ڵ اهلاوقأو اهلاعفأ نم اهماكحأ ضعب ةسلخ اهدحأ ك نيبرض ىلع

 اهناكرأ عيمج ىن أي نوكي دقو ء اهف اهبحاصل نوكت ىتلا ةلغغال ثالذو ث اهقئاقح

ةجح 1 ةالصلا ىف سانلا ليقو ى هتالص عيمج ناطيشلا سلتخا دقو العفو ال وق



 ٢؛٤

 ، هتالص نع الفاغ ايهاس ث ةبقارم الو ربدت ريغ ىلع ىلصي نم مهنم « هجوأ

 ءىدتبي نم مهحمو «هنم ةلوبقم ريغ ةدودرم هنالصف ڵ وه ايف الو وهنأ ىرد ال

 هنع هلي زيف هتالص ىف ساوسولا هيتأيذ « لجو زع هللا ىلإ ةبانإ و دصقو ةينب هتالص

 هسجا وه عم ابراحم ىلصي نم مهنمو ث هتينو هدصق ردق هتالص نم هل ، لصم اذهف

 رخآ ىلإ ها.ةنالاو ركنلا عم اهدهاح ةسوسو هب تبهذ الك ه سةن دهاجن و هسواسوو

 ناطيشلا هللذو ،ودعلا هنم سيأنم مهنمو ،هللاليبس ىف نيدهاجلاةلزنم هتلزنف هتالص

 للذ امك ناطيذلا هللذ نم سانلا نم : لاق هن أ :تل ىنلا نع ىور اك ث هللا هنول

 افئاخ ارك اذ اهيفنوكي نم مهنمو ،ةالصلا هيلع تلهس كلذك ناكاذإف ،هدوعق هل

 دوجسلا تأر اذإتناكاهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو . الجو انيزح ايكاب
 م

 نوكي ناق ذال نوثري و » : ىلاعت هنزا لاق . ءاكملا نباف د وحسلا اذه تلا

 ذزلتو معنتو ةحارو نوكسو ةينانثيطا ىلع ىلصي نم مهنمو « عوشخ مهديزي

 تببحأل لاصخ ثالث الول ع لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىور اك

 بياطأ نوقتني اماوقأ سلاجأو « هللا ليهس ىف ريسأو ى ىف رل ىهجو مضأ « تولل

 . راملا بياطأ قتفت اك مالكلا

 لصف

 نهو ، وه نأ ملعي نأ هثاعد ىف ىعادلاو هتالص ىف ىلصملا ىلع بحن ىذلاو

 بنذم ليلذ دبع وه ذإ هباه هفرع ىتمف « هبر طاسب ىف هنإف ، وه نم دنعو 2 وه

 هفرعنإف «ےظعلا ليلجلا هبر دنع وه ذإ \باجتساو لجو وفاخو لجخ هفرع نإف

ندب الو ءعشخ الإا هتفرعم قح هبرفرع دبع باق هفرعي ل هنإف هريغىلإ تنتلي مل



 اذإ :لاق ؟ هبر ناسنإلا فرعي ىتم وال هللا لوسراي ةشئاع تلاقو . عضتا الإ
 ريدت ىف ناتعكر لاق هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع ىورو . هسفن فرع

 نمي عنصأام ىدأ نإ ربخلا ىفو « هللا ليهس ىف لتاقي ع نانع فلأ نم "ىلإ بحأ
 الف مدخت انإ ذاعم نب ىيحيل ليقو 2 هبلق نم ىتاجانم ةوالح عزنأ نأ هتالص ميض
 ريخ ول: ىذمرتلا ىلع نب دمحم لاقو مودخلا نوبحمال كنإ لاق ء ةمدخلاةوالح دجت

 هسفن ىضرو هظح ةنجلا نأل ةنجلا ىلع نيتعكرلا راتخال نيتعكرو ةنجلا نيب لقاعلا

 نم مظعأ ةعاطلا ةمدخ : قارولا ركب وبأ لاقو . هتمدخو هبر ىضر ناتعكرلاو

 نم مظعأ ةمدالاو هتمعن ةنجلاو ؟ العو لج برلا ةمدخ ةعاطلا نأل ةنملا ةمدخ

 دهج لذبو « لسكلا هقرافو ةلفغلا هتبنجم ةفرعملا قح هبر ةعاط فرع نمف ى ةمعنلا

 ليطابأب لتعاو هب مريتو . لمدلا لةثتسا كلذ لهج نمو ع هالوم ةمدخ ىف هتقاط

 نودلا هلآسن و ثالذ نم هللاب ذوعنف هنالذخو هنامرح ىف اببس كالذ ناكو . ىنامألا

 . هدنع انل زيام ىلح

 تنك نإ و ،ةعاطلا بحم كالوم نإف ةنجلا بحم تنك نإ :هنبال نامقل لاقو

 . هركبأم هرك او كالوم بحام ببحأن ةيصعملا هركي كالوم نإف رانلا هرك
 ردقب هنم هفوخو هاوس اثيش هيلع رثؤيال هلل اصلاخ هبح نوكي نأ نمؤل ىغبني

 ةالصلا مهل ١ تبيبح نم ليقو . هضثارف هب ةي امب هل هؤاجرو ةيتصعملا نم هعنمام

 تببح نم مهنمو . موصلا هيلإ ببح نم مهنمو « اهريغ ائيش اهيلع نورت ؤي الفا

 لسةلاوءاضقل اب ىضرلاو ءارضلاو ءاسأبلاىلع ربصلا هتالص لعج ن.ذ ، ةقدصلا هيلإ

دابعلا نع ىذألا فك ةقدصلاو هينعي الامو ءوسلا نع تمصلا موصلاو 4 هللا رمأل



 هعوشخو همايق نسح هبح أن ىلصي باشب مالسلا هيلع ىسيع "رم ليقو ..كلذعمج دقف

 ىإ باشلا لاقف كيطعيف ةجاح كبر ىلإ بلطت الأ ، ىسيع هل لاقف هتالص ى

 ىنماقأو مالسالل ىناده دقو ىناطعأ امم رثك أ هلأسأ نأ هللا نم ىيحتسأل

 ٠. اذه ركش ىدؤأ ردقأ نر | نهف دحاسو عك ا ر اد وه از او ‘ هر در نيب

 لصف

 ثالث هلامعأ ىف ىعاري نأ ءرلل ىلع بحم ىذلاو 3 هللا هجر ديعس وب أ لاق

 هنم لبةي هنأ هادأو هب ماق اذإ و ة هب موقيو هيدؤي فيك هيلع هللا ضرفام ، لاصخ

 تلبقو رفني مل مأ هنم ةبوتلا دنع هل رفغ هبوكر ىلع نقيقسا ىذلا هبنذو ،لبقي المأ

 ىعاريو « نيعملا نم هلا لبقتي امإ » :لوقي ىلاعت هللا نأل « لبقت مل وأ هتبوت
 . تول دنع هبد هل ح اذامم و هل رمس اذام هر نم لبقتسيام

 لصف

 ىأب هل ليق ى ةمدخلا ةينب لاق ةالصلا ىلإ موقت ةين ىأب نيدباعلا ضعبل ليقو

 ةدابعلا نأ انملع دق هل ليق ةيب وم رلاب هل ارقم ةيدوبعلا ةينب لاق ةمدخلا ىلإ موقت ةيف

 هل ليق ےسا لاقف ؟ینعم مأ لعف مأ ةفص مأ وه ےسا هدبعت ىذلا هللا نع انريخأف ةعاط

 ريو عطتناف ؟ ىعدملا مأ مسالا دبعت نيهلالا ئأف هل ليق « هلا وه لاق ؟وه نل سا

 هللا ريث ديعي هنإف هرا فرعيال نم امأو هللاام فرعي نم هللادبعب امإ اذهاب : هل ليق

 ةطاحإب الو ريمض دقعب كرديال هنإ : هل ليقف هللاب كرشأ دقف هللا ريغ دبع نمو

 لاحأ دقف ةفصلا نود سالا دبعنمو كرشم وهف باقلا مهوتي هللادبع نمف ريكفت

ةدابعلا سانلا نإ 17 ك اتح ن .رم وهف ةفرعملا ةميعح ىنعلادبع نهو 4 باخ ىلع



 ۔ہ ٥ 3 _

 ةبغر هذبعن ٥ مهمو 4 ديبعلا ةدايع كالتف ة ةه ر هنرادبع .. نم مهم ك هوجو هب ةمال ىلع

 ةدابعلا ةقيقح ن أ ىدنع ىذلا و _ 1 ركشو ةع ه ذبعنم مهمو { راجتلا ةدابع كالتخ

 . هنم ءايحو هدنعام ءاجرو هللا نم فوخ ناعم ةم ىلع

 لصف

 فرعب الو ةنس ىتثام شاع الجر نأ ول : لاق هار إ نب قيمش :77

 ڵ هتاضرتغم ةفرعمو ء ىلاعت هللا ةفرعم رانلا نم هب قحأ ءىشب سيل ءايشأ ة.برأ

 دحاولا هلبا هنأ هه رعي نأ هللا ةفرعش « هسفن ودعو 0 هللا ودع ةفرعمو & هسفن ةورعم و

 ص هاوس عنام الو هريغ ىطعم ال هنأو 7 ةدابعلا هل قحت ىذلا دمصلا درفلا دحألا

 اصلاخ ناكام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نأ فرعي نأ ىلاعت هلل لمعلا ةفرعم امأو

 هللا ىضقي امم ءىش در ع.مطتسي ال هن أو هعض فرعي نأ هسفن ةف رهم ام أو ، ههجول

 رسلاىف هفرينأ هسةن ودعو اهثرا ,دع ةفرعم امأو ى هل هللا مق ات ىضرب ىنعي ،هياع

 نأ ءرلل ىلع بح ىذلاو هللا 4تر ديعس و أ لاقو . ه رمسسكي ىتح ةفرعملاب هب راحيف

 ماق اذإو هب موقي و هىدؤي فك ه۔اع هلرا ضرف ام لاصخ ثالث هلامعأ ى ى عار

 دنع هل رقغ ه هل وكر لع ىلع نقيقسا دق ىذلا هبنذو ى لبقيال و أ هنم لبةي هنأ هادأ و 4

 نأل لبقت مل مأ هتب وت تلبق ىردي الف بات دق ناك نإ و هل رفغي مل وأ هنم ةب وتلا

 هرمع نم لبقتسي ام ىعاريو . « نيعلا نم هللا لبقتي امنإ » : لوقب ىلاعت هل
 ىردت امو » :ىلاعت هللا لرقل هب هل متخ اذامو هنيد ىف هب هل م ا. ىردي ال هن 7

 لكب ثىراقلا ىنغتسي نآ دعقلاو اذه لبق ىذلا بابلا ىف قبس دقو راركت اذه ىف )١(
 م ريخألا لوقلا ىف اذه ضب ىتأيسو هيلي ىدلا بابلا نع باي



 لا لبقي نيرت اكح تا له « ةيودملاةمبارا ليقو . « ادت بسكت ادام رفن"

 :ضايعن لمذفلا لانو .ىلم ىلع درب نأ نم ىف وخف ءىش ناكنإ تل امو ك كنم

 . هللاب هملع ردق ىلع هللا نم دبعلا ةبهر

 لضف

 .ىذلا هيلع ضرتفملا لمهلاي دؤم نوكي نأ ةالصلا ىلإ محثاق لكىلع بجاولاو

 هل ةدابعلاو ىلاعت هلل ةمدخلا ىنعمب هنأو امئاط هىدؤي هنأو هتين لوأ ىف هيلإ داصق

 .ديعس نب نسحلا نعو . اك اله هيف هكرتو اهاج و هسةن مقن ىلإ هج وتم هلعف نأو

 ةغلا لوخدو . رانلا نم ةاجنلا هتالصب ديرب ىلصملاف ء هل ليق شيرق نبا !

 هيلع هللا هضرتفا ىذلا ضرغلا ءادأ ديري هنإ لاق . هرمأ عابتاو هلل ةعاطلا مأ

 .ىدؤأو عيطأ ىأ هللىلصأ: هلوق ىنعمو .ةلاظ دحم هل وسرلو هلل ةعاط هيلعهبجوأ اك

 ‘ةيصعلاو ةفلاخملا كرت عم لوبقلاو دايقنالاو ةبحلا ىه ةع اطلاوأء؟ىبع هللا هض رتنا ام

 ..هعاطأ دقف هيصاعم ند ىهتناو هرمأب لمو هاقتا نه نأل ىوقت ةعاطلا نإ لوقو

 .لاقو . ةيصعملا نم دشأ راث ىأو ةعاطلا نم بحأ ةنج ىأ ةيودعلا ةعبار تلاقو

 ةنجلا ىناخدي نأ نم لإ بحأ هتعطأ دقو رانلا هللا ىناخدي نأل ,فلسلا ضعب

 هتيصعم بانتجاو هللا ةعاط ىلع ثحلا ىف ةفلابملاو ديكأتلا نم اذهو ع هتيصع دقو

 ريخ هقلخ نم دحأل هللا ىضق نإ و اهنع ربص ال ةغجلاو اهيلع ربص ال رانلاف الإ و

 ةجح الف رشب دبعل ىضق نإو ، همركو هفطلب هدبع ىلع ناسحإ و هنم لضفب وهف

 ءاش ولو ةنلابلا ةحلا هللو ملظي الو روج ال ىذلا ل.دعلا وهو . هبر ىلع ديعنل

 هلوسر ىلع هللا ىلصو . ظعلا ىلولا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . نيعمجأ ك ادهل

. ملسو هل آو ىمألا ىنلا دمحم



 لصف

 هللا دبع ىور امل عوطتلا لضفأ ابعوطتو ةالصلا ندبلا تادابع لضفأ ليق

 ك امعأ ريخ نأ اوملعاو اوميقتسا لاق هنأ للط ىبنلا نع صاعلا نب ورمع نبا

 نيديعلا ةالصك ةماجلا هل نس امو نمؤم الإ ءوضولا ىلع بظاوي الو ةالصلا

 بتارلاف ةعاجلا هل نسنالام امأو ةعاجلا هل نسن مل امم لضفأ ءاتسقسالاو فوسكلاو

 ىوس ى ةعكر ةرشع ىنامث ةبتارلا ننسلا نف ، بتارلا ريغ نم لضفأ تقو ىف هنم

 عبرأو « اهدعب عبرأو ، رهظلا لبق تاعكر مب رأو ك حبصلا لبق ناتعكر . رتولا

 تثالذ لك ىف لصألاو ءاشعلا دعب ناتعكرو ، برغملا دعب ناتعكرو ڵ رصعلا لهق

 تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم لاق تع ىبلا نأ ى اهنع هللا ىضر ةبدب> مأ تورام

 ةقط ىنلا نأ بلاط ىبأ .زب "ىلع ىورو . رانلا ىلع مر> اهدعب عبرأو رهظلا لبق

 .نيبرقملا ةكئالملا ىلع ےلسقلاي نيتمكر لك نيب لصفي اهب رأ رصعلا لبق ىلصي ناك

 اهدعبو نيتدجس رهظلا لبق ول هللا لوسر عم تيلص رم نبا لاقو

 هللا ىضر ةصف> تورو . نيتدحس ءاشعلا دعبو ، نيتدحس برغملا دعبو « نيتدجس

 رشع كالذ لقأو ؛رحفلا علط اذإ نيتفيفخ نيتدجس دجسي ناك ةيطم ىبلا نأ اهنع

 هتيب ىف برغلا دمب ناتعكرو ث اهدعب ناتعكرو رهظلا لبق ناتعكر « تاعكر

 لبق ةمس ال ليقو ى حبصلا ةالص ل,ة ناتعكرو « هتيب ىف ءاشعلا دعب ناتعكرو

 اتمكر مث« رتولا ضئارفلا دعب ةبتارلا ننسلا دكو أ و ، رجفلا ةالص دعب الو برغلل

 .«ر ولاىهو معنلا رمح نم كل ريخ ىه ةالص كداز هللا نإ» : نالع هلوةل رجفلا

اههولص © رجفلا ىتعكر ىف ت لاقو . « انم سيلف رتوي مل نم » : ةت لاقو



 ةليم ىبنلا نأ ىور ال ناضمر رهش مايق ةبتارلا ننسلا نمو . ليحلا كتدرط ولو

 ناضمر ماق نم لوقي ناكو ةميزعب كنذ ىف رمأي نأ ريغ نم كلذ ىف بغري ناك

 نأ ىور ال ةعامج ىف ىلصت نأ لضفألاو « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباسقحاو ان امإ

 ننسلانمو .ةعامج حيوارتلامهب ىلصف بمك نب "ىبأ ىلع سانلا عمج هنعهللا ىضر رمع

 لاق ةريره ىبأ نعو « ناتعكر اهلقأو تاعكر نامث اهلك أو ىحضلا ةالص ةبنارلا

 ؛رهش لكنمأمايأ ةثالث موص س تومأ ىتح نهعدأال ثالثب ومو ىليلخ ىناصوأ

 ىتحسمشلا )عاط اذإ ىحضلا ةالص تقوو . رتو ىلع مونو { ىحضلا ةالصو

 فزأ ةريره وبأ ىور امل . ليالا مايق اهلضفأف ةدكالا ننسلا ريغ امأو 2 لوزت

 نم لضفأ ليللا رخآو ليللا مايق ةضورنملا دمب ةالصلا لضفأ : لاق ةلط ىبلا

 م رايأ اب و . نوُغحه م لينا انم الاق و ك » : ىلاعت هللا لوةل ڵ هلوأ
 9 ص ٥ ص

 ىور امل ص لضفأ طسوألا ثاثلاف ى ءازجأ ةثالث ليللا أزج نمو . « نو رفسي

 فصن ماني ناكو . دواد ةالص ىلاعت هللا ىلإ ةالصلا بحأ : لاق لط ىبنلا نأ

 كلاق هنآ هنع هللا ىضر باطخلا نب ريع ىورو 2 هسدس مانيو ى هثلث موقي و ع ليللا

 ارةف | هنم ءىش وأ > لجالا نم هدرو ى ١ 4و :رح نع مان نم : :نل هزرأ لوسر لاق

 نأ ىورو . ليللا نم هأرق امنأكهل هللا بتك رهظلا ةالصو ىحضلا ةالص نيب ام

 كدح سأر ةيفاق ىلع دقعي هللا هنعل ناطيشلا نإ : لاق ويالم هللا لوسر

 تلرإف ‘ دقراف لي وط لمل كماع ةدع لك بري ء دةع تالث مان اذإ

 ةد_ةع تلحنا ىلص نإف ةدقع تلحتا أضوت نإف ةدتع تاححتا هللا ركذف ظقيقسا

 م . تقرشأ ج )١(



 ىنلا ن أ ىورو . نالسك سنفنلا ثيبخ حبصأ الإو سفنلا بيط اطيشن حبصأ

 مالسالا ىف هتلمع لم۔ءع ىح رأب لالب اي ىنثدح رجفلا ةالص دنع لالبل لاق :.

 ىنأ ؛ىدنع ىجرأ المع تلمع ام لاق ةنجلا ىف ئدي نيب كيلعن قد تعمس ىإ

 لثابتكا روهطلا كلذب تيلصالإ راه وأ ليل نم ةعاس ىن اروهط رهطتأ ج
 ليللاب ةمالك اليه هللا لوسر ةالص نع اهنع هلا ىضر ةشئاع تلئسو ء ىلصأ رأ

 لاق سابع نبا نعو ى رجفلا ىتعكر ىوس ةعك ر ةرشع ىدحإ و عستو عبس تلاةفا

 عرصت و عشخم و نيتمكر لك ىف دهشنو ىنثم ىنغم ةالصلا ةن هلا لوسر لاق

 لاقو . لضنأ دوجسلاو عوكرلا ةلك لوت نم ملا لهأ نمف منقتو نكسمو

 ماق اذإ ناك وّمللَط ىنلا نأ سابع نبا ) ئورو . لضفأ مايقلا لوط مهضج

 كنمف نمو ضرألاو تاومسلامويق تن أ ى دجا كل مهللا ء لاق دجمي ليللا نم.

 كالم تنأ 0© د_جلا كالو نج نمو ضرألاو تاومسلا روذ تن أ ج دجلا كلو

 كوؤاقل و { قلا كدعوو “ قلا تنأ ڵ دجلا كالو نمف نمو ضرألاو تاومسلا

 .قح ٍةنالتط دمحمو ء قحنويبااو ع قحرانلاو ، قح ةنجلاو ك قح تلوقو ى قح

 تبنأكليلا 7 : تاكوت ; كياعو ، تنمآ كيو ء تملسأ كل مهالا ء قح ةعاسلاو

 تررسأ امو ٤ ذ ترخ أ امو تمدق ام ىل رذغاف تك اح كيلإو ء تمصاخ كاو

 . تمن أ ال ١ هل ١ ال { رخآل او لوأل ا تن 1 تنلعأ ١ امو

 . م ىذمرتلاو ملسمو كلام هجرخ و سابع نيا نع نع حي !رلا هجرخأ ()

 ) 3 / نيب" جهنم . . ( ٤



 لصف
 ىل لاق : لاق ر نب هللا دبع ن () ور آ اك ليلل ا موقي نمل هركي 17

 تال لفأ ىنإ تاق لاق؟ راهنلا موصت و لبالا موقت كنأ ربخ أ ملأ : هللا لوسر

 .7 امح كسقنل نإ و كسفن :تهفن و كنيع تمجه كللذ تاعف اذإ كنإ : لاق

 .لبح اذإف « بنيز تيب ؤ ) ونال ىبنلا لخد ليقو ‘ مو م ةو ، رطأو عف امتح

 4 هن تقلعت ترتف اذإف بنيزل اذه اولاق ؟ لبحلا اذه ام لانق نيتيراس )ا نيب دودمن

 .نعو . دعقيلف رتف اذإف ك طاشن 4 .ماد ام كدح >أ لصيلو ، هولح ه والو ىبلا لاتف

 .لوسر ةلع لخدف « اذس أ ىب ؛ نم ة ةأرم ا ئدنغ "ناك تلاف اهنع هللا ىضر ةشئان

 ::لاقف اهتالص ن ه ترك ذف { ليللا م | مانت ال ةنالف تاقن هذه نم لاقن ه :ل ل

 سعن اذإ لاقو اولمع ى ٣ > لج ال هلا نإو » لامعألا نم نوقيطت اف ك هلع ڵ هم

 .شعني وهو لص اذإا كذحأ نإ > مول هنع بهذي ب ىح دقرذلف ىلصي وهو دخا

 هلل لوسر م اق : اهنع هللا ىقر ةشل :اغ تل اقو . ؤ ) هسةن بسنف رفغتسي بهذي هلعل

 :ةءارق تناك فيك اهنع هللا ىضر ةشن اع تلئسو ى ةليل فر رآ رقلا نه ةي 7 هب نل

 كورو ٢ رهج امنرو ى ةءارقلاب رسأ امبر ناك تلاقف ؟ لمالا نل هللا لوسر

 .برقنامو برحلاب هتنآدقن ايلو ىل ىآ نمىلاعت هللا لاق : لاقل هللا لوسر نأ

 لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي الو ءهيلع هتضرتنا امم ىلإ بحأ ءىشب ىدبع ىلإ

 .ىعمو رهسلا ةو ن ,ه تراغ تمجه ىعمو و رمح ن هللا دمع نع ىر اخرلا هحرخ ] ) ( ١

 . ءاتلا ةياور تفعصتساو تلك ىأ أت او نونلاب ت, 7٢٣

 )٢( كلام نب سنأ نع دواد ويأو دحآو ملهو ىراخبلا هجرخ أ .
 . ةثئاع نع ىراخبلا هجرخأ (٣ر



 س ه _ ١

 هديو ، هب رحبي ىذلا همهب و هب عمسيىذلا هعبس تنك هتيبحأ اذإف ‘ هبحأ ىح

 ءهتذعأل ىنذاعتسا ولو ،هتيطعأل ىنلأس ول ء اهم ىشمي ىتلا هلجرو ى اهب شطبي ىتلا

 توا هركي نمؤملاف ، ىدبع سفن نع ىددرت هلعاف انأ ء ىش نع تددرت امو

 . ٩)هتءاسم هرك أ انأو

 لصف

 ىبنلا نأ تباث ني ديز ىور ام تيبلا ىف نكاس راهنلا عوطت رتناو .ا .

 س نم ملي نأ ةنسلاو « " ةب وتك وإ هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ : لاق ولاو
 ىور ,ال زاج ةدحاو 'ةمكرب عوطت نمو { زاج ة ةميلس تامكر عمج نإو نس

 ) نينمؤلل ريم أ اي : :لاقف كلجر هعبتف ك ؛ةكر ىلصف ؛ دجلاب رم هنع هللا ىضر رم ن ا

 نمو { صقت : ءاش نمو { داز ,اش نف ٤ عوطت ىه ع 1 لاقف 4 ةمكر تيلص امن ١

 دحأ لخد أذإ )( هتبالتم ط ىبنلا لوقل نيتعكر ىلصي ن أ ةنسلاف دسلل لخد

 ةيحتلا لصي :الملا تميقأ ١ دقو لخد نإف . نيتككر ىلصب ىتح ساح ام الو دحسملا

 . قيفوتلا هبو ع أ هللاو ةبوتكملا الإ :الص الف ةالصلا تميقأ اذإ دنلل هل وقل

 » ج ٭

 برحلا لدب ىزخلاب هتنذآ دقف جهنملا خسن ضعب ىفو ةريره ىبأ نع ىراخبلا هجرخأ )١(
 . اضيأ هجام نيا ىف وهو

 )٢) ةمعرخ ناو ىئاخلاا هجرخأ ٠ .

 (٣) ١ ةداتق ىب . نع ةعامجلا هحرخأو رباج ن ,ع السرم عيب رل' هحرح ٠.

 



_ ٥٢٣ 

 عبارلالوقلا

 هلضف رك ذو هين ءاج امو ناذألا ىف

 هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ةنس وهو ء ةالصال سانلل نذإ وهو مالعإلا ناذألا

 ©)ريقو . ةيافكلا ىلع ضرف هنإ لوقلا ضعب ىفو . هب مقي مل نمع طقس ضعبلا

 ناذألا همانم ىف ىأر جدزا نبا ثراحلا نب ديز نب هللا دبع نأ ناذألا ه دب نإ

 ىب "رم فئاط ةليالا هذه ىف ى فاط ىإ « هللا لوسر اي لاتو ةطتع ليع ىنلا ىلإ ءاغ

 ؟هب عنصتامو لاق ؟ سوقانلا اذه عبتأ هللا دبع اب هل تلقن ء نارضخأ نابوث هيلعو

 : تلتق ؟ كلذ نم ريخ ىلع كلدأ الفأ : ىل لاق ةالصلا ىلإ سانلا هب عمجأ تلق

 ادمحم نأ دهشأ ٠ نيترم هللا الإ هلإال نأ دهشأ 2 امب !رأ ربك أ هللا لوقت ؟ وه امو

 ةالصلل تماق دق س نيترم .حالفلاىلعى ,> «نيترم 0 ةالصلاىلعىح كنيترم ى هللا لوسر

 لاق كللذ : ىفلا عمس املف لاق ى هللا الإ هل ال 4 ربخأ أ هللا ربك أ هللا « نيترم

 كاتوص دح أىأ كن ادبأ هنإف هيلإ اهقل ًأملالب عم مقف هللا ءاش نإ«قح ايؤر اهنإ

 رجن جرخف هتيب ىف وهو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع كلذ مس لالب اهب نذأ اهف

 دقل ايبن قحلاب كثعب ىذلاو ى هللا لوسراي لانت ع ةملم ينلا ىلإ راص ىتح ءءادر

 . كلذ ىلع هلل دحلا 2 ولع ىبلا لاقف « اهنيعب ايؤرلا هذه تيأر

 . ٢).-۔,. ؟ ث . .. ء!!إ هلالح . ه -.. ه , ٦إ۔:
 ةمايقلام وي 1 قانع ١ سانلا لوط ١ نونذؤللا ة ىنلالوف ىم قف فلتخاو

 ٠ ع . . ه

 ' .ديز نب هتلا دبع نع ةميزخ نياو ىذمرتلاو دواد وباو دحا هجرخا )١(

 ةريره .ىبأو. ةيواعم نع هجام نباو ملسمو دمحأ هاور )٢(

 



_ ٥٣ 

 مهل ةمالع مهقانعأ ىف الوط مل ثدحم ىلاعت هللا نأو ،مالكلا رهاظ ىلع وه ليقف

 . تاعامج ىأ 2 اقانعأ سانلا لوطأ ليقو « مهريغ نم اهب نوزعمتي ء رشحملا ىف

 نينذؤملا نإ ةياور ىفو ،ريسلانم برض وهو « ةزمهلا رسكب ًاقانعإ محضذعب ىورو

 كمالسإلاب نوحرفي نارفعزلا نممهروعشو ابضلاباقرك مهباقر ةمايقلا موي نورشحم

 اذإف « تاومسلا نانع ىف اهمادقأ ةكئالملا تفص ناذأألل هيمدق نذؤملا فص اذإف

 اذإف ع ناميال هللا ىعاد كيبل كيبل لاق الإ ءامسلا ىف كلم قبي مل ربك أ هرا لاق

 هلإ ال نأ دهشأ لاق اذإف ء ايظع تمظعو اريبك تريك ةكئالملا تلاق ةينام اهلاق

 دهشأ لاق اذإف ء انأ الإ هلإال ىذلا هللا انأ ىدبع قدص لجو زع هللا لاق هللا الإ

 ىبحوب هتصلختسا ىلسر نم لوسر « لجو زع هللا لاق ةن هللا لوسر ادمحم نأ

 ىج لاق اذإف « ىركذل ماقت ةالصلا لاق ء ةالصلاىبع ىح لاق اذإف ء ىلحل هتيفطصاو

 باطخلا نب ر نع ىوريو . اهيلع بظاوو اهعبتا نم حلفأ دق لاق ء حالفلا ىلع

 ك ترامإ الوللاقو . تنذأل ةفالخلا عم ناذألا تعطتسا ول لاق هنأ هنع هلبا ىضر

 مايقل بصتنأال نأ تيلاب امو 2 ىرمأ . انذؤمتنكو لو ، انذؤم تنكل هذه

 ثالث نينذؤل رقغا مهالا لوةي لط هللا لوسر تعمس ع ىراهن مايصل الو ىليل

 ليةف ء فويسلاب .هيلع اودلاجتل ناذألا لضف ىتمأ لهت ول ةلك لاقو ڵ تارم

 ونذؤم نوكبنأ الكل اق ءناذألاىلع اولتتقينأ فاخت كتمأ تكرتششااوسرا هل

 نينذؤملا الو ءادهشلل الو نييبنلا لك أت ال ضرألا نإ ليقو . اهءافعض الإ ىتمأ

 مهل دهشي و 2 سانلا ولعت باقر مه ةمايقلل موب نونذؤملا ثعبيو ، لذنلا ةمأ الو

_ 

 . دبعس ىب نع دمحأو ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هريظن ىور ) ( ١



٥٤ 

 ىدانم ناك ليقو . ثتالذ ريغ وأ ردم وأ رحش و رجح نم مهتاوصأ عمس نم

 ىراصنلاو دوهيلا تلاقف اهيلإ نوهسللا ماقن 2 ةالصلاب ىدان اذإ :تل هللا لوسر

 ١وكحذضو مهب اوءزهتسا ادجس وأ ًاعكر مهوأر اذإون ءاوماقال اوماق دق نوقنانملاو

 ، بذاكلا هللا قرحأ لاق ناذألا عمس اذإ رجات ىدوهي لجر ناك ليقو 2 مهنم

 ىدوهلا قرتحاف ء تبهتلاف تيبلاف ةرارش اهنم تعقوف راغب لخد همالغ نإ ليقف

 لمحو هل ا ىنإ اَعَد ر ال رق ُ .رتح ا 'رمو » ىلاعت هللا لوق نإ ليقو . رانلاب

 ىتمأ لمت ول ثالث : يلط ىبنلا نع ةياورلا ىفو .نينذؤملا ىف تلزن ةيآلا « اا اص

 ىف لوألا فصلاو ى ةمجلا ىلإ “ودغلاو ء ناذألا ماهسلاب نهيلع اوبرضل نهيف مه ام

 عنمو « ءابق لهأ لمعلا ريخ ىلع ىح نذأ نم لوأ ليقو 2 ةودعلا داهج ىفو ةالصلا

 ىف نحنو مجعلا نم اشيج انعم نإ لاقو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع كلذ نم

 نيبلملاو نينذؤملا نإ ليقو ع داهجلا نم ريخ هنأ اوفظ كالذ اوعمس اذإف ودعلا هجو

 ء مهتاوصأدمنينذؤمللهللا رفغيو نذؤملا نذؤيو ث ىلما ىلي ء ةمايقلاموي ")نوجرخي

 بطر وأ ص ردم وأ رجح وأ رجش نم هتوص عمس نم لك نذؤملاو ىلملل دهشيو

 هتانسح لثم دحسملا كاذ ىفىلصي ناسنإ لكبنذؤملل ىلاعت هللا بتكيو ء سيام وأ

 لأس ءىش لك ةماقإلاو ناذألا نيب ام هللا هيطعي و « ائيش مهاغسح نم نوصقني الو
 طحشتملاك ةماقإلاو ناذألانيبام هلو ءودلاهنع فرصيو ايندلا ىف هل لجعي امإ هبر

 رجأ لثم هلو ى ديهش نيسمخ روجأ لثم هيف نذؤب موي لكب ع هللا ليبس ىف همدب

 ةلصو « هقفلاو نآرقلا عماجو ى رمتعملاو 2 جاحلاو « راهنلاب مم اصلاو ع لينلاب ماقا

 ٠ رباج نع الوصوم ن اربطلا هاو ر ) ( ١

 



 ئلم دحم مثءهتلخل مالسلاهيلع هللا لياخ مهارب ةمايقلاموي ىسكي نملوأو،محرلا

 توقاي نمبثاجن ىلعنولمحمو ةمايقلا موي نونذؤملا ىسكي مث نيلسرااو نييينلانم

 ع رجألا بهذلا نم اهالجرو س ريرحلا نم نيلأ رضخأ درمز نم اهتمزأ ع رمحأ

 قربتسإلا سدنسلا قوف نمو سدنسلا نم رثابج اهلع توقايلاو ؤل ؤالاب ةلاكه

 بهذ نم راوس ةروسأ ةثالث ةدحاو لك ىلعو رضخأ ريرح قربتسإلا قوف نمو

 مهملعو توقايلاو ردلاب , للكم بهذلا مهقانعأ أ ىف ؤلؤل نم راوسو ةضف نم راوسو.

 ارك ارشو بهذلا نم مملاعن دجر زلاو درمزلاو توقايلاو ردلاب ةلاكم ناجيتلا

 باش اهنم ةدحاو لك ىلع ، اهرظن دم اهوطخ عضت ةحنجأ مهبئاجنلو 2 ردلا نم

 ران ول ، رذذألا كسلا اهوشح هسفن تمتشا ام ىلع ةوسك هل سأرلا دعج درمآ

 رفصأ هجولا رونأ ُےسجلا ضيبأ برغملا لهأ هخ ر دج ول قرشملاب رانيد لاقثم اهنم.

 !ولاعت : نولوةي رشحلا ىلإ مهروبق نم افلأ نوعبس مهعيشي ى بايثلا رضخأ ىللا

 مو » : ىلاعت هللا لاق مهيساحم فيك سيلبإ ىنبو مدآ ىنب تانسح ىلإ رظنن

 نذؤلللاق اذإ ةلم هللا لوسرباحصأ لاق . « ادفو نهرلا ىلإ نيملا رشحت

 الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام انلق ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ و هلثم انلق ربك أ هللاا

 قحلا ةلكو قحلا ةداهشو قحلا ةوعد ى امه باجتسملا ةوعدلا هذه بر مهالا © هلراب

 لوح الو « المع اهلهأ ىلاص نم انلعجاو ء اهيلع انثعباو ى اهيلع انيحأ ء ىوقتلاو

 هلوسرو هدبع دمح نأو ث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . ظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو.

 . ماقأ اذإ ةماقإلا ىف هعبتت كالذكو 2 هلوق لثم لقف نذ أاملاكن . ايلست .

نذؤال لاق اذإ لوقي حجع.۔۔ 1 ن درح ناكو . مظع لضفهو روهشم ثي دح كللذ ىفو



٥٦ 

 دق لاق حالفلا ىلع ىح لاق اذإ و ، ةعبتم ةنسو ةضورفم ةالص لاق ةالصلا ىلع ىح

 .« هداعأ ملكت اذإ او هناذ ] ف ملكتي نأ نذؤم زوح الو { كياحأ نم حلفأ

 .نم ثام كهللا همحر ىلع نب ىسوم نعو هللا اهمحر بوبحم نب دحم نع كالذكو

 هةالصلا ىف اهحسمو ى ةالصلا دعب نم ةهبجلا حسم كرتو ء نذؤلل عابةا كرت ءافلا

 :نذؤملا نذؤي ن ] سأب الو ص هيمدق بلقي الو 2 ههجو بلقي نذؤملا ن أ مشا ه نعو

 ؛ رفسلا ىف ةباد رهظ ىلع وهو نذؤلل نذؤي نأ سأب الو . ءوضو ريغ ىلع وهو

 ةمألا عامجإب زئاج بتاكلا ناذأ و ع كلذب سأب الف هالوم نذإب دبعلا نذأ اذإو

 رفاسملا نذؤي نأ سأب الو « لتحم ىتح مالفلا نذؤي الو { ةت الو ةأرملا نذؤت الو

 .ىلص نم امأو ء دحاسملا ىف ةعاجلا ةالص ا و رضحيل سانلل هيبنت ناذألاو 3 ما

 رجفلا ةالصل نذؤي ن آ هل بحتسيف ڵ رفس ىن نوكي ن ن ] الإ هيلع ناذ أ الف هدحو

 ناك هتالص دسفت مل ناذألا كرت رمو ى اهيف ناذأ ال ىتلا ةعطقنملا عضاوملا ىف

 : شاه لاقو ث هيلع ةداعإ الف ناذألا نم اثيش نذؤملا ىسن نإو 2 ةعامج وأ ادحاو

 ناذألا 3 ءسأب مهيلع نكي مل ناذأ رينباولصو ةالصلا اوماقأ دجسم لهأ نأ ول

 .ةالصلا تاقوأب هملسي ةتثىعألاعمناكاذإىألاو ےءألاناذأزوجي و سانلا عامتجال

 .ىلصت نأ سأب الف تقولا فرعت ال تن أو ةالصلا ىدانم تعمس اذإ لذضفلا لاقو

 ةماقالاو ناذآلا زو__ج الو ص تقولا لبق نذؤي هن أ ملعي يدانم نوكي نأ الإ

 هكالت ىلع ثالذ ىدأنءف ع ةموهغم ةفصب ناذألا بجوأ ملع ىنلا نأل 2 ةيسرافلاب

.نأل 2 هعد فاكامم هزح 4 رمأ ام فلاخ نمو 0 ةدايعلا نم كللذ جرخ ةمصلا



 ۔ہ _ ٧٢ ٥

 رمه نإ () زيقو ك ةيبرعلاب ىه اهس : هلا لوسر انرمأ قلا ناذألا ظافلأ

 تقأ اذإو ، لسرتف تنذأ اذإ سدقلل تيب نذؤمل لاق هغع هللا ىضر باطخلا نبا

 ةالصل ناذألا موق كرت اذإو ، لي وطتلا كرت مزجلاو « لي وطتلا لسرتلاو ى مزجاف

 . ذخأن هبو مهيلع ضقن ال ليقو ، ضقنلا مهيلع ليقن نيدمعتم رفسلا ىف رجنلا

 ىلع : لاق ؟ ةادنلا ةالصل ناذألا نوكب ىتم عيبرلا تلأس ع ريشب لاق : : شاه لاقو

 نذؤمال ىغبنيو ڵ مامإلا عم ةالصلا كردي و ع لقنيف ڵ بنجلا مانلا هبنقي ام ردق

 الو ناذألا ىف ضقن الف تالذ لعف نإ و ، رهاط بوثب و رهاط وهو الإ نذؤيال نأ

 ةماقإلاو ناذألانيب ليقو ةدعق ةماقالاو ناذألانيب نوكي نأ بحتسيو ص ةالصلا

 ىجرتو ةالصلا ةماقإ دنع حتفت ءامسلا باوبأ نإ ليقو . ةنجلا ضاير نم ةضور

 ىف نذؤي نأ نذؤمالو . مظع لضف كلذ ىفو هلوق لثم لوقي نأو ءاعدلا ةباجإ

 نم وه سيل رجفلا ةالصل ةالصلاب ءادنلاو { رجفلا ةالصل ةالصلاب وعديو هتيب

 ى تاولصلا نم اهريغو رجفلا ةالصل ناذألا نيب قرفلل هب رمؤي نكلو ث ننسلا

 ناذآلا زوجي ال ليقو “"»رجفلا ةالص الإ اهتقو ىف الإ اهل نذؤي ال تاولصلا نأل

 ع هلك هناذأ ىف ةلبقلا نذؤملا لبةتسيو 4 ةلا مزلت ثيمح اهتقو لبق ةمجلا ةالصل

 حالفلا ىلع ىح لاق نإو ى انيمي ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ ههجوب حفصي هنإ لوقو

 ضعو 2 هغكمأ امب هت وص عافترا ىف نذؤللغلابي و ةلبقلا ىلإ ناذألا ةيقب ني و & الارش

_ 

 اذإ لاليل لاق ملسو هاع هنلا ىلص هلا لوسرنأ هنع هللا ىضر رس اج ن نع ىذمرتلا جرح ( ١ ) ٦

 . هلكأ نم لك آلا غرفي ام رادقم كتماقلو كناذآ نيب لعجاو ردحاف تق اذإو لسرتف تنذأ
 . م ع رمس ١ ردحا ىنعمو لجعت ال لسرت ىنعمو

 ۔تقولالوخد لبق نيمئاتلل ظاقيلو ناسحتسا وه امإو ننسلانم سيل اذه ن ىلإ راشأ )٢(

 



. ٥٨ 

 ةلل عضي الو & ©كل لو رمأي ضعو هنذأ ىلع هعبصأ عضي نأ نذؤلل رمأي

 : ةالصلاىلع سانلاثحب نأ هل زوجيفرجفلا ملط امدنع نذأ نمو . هنذأ ىلع هعبصأ

 ىف نذؤي هنأ اجرو تقولا نذؤملا ىرحت اذإف سمنلا هيف رت مل غ موي ناك نإو

 ةالصلا اوداعأ تقولا ريغ ىف اولص مهنأ مهل نيبت نإو 2 ةعامج اولصو نذأ تقولا

 رضح نم ةرواشم نود كلذ ىف هيأرب مسطقي ال نأ مامإلل ىنبنيو 2 ًميمج

 . ىلصو نذأو تقولا وه ىرح دحأ هرضح مل نإو « دجسملا ىف سانلا نم.

 لهف

 ڵ ىلاعت هلل ظعتلا وه ربك أ هللا ربكأ هللا ىنعم : هللا هر دمحم وب أ لاق

 ربكال ص ءىش هداضي الو ءىش همواقي ال ىذلا ظعلا ىأ ريبكلا هنأب فصولاو

 دهاشلا نأل 2 انيقي املع ملعأ ىأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنعمو . صخش الو ةثج

 هلإ ال ىنعمو { ملل الإ ةداهشلا بج الو ى هتفرعمو هملع نقيت امب الإ دهشي ال

 لعأ ىأ ، هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ « هاوس دوبعم الو هعم ىناث ال ىأ « هللا الل

 نم نيلقثلا ىلإ هلا نم لوسر هنأ ڵ هيف كش ال انيقي املع هللا لوسر ادمحم نأ

 ءاج اك ارسغم وأ المحت ، نيبملا قحلا وهف هللا نع هب ءاج ام لكو سنالاو نجلا

 دذ_:ءع هانيب ام عيمج هن اذأ ىف دقتعي نأ نذؤملا ىلعو ‘ بير الو كلذ ىف كش ال هب

 اوعرمسأ ىأ ث ةالصلا لعف ىلع ثحلا وه ةالصلا ىلع ىح ىنعمو « هب هظفل

 هينذأ ىق هيعبصإ مضي هن ١ لالب ناذآ ةفص ًاثيدح ةفيحج ىبأ نع ىذمرتلاو دمحآ جرخأ )١(

 م . ريدتسي نأ ريغ نم حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ى- لب اذإ الامشو انيمي هقنع ىولي هن أو



 ۔ ٥٠٩

 دارملاب رفظلا وهو ، حالفلا ىلإ اوعرسأو اورداب ىأ حالفلا ىلع ىح ى اهيلإ اوردابخ

 رضح ىأ ةالصلا تماق دق قلا لوق ىفو 0 ةايملا وه لوقو ى ةاحنلا وه لوقو

 ناذألا ىلع ارجأ ذخأي ال نأ نذؤملل ىنبنيو 2 اهلعف ىلإ مايقلا بجوو ى اهتقو

 سأبالو . ملعملا كلذكو ك هيلع ءىشال دمحمأ نعف ذخأ نإو 2 هل هركي امم كلذو

 نامامإىلصي نأ زوجب ليقو.بارحملا ىلإ ىهتني نأ ىلإ ةي وهو نذؤملا ىشمي نآ

 ملطي نأ دعب الإ رجفلل ناضمر رهش ىف ناذألا زوجي الو ، دحاو ناذأب دجسم ىف

 رجفلا هنإف تقولاب هنم ملع ريغ ىلع اهيلع ثح وأ ةالصلل نذأ نم ليقو . ")

 ةالصلا ىف هيلع نايض كلذ ىف ىل نيبي الو ةب وتلا هيلمف 2 كلذ ىف دلبلا ةنس فلاخ

 لوحم الو ڵ سانلا عمسي نأ كلذب ديرب دجسملا ىف نذؤي وهو نذؤملا ىشمي الو

 ةم لاو ءانمأنينذؤاا نإ ثيدحلا ىفو ع ةلبقلا لبقتسم اممتبنيو امهناكم نم هيمدق

 لكو ، ناذألا ىف ةعامج اب عزانت نإف ع نينذؤملل رفغاو ةممألا مهللا دشرأق ،"2ءانمض

 امب سانلا ملعي ول ةلم ىبنلا لوقل ث مهنيب عرق ةأ نذؤملا وه نوكي نأ ديرب ذحاو

 انلاب ارح نذؤلل نوكت نأ بحتسيو ى هيلع اومهتسال لوألا فصلاو ناذألا ىف

 ٤ كرايخ كل نذؤيل ث ءاج امل نيدسلل تاقث نم ةالصلا تاقوأب اللاع القاع

 .ريثك صقنل كلذ نإ لاقف ؟ انديجعو انيلاوم افل نذؤي هنع هللا ىضر رمعل ليقو

 كےسسکسدسسس

 لكألا نع اوكسميف اورتغي الئل رجفلا دعب ادحاو انذؤم اهلهأ داتعاىلا نادلبلا ىق اذه )١(
 . م هسكع ةنللاو مهل عساو وهو

 ىذمرتلا ىف وهو ةربره ىبأ ن ,ع مامإلاو نذؤملاىف دارفإلا ظذلب دواد وبأو دجأ هاور )٢(

 . فالتخا ضعب هيفو هم امأ ىبأ ن نع دحأ هاور با.لا ثيدحو اضيأ
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 رست نإو 2 )ةشيلا ىف ذ ناذألاو راصنألا ىف ف ءاضقلاو شيرق ق كلا نإ ليقو

 راتخا ن ىنلا نأل ء بحأ وهف توصلا نسح نوكيو هنسح نم ناذألل

 لاع عصوم ىق ىف نذؤلل نذؤي ْن ا ىغبنيو ك هنسحو 4د وص ولمل ناذ لال ة هرو هلح ابأ ١

 ىلع ىج لاق اذإ الإ هلوة ىف هعبةب ن ] نذؤلل عمس ن بحتسي و . اماق نذؤي و

 هناذأ نذؤلال متأ اذإف ك هللاب الإ ةوق الو وح ال لوةي نأ حا ىلع ىح ةالصلا

 ترا ةمع \اةلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر { ")ممالا لوقةي م دنلل لتم ىنلا ىلع ىلص

 ناذألا ناك نإو ي هتدعو ىذلا دوا ماقملا هثعباو ڵ ةليضفلاو ةليسولا ادمحم كيين

 كراهن رابدإ و انكس سانلل هتلعج ىذلا كليل لابقإ اذه مهالا لاق ليلا لابقإ ىف

 نأ زوجو ، نيمحارلا محرأاي ىل رفغاف كتاعد تاوصأو اشاعم سانال هتلعج ىذلا

 ةسهب رأ إذختم ناك ناةح ن٫ ناثع نأ ىور \1 لحم ق رثك أو نانذؤم نذؤي

 د_>او نذؤي نأ زوجخمو . موتكم مأ نباو الالر :ن ىنلا ذا دقو نينذزم

 نع ىور امل ص ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا هركيو اعم نونذؤي وأ دحاو دعب

 لاقف 1 رصعلاب د هف نذ أ ام لعب دجسملا ن ه :لجر جرخ لاق 4) أ ءاث.شلا ى ا

 هماكحأ و هلئاضفو هيناعمو ناذألا ىفو . : " ابأ ىصع دقف اذه امأ ةرب ره وبأ

 ملعأ هللاو راصتخالا ىنأش نم نأل راثكإلاو ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه نمرثكأ
 . "قيفوتلا هبو

% » © 
١ 

 .لوأو حابر ني لالب مالسإل ا ىف نذأ نم لوأ او ! لي رج ءامسلا ىف نذآ نم لوأ ل۔ق )١(

 .هتفالخ ىف نانع نب نامثع ةعجلا موي ناذألا داز ن ,م لو و نمحرلا ديع ني بيس> هك نذأ . ننم

 م`. دلخم نب م ملسم رصع ةرانملا ىب نم لوآو

 ةروذحم وبأ ناك راكب ني ريبزلالاق ةميزخنبا ىورو ةروذحم ىبآنع تسلابابرأ هاور )٢(
 . اناذآو ات وص سانلا ن .>

 )٣( رباج نع الم الإ ةعاحلا هاور .

 )٤( ةريره ىبآ نع ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو دحأ هاور .
 )٥( ةتنا ءاه نإ رشع ىداحلا لوقلا ىف ةلمكت ناذألا ماكحأ ىف ىتأيسو .



 سماخلا لوقلا

 ةالصلا ضئارف ىف

 حلصي اهبو ث اهيلع الإ ىنبت الو اهب الإ ةالصلا ت ال ىتلا ضئارفلا نإ ليقو

 عضولا ةراهطو ى ةرهاطلا ةرتسلاو ث ةراهطلاو ى ةينلا ڵ لاصخ مبس ىهو 2 اهلمع

 .ةالصلا لمف دنع مايقلاو « ةبعكلا ىلإ هيجوتلاو ، تقولاب ملعلاو : هيف ىلصي ىذلا
 دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو 2 مارحإلا ةريبكت ، س;حةالصلاىف ضارقلا ليقو

 نورشعو تس اهب الإ ةالصلا : ال ىلا ناكرألا نإ ليقو ع دهشقال ع سولجلاو

 ةرتسلاو ث همدع دنع رهاطلا بارتلا وأ ء رهطملا رهاطلا ءاملاب ةراهطلا : الصأ

 لملاو ، تدجو اذإ ةرهاطلا ةمقبلاو . بارحلاك اطخ طخ وأ تدجو اذإ ةرهاطلا

 اهنرع وأ نايعلاب امتآر نمل ةلقلا لابقتساو ع هملمي نم دجب وأ هملعي نمل تقولاب

 مارحإلا ةريبكت و ث هيلع ةردقلا عم مايقلاو اهب هفرعي نم دجو وأ « لالدتسالاي

 تابثإو . ةحمافلا ةروسب ةءارقلاو . اهملع قفتملا ةالصلا ىف ضئارفلا نم ىهو

 تاعكرلا ىف نآرقلا نم رسيت .امب ةءارقلاو . اهشادتبا ىف حرلا نمحرلل هللا سب

 كلذو ڵ باتكلا ةحناف ةروس عم ةيآ ردق وأ ةيآ كلذ لقأو . ةءارقلا اهيف ىتلا

 ننسلاو رجغلاو ةرخآلا ءاشعلا نمو ع برغملا نم نييلوألا نيتعكرلا ىف تبا

 عوكر لا نم لادتعالاو . هيلع ردقو اماق ىلص نمىلع كلذو عوكرلاو . لفاونلاو
 ةالصلا ف ضرف اضيأ وهو { دوجسلاو ى هلصةم ىلإ وضع لك هنمعجرينأ ىلإ اماق

نأ.وهو 3 ةمكر لك ىف نيتدجسلا نيب قرفلاو ، هيلع ردقو هنكمأ اه ىلع



 نإ ليقو . هلصفم ىلإ هنم وضع لك عجري نأ ىلإ نيتدجدلا نيب ادعاق نكمتي

 ةيناتلا ةعكرلا ىلإ دوجسلا نم مايقلاو ى ةمكر لك ىف کالذو . ضئارفلا نم تللذ

 رثك أ نوكشت ىتلا ةالصلا ىف نييلوألا نيتعكرلا ىف دوعةلاو . كالذ ىلع ردق نل

 دوجسلاو عوكرلا ىف لادتعالاو . لوقلا رثكأ ىف لوألا دهشقلاو:. نيتعكر نم

 دنع ريبكتلا ء ةيناتلا ىلإ دومقلا نم مايقلاو { لوقلا رثك أ ىف كلذ ىلع ردق نل

 ض ىف دوعقلا نم مايقلاو . د وجسلا ىلإ رارخنالاو . عوكرلا ىلإ ءانحمالا

 هلوق ىلإ لوألا دهشقاا ةءارقو . هردق وأ دهشمل ةالصلا رخآ دومقلاو . لوقلا

 ( . تانيطلاوأ

 د٨دااو يتو ىبلا ىلع هالصلاو هلوسرو ٥ لع هلوف ىلإ ريخالا دهشقلا ىفو ادلاو هتالع ىنلا ىلع ةا وت ىإ ريخألا
 ح و

 . ملعأ هللاو لوق ىلع

 لضف

 عم لصي: مل اذإ ع ةماقإلاو ‘ ناذألا : ةلصخ نورشعو عبرأ ةالصلا ننسو

 دنع مارحإلا ةريبكت دعب ةذاعتسالاو .ناكرألا نم وه لوقو ،هيجوتلاو ء ةعاجلا

 .نيترخآلا نيتمكرلاىف حيجسقلا وأ ، باتكلا ةحتاف ةءارقو ك باتكلا ةحاف ةءارق

 «ناكرألا نم وهليق ريبكتلاو .برغملا نم ةثلاثلاو ؛ ةمتعلاو . رصعلاو رهظلا نم
 .ناكرألا نملوق ءهدمح نم هللاعمس لوقو ،حيجقلا كلذكو « ننسلا نم هنإ ليقو

 .لوقلا كلذكو . هتالص رثك أ ىف هكرتب الإ ةالصلا دسفت الو ء ننسلا نم لوقو

 اذإو « ناكرألا نه وه ليقو ع دوجنلاو عوكرلا ىف لادتعالاو دا كل انبر ى
ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو ح اماق لدتعي ىتح دجسي الف عوكرلا نم هسأر عفر



 دومقلا ىف كروتلاو ىلوألا تايحتلاو ء اسلاج متتسي ىتح ةيناثلل دجسي الف ىلوألا

 هىدي مدقنإو « دوجسلل رخ ام دنع هيدي لبق هيتبكر مضيو ، لوقلا رثك آ ىف هلكا

 هيدي لسري نأو ث هنطبو هىذغن نيب افاجتي نأو . لوقلا ضعب ىف سأب الف ليق

 .ريخألا ديشتلا ىف نلك دمحم ىنلاىيع " لصب وهلل ذمح نأو ،مايقلا لاح ىف الاسرإ

 وتلزىبلا ىلع ةالصلا دعب ايندلاو نيدلا رمأل ءاعدلا نم هل هللا حتف امب وعدي نأو

 لسب ام دنع ةالصلا نم جورملا لست اب ئأونيو ،ناكرألا نم وه لوقو - مالسلاو

 حبسي 7 هدوجسعضوم هرظن لعج نأو ةهلا عم هننأ ىلع دجسي نأ و ى اهنم

 نإ ةرؤسلاو باتكلا ةحتاف نيب ةتكسب لصفي نأو هد وحسو هعوكر ىف انال

 ذوجسلا نم مايقلا ةريبكت نيبو ، عوكرلاو ءا رقلاإنيبو ث ةروس ةمكررلا ىف نأك

 ناكرأنم ائيش كرتنف ننسلاو ناكرألا نم ةالضلاىف ام انيب دقف ٠ ةينانلاقتءارقلاو

 ف هتالص هترجأ اهنس نم اثبش كرت نإو ٠ هتالص تالطب ادماع وأ ايسان ةالضلا

 نيتعكرلا ىدحإ ىف حيبقلا وأ باتكلا ةحتاف ارق كرت نإ امأو .رثك ألا لوق

 نرم ةرخآلا ةمكرلاو ةرخآلا ءاشعلاو رصنلا ةالص وأ رهظلا ةالص نم نيترخآلا

 ةزيبكق ريغم ريبكتلا نم اثيش كرت نإ كلذكو شلوق ىف هيلع ضقن الف برلل
 نوكي نأ الإ ، تاعكرلا ضعب ىف هدمح نمل هللا عمس لوق كلذكو ٠ مارحإلا

 ۔ رجلا كلو انبر كلذكو هدمح نمل هللا عمس مامإلا لوقب ىزنحي مومأللاف ‘ امومأم

 ىف ءاوتسالا كل ذكو ادماع دوجسلاو عوكرلا ىف لادتعالا كرت نإ كل ذركو

 لوقو 4 لوألا دهشتلا كرت نم كل ذكو ك هنم مايقلاو دوعقلاو دوجسلاو عوكرلا

عوكرلا ىفحيب .ةلا نم اثيش كرت نإ كلذكو ؛ هتالص تلطب ايسان كلذ رمت ولو
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 ذهشقلا ىف ىبنلا ىلع ةالصلا كرت نإ كلذكو . هتالص هزجس مل ادماع دوجسلا وأ

 نيديلا عفرو هيجوتلا لبق ةالصلل مارحإلا انب احصأ دنع هركيو ث ادمماع ريخألا

 كروتلاو عباصألاب ةراشالاو ةرسلا ىلع نيديلا عضوو ض مارحإلا ةريبكت دنع

 الذ اذه نم اثيش لعف نمو ي لوألا دهشقلا ىف ىنلا ىلع ةالصلاو ء ىرسيلا ىلع

 ٠ ننسلا نم اذه نأ نورم انباحصأ ريغ امأو اهملع داسح

 لصف

 , ةلصخ ةرشع سمخ هللا هاطعأ اهتيقاوم ىف سا تاولصلا ىلص نم ليقو

 « ربقلا نم جرخ اذإ اثالثو ى ربقلا ىف اثالثو ء توملا دنع اثالثو ى ايندلا ىف اتس

 هللا كرابيو ءهقزر ىف هل كرابيو ةمحرلا هيلع هللا لزغي هنإف ايندلا ىف ىتلا تسلا امأ

 لعجيو 2 هءاعد هل هللا بيجتسيو « هلل هلمعي لمح لك ىف هل هللا كرابيو 2 هلمح ىن هل

 لثم هحور جرختف توللا دنع ىتلا ثالثلا امأو ، نيحلاصلا ءاعد ىن ابيصن هل هللا

 ىفاوالا ثالثلا امأو . ناير تومو ناعيش توميو « نمحرلا ليلخ ےهاربإ حور

 هربق ىف جرف هل نوكيو « هربق ىف هل هللا عسوي و « هربق ىف هل هللا روني هنإف ربقلا ىف
 رمقلا لثم ههجو نوكي « هريق نم جرخ اذإ ىا والا ثالثلا امأو ةمايقلا موي ىلإ

 دنع ةيضابإلا ةبراغملا رشعم انم نيديلا مغرب الئاق الو هلماش ىف هنحلا ىضر بطقلا لاق )١(

 نأ ىلع ءانبتدسف غارفلا لبق وأ هتالص ثحص اهيف عورملا لبق اهادحإ وأ ايهعنر نمف مارحإلا
 ةيكلاملا نم ىمخللا لاق هأ تدسف غارفلا دمب وأ اهنم سيل هنأ ىلع ءانب تحصو اهنم مارحإلا

 عون ليقو هوركمليقو هيف ريخم ليقو دشر نيا لاق هبو ةنس ليقو ةليضف عفرلا اذهنأ روهشلا
 هب سأب ال كلامنع بهشأ ىور ىرخألا ىلع اهادحإ نيديلاعضو ىن سوملا حرش ىف قةرزلالاقو
 ىورو ٧باحصأ رثك اهيلإ راصو لاسرإلا كلام نع مساقلانيا ىورو لاقنأىلا ةضيرةلاو ةلنانلا
 مِ: ةضيرفلا ىف ههركو مايقلا لوطل ةلنانلا:ىف هتحابإ اضيأ هنع
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 ثلذو ،ةيناغلا ةنجلا باوبأ هل هللا حتفيو ك منهج باوبأ هنع هللا قلغيو ى رينقسملا

 اصلخم ناكو ث اهلظي لو قوقحلا نم بجاولا ىدأو اهكر و دودلا ىقتا نل

 مراحملا بكترا نمل الو رصأنل سبل و « هب وند نهباتو هرومأ عيمج ق ىلاعت هل

 . ملعأ هللاو ربكمساو بتي ملو علقي ملو

 لصف

 اهيف ىتلا ةفورعملا ةالصلا ىهو ى ناعم ةثالث ىلع برملا مالكىف ةالصلا ليقو

 محرتلا ىنعمب نوكتو . « كبرل لست » : ىلام هللا لاق دوجسلاو عوكرلا
 ىنعمب نوكتو . « ةحرو مهبر نم "تاولص مهيلع كت وأ » : ىلامت هللا لاق

 ةالص)ا:ليقو . « مثآ نكس كتالص نإ مهيلع لصو » : ىلاعتألا لاق ءاعدلا

 مادام دبعلل ليقو 2 ءاعد نيلسملا نمو « راقنتسا ةكسئالملا نمو ةمحر هللا نم

 لصي ول ئداني داخمو ص ءامسلا نانع نم هياع رثانتي ربلا ى لاصخ ثالث هتالص ىخ

 ن. غرف اذإ حاضولا ىنأ نب نسحلا ناك ليقو . لتفنا ام ىحاني نم ىجانملا اذه

 هللا ىدي نيب موةي نأ دارأ نل قحب لاقف ء كلذ ىف هل ليقف 2 هنول ريغت هثوضو

 ههجو ءام بهذ ةالصلا ىلإ ماق !ذإنيريس نبا ناك ليقو . هنول ريغتي نأ لجو زع

 7 .! ١[ - كراإك . ١ . ء
 ةالصلانإ ٤ لاق :نل ىنلا نا سابعلا نبا ىورو . هللا نم افوخ بهدي داكو آ

 لكل ملسو هتا ىلص هنا لو۔ر لاق تلاق اهنع هتنا ىضر ةشئاع نع هدنسب عيبرلا ىور )١(
 نيدق ادومع اهتوكو ك اقنأ ةنا دنع كريخوع وثخلا ةالصلا دومعو ةالصلا نيدلا دومعو دومع “ىش

 . رمع نع ناميإلا بعش ىف تهسبلاو ذاعم نع ىذمرتلا هاور

 ) ٤ / نيل اطلا جهنم _ ) ٥



 _ _ ٦٦

 4 وةيعتساو ( : لجو رع لاق دقو . نيدلا مده دقف ةالصلا كرت نهف نيدلا دامح

 ضئارفلا ءادأ ىلع' ربصلاب و 2 ةرخآلا بلط ىلع ةالصلابف . & ةالصلاو ربلاب
 : .ليقو . ةلفانلا ةالصو ضرفلا ربصلاب : ليقو .ااهيلع اوظفاح سا تاولصلاو

 لغأ ةللاو ة اذه ريغ : ليقو . ةبوتكسللل ةالصلا ىه ةالصلاو « موصلا ربصلاب

 . ق٬٬وتلا هب و

= » =
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 سداسلا لوقلا

 ةلبقلا ىفو ةلبقلا لابقتسا ىف

 سدقملا تبب | ىلإ نولصي هباحصأو مالسإلا 'ءد٫ ىف ةن ىتلا ناك ليق :

 . اننيد ىف اننوفلاخيو ى انتلبق ىلإ نولصي هباصأو ادمح نإ ء دوملا تلاق ىتخ

 نع ئنفزص ىلاعتو هناجيس هللا نأ تددو مالبلا هيلع ليربجل ةلم ىبلا لاقف
 السلا هيلع ليربج لاقن : مهتقفاوم ضفبأو مضني آ ننإف ، اهزيغ لإ دوهيلا ةلبق

 «مالسلاهيلع:ليربج جرعن «كبر لسف ءءىش.رمألا نم ىل سيل كلثم دبع انأ امنإ
 مالسلايلع لي ربجن هيلع لزي نأ ءاجر ن ءامسلا ىلإ رظخلا مدي :الك ىنلا .لعجو

 كنيل ونف ءامملا ىف كهجَوَبلَمتىَرت دق »ىلامتهللا لزنأف ةلبقلا رمأ نم بخم امب

 رطم» هفرصاو هلوحىأ « كهجو لوف » اهاوهتو اهحت ئأ ى « اهاضرت ةمق

 ةكميىذلا مارحلا دجسملوه مارحلا دجسملاو ! هدصقو:هوحت ىأ « مارحلا دجنتلا

 هوحن ىأ « هط "مكهوجو ١ ولس » زحم وأ ر ىف «. :1 ام ثح »

 .نيرهشب ردب لاتق لبق ع سمشلا لاوز دعب بجر رهش ىف ةلبقلا تلوحف ،هدصقو
 هباحصأب ىلص دقو . ةملس ىنب دجسم ىف :نم هللا لوسرو ةيآلا هذه تلزن ليقو

 لاجرلا لوحو . بازيملا لبقتساو ©)ةالصلا ىف لوحتف رهظلا ةالص نم نيتعكر

 لاقو . نيتلبقلا دجسم دجسلل كلذ ىسف ك لاجرلا ناكم ءاسنلاو ءاسنلا ناكم
 دحدملاو دحللا لهأةلبق تيبلاو ء بابلا تيبلا ةلبقو 2 ةلبق هلك تيبلا سابع نا

 )١( سنأ نع ملسمو دحأ هحرخأ .

 



_ ٦٧ 

 ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوح امل ليقو . اهاك ض رألا لهأ ةلبق مرحلاو مرحلا لهأ ةلبق

 نم هعدتيت ءىش الإ وه امو ةلبقلا نونعي ث اذهب ترمأ ام دحم اي : دوهلا تلاق

 تبث ولو ةبعكلا ىلإ ىلصت ةراتو ء سدقملا تيبلا ىلإ ىلصت ةراتف 2 كسفن ءاقلت

 نوهوطت ك اني آرو 4 هرظتنن ىذلا ابحاص ن 5 نأ وجرت انكل انتلبق ىلإ

 باتكلا ا وتوأ نيذلا ناو » ىلاعت هللا لزنأف ، ةينبم ةراجح ىهو ةبعكلا

 هيلع ليلخلا ميهار.إ ةلبق اهنأو « نم ث۔]-إ»ةبعكلا رهأ ىنعي ينا نودعي

 فلتخاو . مارحلا تببلا مالسإلا ةلم لهأ ةلبقو ث ةلبق ةلم لكلل ليقو 4 مالسلا

 . ةلبقلا رمأ ديكأتل ثالذ نإ ليقف ء مارحلا دجسملا ىلإ ةالصلاب رمألا ريركت ىف

 ةنكمألا عيمج ىف مكحلا ءاوتسال ىناثلاو ى ةلبقلا خسنل لوألا رمألا ليقو

 ىناثلاو ى ةنيدملا دجسم ىف لوألا رمألا ليقو .نامزألا عيمج ىف ملورلل ثلاتلاو

 هيف ىرت ناكم ىلإ لوألا جورملا ليقو . دلبلا جراخ ثلاثلاو ع دجسلا جراخ
 ىقاثلاو خسنلل لوألا لذقو 4 ةبعكلا هيف ىرتال ناكم ىف ىتاثلاو ى ةبعكلا

 ليقو . ةجح نينمؤملا ىلع نوكيالثل ثلاثلاو ء خسن هدعب نوكم ال نأب مالعالل

 . ةللا رمأ عرشلا رمأ نم خسن اهلوأ نإ

 لصنف

 نالف لزغم لاقي ى ةلباقملاو ةاذاحملا ىمهو ةلابةلا نم ذوخأم ةلقلا 2 نإ ليق

 ةلجةلا تيمسو ث اهئاذحم فقو اذإ ةلبقلا نالف لبقتساو هثاذحمب ىأ ى اذك ةلابق

 نم نأل كلذب تيمع ضرألا لآل ةلبق اهنأل ةلبق اهسقن ة.عكسال لاقي و 0 كالذن

ةالص لبقتي لجو زع هللا نأل ةلبق تيس ليقو . ىلاعت هللا ىلإ هجوتم وه اهلبقتسا



_ ×٩ 

 لح !وىنمع هدصقو هوخ و هاقلتو هتيحو هرطشو ء ىشلا لبف ليقو .اهمل ١ هج وقي نم

 . ظافلألا تفلتخا نإو

 لصف

 «ب تسلاو قرشملا لبق "مكشمموُجو اولوت نآ بلا سيل» :ىلامتهللا لاق

 { ةلبق قرشملا تذختا ىراصنلاو 2 ةلبق برغملا تذخا دوهلا نأل ةالصلا ىف ىنعي

 للا مهبذك ان كلذب مهرمأ ىلاعت هللا نأو ك كلذ ىف ربلا نأ مهنم قيرف لك معزو

 نكل و ةالصلا ق . «برغأاو قرشلل لبق .7 اول وت ن أ ربلا سال « هلومب

 نع لاقتنألاو ةبعكلا لابقتساب ةلم ىبلا رمأ ام ليقو . نيدلاو ىوقتلا ىن ربلا

 ننرامث ةبعكلا لبقتسي ةكمب مالسإلا لوأ ىف ةليط ىبنلا ناكو . سدقملا تيب

 الثل ثلذو هيلإ هبجرع نأ دعب سدقلا تيب ىلإ ىلص ةنيدملا ىلإ رجاه اهلف 2 نينس

 { ةاروتلا ىف هتعنو ، مهدنع هتفص نم نودجي اوناك امل « هذكت الو د وهلا همهت

 هارن اه انثنس نتساو 0 انتلبق لبقتسا دقو ، ىن هن أدج معزب دوهلا تلاقف

 مهالو ام شيرق رافك لاق ةبعكلا لابقتساب هللا هرمأ اماف 2 ائيش هتوبن ىف ثدحأ

 ىلإ لوح ىتح هرمأ دحم ىلع سبقلا دق هنأ الإ اذام اهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع

 . هئابآ ند لإ عجريو هنيد عدي نأ كشوي و 0 كلبق

 لصف

 هاري ماقم فلخ ةبعكلا دنع هباحصأب ىلص ةقلط ىلا نأ ءادعلا عمجأو

2 ةقاحلاك ةريدتسم افوفص هفلخ هباحصأ فصو ةبعكلا نيبو هنيب ماقملا لعجو



 س ٠ ٧ _

 لهأ لاحك مهتالص ىف ١ نيدلل ن رم .اميمج قافآلا لهأ لاح نأ ىلع كلذب مهلدف

 ةيحانلا ىلإ لك ةكم لهأ ىلصي اص ةبعكلا ءاقلت راب لك لهأ ىلصي ث هب ةكم

 وحم مهمالصب او.ديري نأ دلب لك لهأ ىلع كلذكو ث ةبعكلا نم مهيات ىتلا

 اذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو 2 اهوحم دصقلاو ةدارإلا عم اهيلإ اوهجوتيو ث ةبمكللا

 .4 كلذ الإ مهمزجي ال ةلبقلا وحم اهعم نيهجوتم ةدارإلا مهيلع لوقي مهضعبف

 ىلص امل ىلصملل ةدحاو ةرم ىزج ةلبقلل ةينلاو : هللا همحر نسحلا وب أ لاقو

 ةرم ةلبقلا ةيف هيزجت : نورخآ لاقو « هريغ ىلإ هنع لوحتي مل ام كلذ هماقم ىف

 بجوأو‘هأزج أ هتلبق ةبعكلا نأ دقتعاو ى اهلابقتساب ناد اذإ هرمع ميج ىف ةدحاو

 نإف ، كلذ ىلع ارداق ناك اذإ ةبعكلا ىلإ هجوتلا ةالصلاب بطوخ نم ىلع هللا
 لدتسا اهنع ابثاغ ناك نإ و ي ةدهاشملا قيرط نم اهلإ ىلص اهل [ادهاشم ىلصا ناك

 ص موجنلاو ص رمقلاو ڵ سمشلا لثم ى اهيلع ىلاعت هللا اهبصن ىتلا لالدلاب اهيلع

 اذإف ى هيلع كلذ باجنإ ىف ملعلا لهأ يب فالخ الو . كلذ هبشأ امو حايرلاو

 ، اهلإ ىرحتلا ضرف هيلع ناكو هجوتلا ضرف هنع طةس ةلالدلا هيلع تيقخ

 ىلع ىنبو اهبلإ هجوت ةبعكلا ىلع ةلالد هل تفشكنا مث ةالصلا ضعب ىلص اذإف

 نع ىور امل ى ةهجلاب هلع دنع همزل دق هجوتلا ضرف نأل ى هتالص نم ىفم ام

 هللا لوسر نإ لاقف تآ مهاتأ ذإ ءابقب حبصلا ةالص ىف سانلا امنيب : لاق هنأ رمع نبا

 اذه ىفو ص اهولبةتساف ةبعكلا لبقتسي نأ رمأو 0 انآرق هياع هللا لزن أ هتلتك ي

 ٣ ;هوجو تناكو « دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع ليلد اضيأ "

 ! هتلع نكب مل ملع م ، هتالص عيمج ىلص اذإ كلذكو ث ةبكلا ىلإ اورادتساف

ك م اش) ١ و 2



 ةباحصلا ضمب نع ىور ام اذه ىلع لديو 3 جرخم وأ تقولا جرخ “٤ اهنداعإ

 لك ىلصف ث ةلبقلا نيأ ردي مله ةلظم ةليل ىف ةن هللا لوسر عم انك لاق هنأ

 ايأ « : أرقف جار ىنال كلذ انرك ذف ء انعمتحا 7 ء هلا_يح ىلع انم دحاو

 اورادتساف "نولصي مهو ةلبقلا ةيآ تلزن ليقو . « رخلا هجو كسم اولو

 راتخم ةلبقلا نع ةالصلا ىف ههجو لوح نمو ث مهتالص ىلع اونبو ى ةلبقلا وحم

 { ةمألا عامجإب .هتالص تدسف اهيلع لالدتسالا ىلإ ليبسلا دح وهو ٠ لذل

 كا ةجح نوكي موق لاقو ى ةجح هنإ موق لاقن ةلبقلا ىف دحاولا ربخ ىف اوفلتخاو

 لوبقب لوةي نم لوق بحأ هللا همحر نسحلا وبأ لاقو . كيلع ةجح نوكي الو
 لبق ةقث اهب هملعأو ةلبقلاب ملعي مل نمو ث ريملا هيف زوجي امم ءىش لك ىف لدعلا ربخ

 ةلبقللىرحتلا هيلعو ى ةجح هل نكيل ةقثلا ريغ هعأ نإ و ء تالذ ىلإ ىلصو ى هلوق

 . ةقثلا الإ تقولاب ملعلاو ةلبقلا ىف دلقي الو

 مادخ مهو ىرارصلا اودلق لاق هللا امهمحر الام فأ نع دمح وأ ىورو

 ةلاحلا كلذكو ، بكارملا ىف ةلبقلا ةفرعم ىف مهلاثمأو رحبلا ىف ةنيفسلا

 . ربلا قيرط ىف

 لصف

 تببلاو ةلبقلا لبقتسم هنأ ةالصلا دارأ اذإ ىوني ىذلا ىف ءاهقفلا ضعب لتسو

 نأ همزلي امو « نايسنلا ىف هلاح نوكي اف ةكمب ىتلا ةبعكلا هتلبق.نأ وأ مارحلا

 )١) ةعيبر ني رماع نع ىذمرتلا هحرخأ .

 )٢( رمع نيا ثيدح نم هيلع قفتم .

 



٧٢ 

 اهئامسأ وةبعكلاا توبث ىناع افراع ناكاذإ هداقتعا نوكي لاق ؟ ةينلا نم رضحم

 كهوجو اول وه متنك ايحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف : ىلاعت هللا لاق اك

 اذهف ىسلا تيبلا ىه ةبعكلانإ ليق دقو دصقلاو ةيمستاا ىنعم ىلع اذهف ع هرطش

 > مرلا لهأل ةلبق هلك دح دملاو دجملا لهأل ةلبق ىهو « ليقام ىنعم ىلع عضولا

 ..فاتخو « هيلإ دصقلاىلع هنع باغ وأ هنياع نمم ع قافآلا لهأل ةلبقهلكم رحلاو

 تيبلا وهو ةبعكلا ىلإالإ هتينب دصقي نأ هىزجمال هنإ لوقف ىلصملا دصق ىنعم ىن
 جرخ دقن٬ هتهجوو هدصق ىف هنم اجراخ مرحلا نم اثيش قفاو وأ هقناو ، ناكامثيح

 ىلإ دصقي نأ زجي لوقو ى رظنلا ىنعم ىلع تيبلا لابقتسا ىلإ طايتحالا ىناعم ىف
 لابقتسا ىلإ اودصقي نأ مرحلا لهأ ىزجي كلذكوا 2 ةلبق وه ذإ مرحلا لابقتسا

 غلاب ئ دك » : ىلاعت هلا ل وةل ةبعك هكم رلا نإ ليقو . مهنلبق وه ذإ دحسلملا

 رحنف مرحلا غلب اذإ ىدلا نأ « افالنخا مهنيب ملعال ى للا لهأ عمجأو « ةسكَلا

 « ةبعك هلكم رحلا نأ تيثف هبحاصل زجم هنأو ، ةبعكلا غلب دق هنأ هنم ءىش ىف

 وهف « سانلل امايق مارا تيملا ةبكلا هللا لمج » : ىلاعت هللا لاق دقو
 نل ةلبق مرحلا نأ ليقام ىناعم ىف تبث ةالصلا ىف اهلابقتسا ىفو 2 ةالصلا ىنعم ىف

 لابقتساىف ةمدقتملا ةينلا امأو ءهيف ىنعملا قاضل تالذ الولو « قافآلا لهأ نم هغمجرخ

 هلوخد وأ ةالصال همايق دهع كالذ ركذ نإف ء هل ةتباثف ةالصال ىلصملا ةين ىف ةبعكلا

 .< اهلع ىدمو ةينلا كالو داقععالا كالذ ددح اهنم ءىش ق وه وأ ايحاتفتساو اهف

 دجسملا لهألةلبق تيلا لاق ملسو هيلع ىلصةتنا لوسر نأ سابع نيا نع قتهيبلا جرخأ )١(

 . مأ نم اهبراغمو اهقراش. ضرألا لهأل ةلق مرحلاو مرحلا لهأل ةا۔ق دحسملاو



 ._ ٣٣٨١م ث

 .ىرانلا نال هتالص تمت دقف ةلبقلا هجوتم مدو هتالص نم غرهىتح ٹكالذ ىسن نإو

 . ٠ ر و .77

 ىرحتلا عضوم اها رحتف ةلبقلاهياع تيص نم نع هللا همحر ديعس وبأ لثسو

 لدبال هنأ لوقلا رثك أ هنأ ىعم : لاق ى ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص هنأ هل ناب مث 2 ىلصف

 لدبلا هيلعف ةلالدلا هلأسي نأ لهج وأ ىرحتف ةلبقلا ىلع هلدي نم دجو نإف . هيلع

 دحسمىف ىلص نهو كةلبقلا كرت هعسيال هنأل ةرافكلاهياعكرب ضعبفلدبلا كرتنإف

 ةماتهتالصف ةلقلا نع ةلاز وأ ةميقق.سم ةحيرص هتابقنأ ملسي ملو دجسملا ثلذةلبق ىلإ

 نومتجمال ةلبقلالهأ نأل ةلبقلا زيغ ىلإ ىلصو ةلاز هتلبق نأ ملعي نأ الإ هللا ءاشنإ

 تانب بآم ىلإ ليهم بآم نيبام نإ لمق هنأ ىعم لاقو ع اذه لثم ىف لطابلا ىلع

 لهأل ةلبق ليهس علاطم ىلإ شعن تانب علطم نيب امو ، قرشملا لهأل ةلبق شعن

 ليهس ملطم نيب امو 2 ةلافس لهأل ةلق اهب رغمىلإ شعن تانب علطم نيب امو ع برغملا

 . ةيالع لهأل ةلبق هبرغم ىلإ

 لصف

 زجحعلاوء فوخلا ةدش لاح ىف الإ ةالصلا ةحص ىف طرش ةلبقلا لابقتسا ليقو

 مارلا دجسملا رطش كهجو لوف : ىلاعت هللا لاق . رةسلا ىف ةلفانلا ىفو ڵ ضرملاب

 اولبقتساو ءوضولا اونبسأ وو ىبنلا لاقو . هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو
 ةالص :لاق للط ىنلا نأ ىوريو هنيع ىلإ هجوت تيبلا ةرضحب ناك نمف 2 ةلبقلا

 ةالص فلأب ىدج سم ىف ةالصو ى اذه ىدجسم ىف ةالص ةئامب مارحلا دحسملا ىف

تيبلا نع ابئاغ ناك نمو هتالص رتت الف تيبلا حطس قوف ىلص نمو « هاوس امف



_ ٧٤ 

 أطخلا نيقيهل ناب نإف ، ةهجلا ةباصإ "الضرنلاو اهباطىف دهتجا ةلبقلا هيلع تيفخو

 نم لوقب ذخأ غ و ةملظب لئالدلا هيلع تيفخ نإ و « ةداعالا هتمزل هتالص ىف

 ةفقاومو فولا ةدش لاحف ةلبةلا ريغل ةالصلا زوج و عضوملا كلذىف ةلبقلا رمي

 اثيح ةلحارلا ىلع رفسلا ىف ةلفانلا ةالص زوج ء ةلبقلا لابقتسا نكسي ملو ے ودعلا

 لزن ةنوتكملا ةالصلا دارأ اذإ اد ةتللتك ع هللا لوس ر كاذ لعف ليقو تهجوت

 ريغ ىلإ رضلا ىف ةالصلا زوج الو اذه ف : رلاك ىشثاملاو « ةلبقلا لبقتساو

 بحتس و هتالصهيلع ناطيشلا 2 اال اهنم (")نديلف ةرتس ىلإىلص نمو 4 ةلقلا

 نأ هل بحتسي ةرتس هيدي نيب ن نكست مل نإف عرذ أ ةثالث ردق اهنيب و هنيب نوكي ن ن أ

 كللذ نم ۔ىثنكت نإف ء كللذ هبش [امو ارج نكت نإف اصع هيديننيب بصني

 رومعملا تيبلاو ،وللط دمحم ةمأنم مالسإلا لهأ ةلبق ةبمكلانإ ليقو . اطخ طخيف

 ضرألاو تاوحدلا هللا قلخ ذشم افلأ نوعبس موي لك لك فوطي نييبوركلل ةلبق

 ىزو »: ىلاعت هللالاق ةكئالملا ةلبق شرعلاو ص ةب ونلا ملإ إ دوعت الو امهش اننإ

 عضاوملا هذهف « ٣ ر رلتب نويس شرعلا لاوخ "نم اح ةكس 51

 . قيفوتلا هد و لع 1 هنزا ٨ ةماقلا مود ىلإ ة هت اش ىو ({ لوحتت الو خسنتال

» := ٩ 

 نيب ام ملسو هماع هللا ىلص ىن نلا ن نع ة رير ع 1 نع هجحصرو ىذمرتلاو هحام نا ىور ) ( ١

 . امهلهأل ةلبق برغملاو قرشلا
 . رمع .نيا نع ىذمرتلاو مل۔مو » أ هاور )٢(

 نديلف ة ةرتس ىلإ كدحأ ىلص اذإ اعوغرم ةمثح نب لهس ثيدح نم هريغو دواد وب ؟ ىور ()
 : م ٠3 هتالص هيلع ناط۔كلا عطقي ال اهثم.



 ۔س ٥ ٧ _

 عباسلا لوقلا

 زوجت ال امو اهيلع ةالصلا زوج ىتلا عضاوملا ىف

 نلرأ ىور اا ث ةالصلا ةحص ىف طرش هيلع ىلصي ىذلا عضولل ةراهطو .

 .ةلبزملاو ، ةرزجلاو ، ةربقملا ، ةالصلا اهيف زوجنال نطاوم )ةعبس لاق ةلط ىبلا

 ىلص نهو . قيتعلا هللا تب قوفو ء قيرطلا ةعراقو ، لبإلا نطاعمو ى مالاو

 اهثودح نكميو ةالصلا اهب زوجنال ةساجن هتالص عضوم وأ هندب وأ هب وث ىلع ىأر

 ةالصلا هركتو ةبوصغملا ضرألا ىف ةالصلا مرحتو ، ةداعإلا همزلت مل ةالصلا دعب

 ةالصلا ىف وهو ةسباي ةساجن هيلع تعقو نمو . ضرألا نم فسللا عضاوم ىف

 شيرقوةبعكلا دنع ىلصي وه انب ةن ىنلا نأ ىور امل هتالص لطبت مل اهضفنف

 روزج ىلا موقي كيأ ىنارملا اذه ىلإ نورظنت الأ لثاق مهنم لاقف مهسل اع ىف

 نيب هعضو دجس اذإ ىتح هلهميف هن ءىجيف اهالسو اهمدو اهثرف ىلإ دمعيف نالف لآ

 تبثو ")هيفتك نيب هعضو ج هللا لوسر دحس املف 4 ماتش أ ثعبناق ى يتك

 قلطناف ، كحضلا نم ضعب ىلع مهضعب لام ىتح اوكحضف ث ادجاس مات ىبنلا

 ىتح ، هدوجس ىف ويام ىبنلاو ىعست تلبق أف ةيرب وج ىهو ث ةمطاف لإ قلطتم

 : لاق ةالصلا ه نام هللا لوسر ىضق ان 9 مهعتشن ثت مهيلع تلبقأو ، هنع هتقلأ

 : لاقو 2 ىمس مث ك . شيرق كيلع مهالا ڵ شيرقب كيلع مهالا شيرةب كيلع مهللا

 قيرطلا ةع رات ول ابإلا نطاعمو :رتلاو ةربقملا نطاوم ةعبرأ سايع نبا نعميبرلا حر .خأ ) ( ١

 . رمع نب ١ .0 نع هحام ن او ىذمرتلا ةروك ذملا ةعمللا کىرور و.

 م . ةيلمعلا رشاب ىذلا وهو ط ١ نيا ةبقع مثاقشأ او دوعسم نيا نع ىراخ۔لا هجرخ ] )٢)

 



_ ٦ ٧٣ ... 

 « ةبقع نب ديلولاو ، ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتعو ماشه ن ورمعب كيلع مهالا

 ردب موي اعيمج اولتقف ديلولا نب ةراهو ڵ طيعم ىنأ نب ةبقعو ك فلخ نب ةيمأو

 رهؤي الو . ةنعللا مهعبتأ :نل هللا لوسر مما ر الث ء ردب بيلق ىلإ اوبحسو

 ةزاجإلا كلذ تبثأ و ء فالتخا اهداسف ىفو ، ةرورض نم الإ ةربقملا ىف ةالصلاب

 فاتخاو ث رذع نم ثالذ نكي مل ادإ ةداعإلا هيلع نآ هبشألا ربق ىلع ىلص نمو

 نأالإ - يلاو سئانكلا ق ةالصلا رجح ىنعم دجأ الو ")ةينكلا ىف ةالصلا ىف

 عف د سان ا هل ١ . ال ول 4 و ( لوقي ىلاعت هلرا نأل ك ةالصلا لذسةر ءىش امهف نوكي

 امن م ذ دجاسم م "ثارآصو عيب و عم هاوَص تمده ضب مهعم

 ك غلاو . رقبلا ضرم ىف ىلصي الو 2 عيبلا ف رك ذلا تميث دقف « ا ًريشك هل ه ا 2

 .ةالصلا نإ لوقو ،كالذ .ر ةساجخلانيع لوزت نأ الإ « ريجلا الو ، ليملا الو

 ىلع ىلص نهو ص بيرلا هيلع بلغو هتساجن حص ام الإ ى ةزئاج اهلك ض رألا ىلع

 .نوكي ىتح هيلع ضقن الف دجس اذإ هنطب تح ةرذع وأ بارغ قزخ هيف ريصح

 .تناكولو ةزئاج اهنإ لوق نعدلاىلع ةالصلاو { هيمدق تحت وأ هدوجس عضوم ىف

 ٠ هيلع ةالصلا نكمم هنأ الإ كرحتت تناكولو ، اهلالخ نم رصبت ضرألا

 هربخأو ى اسأب هيلع رأ مل رأف رعب ىلع لجر دجس ول هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 .ناكل جرد تيب ىق اولزن مهنأ هللا مهحر هريغو رذنملا نب ريشب نع مشاه نع رقمج

 نأ فاخأ ريشبا مشاه لاقن «ةرذقتسم ةمس تيبلا كلذ ىف تن اكو ذيبغال ابورش
__ 

 لجا نممهسئاند لخ ىض - ١ ٠م ا¡ك > دف ال انإ هنعةتاأ . ر باطخلا نب رمع نع ًاقإلهت ىراخللا ىور ) ( ١
 م ٠ ليثامت اهيف ةعيب الا ةعيبلا ف ىلصد سابع نبا ناكو لاتق رودلا اهف تلا ليثامملا



٧٣٧٢ 

 مهيلع ثالذ امنإ ءىش ثالذ نم انيلع سيل ريشب لاقن . رذق اهيف ةمسلا نوكت

 نانوكي ريصحلاو نعدلاىف ليقو . هيف ريخ ال لزنملا کالذ بر ناكو . اهيلع اولصخ

 ةزئاج ةالصلا نأ رثك أ وأ لقأ وأ عباصأ ثالث ضرع ردق ضرألا نع نيعفترم

 هتالصن ادعاصف نيعبصإ ضرع ردق اتعضتا وأ اتعفترا اذإ امهعافترا امأو . امهيلع

 « ةزئاج هتالصف هدوجس ىف ضرألا نم نكمت دجس اذإ ناكن إ لوقو ى ضقتنت

 رهاط بوث هيلع طسبو سجن ريصح ناك نإو ى عضتي وأ عفتري ريصحلا ناك

 .الخهيف عضوم ىفليقو ،نيملسملا لوق رثك أ ىف رهاطلا بوثلا ىلع ةالصلا ةزئاج

 :الصلا هينزومت ال هنآ ، ىلصم هتون لمج مث ك عفترا ىتح نيطلاو بارتلاب سبك
 ء ةجرف امهنيب ناترتس هيلع نوكي ىتح « فينكللاب ةالصلا دسفي نم لوق ىلع

 تحت ناك اذإ فينكلا نإ ليق هنأل اعارذ رشع ةسمخ ردق ولعلا ىف نوكي وأ

 امأو اعارذ رشع ةسمخ حاسفنا وأ « ناترتس الإ هبزح الف همامأ وأ هقوف وأ ىلصملا

 > رابشأ ةثالشن هنم لفسأ وأ ىلصلل نم ىلعأ فينكلا ناكو « هنع الاز اذإ

 جرخأ و ءالخلا حسك اذإ امأو 2 هتالص دسقت ال لوفس وأ ولع ىف همادق ناكولو

 هنع لازو ىلصملا هقوف لعجو عفترا ىتح بارتلاب سيكو ى هعضوم ىقب و هيف ام

 هيزاوي امب سبك نإو . هيف ةالصلا تزاج سيكت مل ولو ع لسغ وأ فينكللا مكح
 تارهاطلا نم ةعقبلا ىلصم دجي ل اذإو ى هيف ةالصلا :تزاج اريثكو أ اليلق ناك

 نطاعم وأ منلا ثور وأ رةبلا وأ ليخلا وأ لاغبلا وأ ريجلا سورد الإ امف ىلصي

 ءىش ةساجن ناب نإ ةساجن نهلقأ ىرحتيو ى رايتخا رارطضالا عم سيلف لبإلا
رقبلا نسورد 7 نمنوه ١ ىدنع منلا اثورف نف تاضساحنلا توتسا نإف _ هنم



٧٣٨ 

 « ماغنألا نم دشأ نهو ءاوس اهلكريجلاو لاغبلاو ليملا امأو . لبإلا نطاعم مث

 قضلت ةبطر تناكو ث عاتبلا هذ» دحأ ىف ةساجنلا تحض اذإ لوقلا ضعب ىفو

 .ىتح هتالصب كالذب ىلتبملا رظتني و « عضا وملا كلت ىف ىلصي ال هنإ لوقنف ء ىلصملاب

 ةالصلا نأ ىدنعو . امم اق ىلصي لوقو « تقولا تاف ولو ةالصلا اهف زوج ةعقب دجب

 ةصتخملا تويبلا ىف ذ ةالصلا امأو .بحأو ىلوأ ىلصملا ن ركمأ ام ىلع اهتقو ىف ىدؤت

 فلتخيف اهريغ ىف ىلصي ن أ تقولا ىف هنكم : و اهل بصانلا .وه اهيف ىلصا ناك نإ

 لوخدلا هل ز زوج ىنعم ىف اهلخد دقو اهل ربصاف )ا ريغ امأ و ڵ اهداسفو هن :الص مامت ف

 هيلع ناك ا اثدح اهيف ثدحأ نإو . ةزئاج ل ىدنع :داص ٣ ةالصلا هترضحو اهف

 ۔ هب : مؤي هدح . نوكي نأ الإ هلزا ءاش ن نإ ‘ ةالصلا ف داسف الو ‘ ثدح أ ام .

 . هثوضو ضقني كلذ ا ٨ 1 نيف .وضولا شضعتي م م إلا نإ ل وق نم لوق ىلع هنإف

 هتن :اكو اهنم بناج ىف ةساجنلا ت :اك اذإ ا)ةيسلا ىف 77 ُوضوب الإ ةالصالو |

 ةراجنلا تناكن إ , . ةمات :ايلع تالص نأ هزهظ ءارو وأ هل 7 أ لمل نيمي نع

 . اضر 1 ةمات هر ;الصن ة هرتس ةساجنلا نيبو هنيب و همادق

 ' « .هيلع ىلصي ال لاق ةنطاب ةساجت هيف تناكاذإ فظنملا.نع دايز وبأ لئسو

 ء كالذ لثم هنبا لاقو

 عقترم عضوم ىف ىلصي لجر ىف ليقو . هيلع ىلصب لب هللا دبع وبأ لاقو
 ىلع ىنيبو ڵ هيلع سأب ال هنأ ىلصملا ىلإ ماقف عجر مث هبنجل عقو ىتح هفع عرصف

 ۔“- س

 ححص

 لمعتسإ و ضعب ىلعهضعب دلقيو لخنلا فعس نم لمي ميسعحجلاو نيينامهلامم ةفورعمةمسلا ( ١(

 م . اشارف



 .خسرت ىلا ةخبسلا ضرألا ىلع ةالصلا اوهركو « اهنم ىضم ام دسفي الو « هتالص

 ةالصلاب سأب الف ةهبجلا اهيف خسرت ال ةرلجب تناك نإو « ةهبجلاو نامدقلا اهيف

 اميلع طسبو نامدتلاو ةهبجلا اهيف خيسرت ةخبس تناك نإ و تبنت مل ولو 4 .اهيلع

 اهرهظ قوف الو ةبعكلا ىف :السلا زوج الو { ز اجف اه ىلصو بوث و أ ريصح

 ىفو اهفو ةبعكلا ىلع زوج ةالصلا نإ انموق لوق ضعب ىفو رجلا ماقم ف الو

 اهنم ىلصلل ءاقلت نكب ! اذإو ء ةبعكلا نم ءىش ىلصلل مادق ناك اذإ عضوم 1

 4 :اهنم جرخم د الف اهغرنتسي الو اهلع . وأ اهيف ناكاذإ و ، كلانه ة الصلا رجن غ ل .ىش

 رحوأ ا درب ةرورض نم الإ دولجلالو ر .ول 7 رشلا الو فرلا ىل ع ىلصي الو

 ناتك وا نطق نم بوث ىلع لس نمو » هل ىلب و لصلا كلذ شلب نأ زوج و

 . [ زوج ثالذ لإ مضلاو ‘ تاذ ىلع ة هر اج ةالصلا اف فوم ب اوشحم ناكا ١

 نخذلا الو ساحنلا الو ضاصزا الو رفصلا ل ديدلا لع ةالصلا زوت الو

 . ضرألا تتحن 5 . ىلع :امل اي سأب الوا . .هبشلاو ةضنلاو

 ,ناكو ك سيب اذإ ءاملا قوف وفطي ىذلا. ايشلا ىلع ةالصلا زوج " كلذكو

 الإ بطرلا عضولل بطرلا بوثلا ىلع ةالصلاب ننأب .الو ص ضرألا ىلع انكمتم
 مهطسب ىلعالو كرشلا لهأ.لزانم ىف ةالصلا زوج الو ء مدقلا هيف بهذي نوكي نأ

 لشم راثلا ىلع ةالصلا زوجحم و . ةرورض نم إلإ دامرلا ىلع الو ، مهبايث ىف الو

 .فيفكلا حطس ىلع ةالصلا زوجت الو ، ضرألا تابن نم جراخ هنأل رملاو بحلا

بةزئاخل باودلا طبرم حطس ىلع ةالصلا امأو .ةجرف امهنيب نايامغ هيلع نوكي ىج



 ..٠ م _

 لصف

 دشأ ىهو اهرحنم نم ءامدلا عامتجاو ع باودلا رحنم عضوم ةرحنملا نإ ليقا

 يه ليقو . رزجلا عضاوم نم ثورفلا عامتجا اهنإ ليقف ، ةرزجملا امأو ، ةرزجم

 راذقألا نم تويبلا ةحاسك عمتجف ةلبزملا امأو . هدم لصي ثيح رحبلا ةرزجم

 نوهأ ةرحنملاو ى ةرحخملا نم نوهأ ةرزجلاو 2 ةرزجلا نم نوهأ ىهو « اهريغو

 ةرحنلل ىف ىلصو ةرزجللكلرت وأ ى ةرحنلل ف ىلصو ةلبزلا دجو نمف ء فينكلا نم
 هل تببحأ اعيمج اهدجو دقو ةرحقملا كرتو فينكللاىف ىلص نإو « ةداعالا هيلعف.

 ةالصلا زوجت له اضرأ ريصي ىتح رزجو رحبلا هيف دمب ىذلا عضولا امأو . ةداعالا

 معأ الو ى ىلإ بحأ زاوجلاو اهزاجأ ضعبو ضعب ةالصلا هيف هرك دقو هيف

 ‘ هتالص نع كالذ هلغشيف هياإ ءاملا لوصو ىلصلا فاخ نأ الإ كالذ نم عنمت ةجح

 ىف ةيحاركلل ىنعم الف هيلإ ءاملا لوصو نم هسفن ىلع نمأي نيح ىف ناكاذإ امأو

 ىتبيو ى رزج اذإ رحبلا لحاس ىف ةالصلاب سأب الو ةيافكلا باتك ىو « لذ

 زوجتال ىذلا بطرلانيطلا دحو « دوجدلاؤ دومقلاو مايقلاهيف نكمتسي ظاجعضولل

 مايقلاو دوجلا هيف نكمي ناكن إ و ء ىلصملاب قزلي نيطلا نوكي نأ وه هيف ةالصلا

 اهليازي مل وهو اهرهشىلع تدجس اذإ ةأرملاو ، زئاج كلذف كالذ لمتحاو دوعقلاو

 عضوم ىلع هرعش لدسنا اذإ لجرلا كلذكو ءاهب ةرتتسم تناكاذإ ةمات اهنالصف

 2 انباحضأ لوق ىف هيلع دوجسلا زوجي الف هريغ نم رعشلا ناك نإو ث هدوجس

 اعضو دجم الو ةا'_دلا هرضح ىذلا امأو ة هنم ناب و: هزج اذإ هرعش كالذكو

ةالصلا ةيدأت هيلع ناك كالذ ىلإ رطضا اذإف هريغل ةعارز ىف الإ هيف ىلصي



_ ٨ \ _ 

 ةالصال ءاملا ءارش همزلي اك صالخلا ىلع ردقي ناك اذإ 0 همزلي امب ةنونيدلاو

 هعارز تناك نإو ، لود_صلا ةميقب كلذ نوكيو هنمث ىلع ردقو هنكمأ اك

 .ارقنلا ىلإ اهنم نمض ام ملسي كابر اهل فرعيال ىتلا لاومألاك ىهن اهبرأ فرعي ال
 نمل اهيف ةالصلا زيجن ضعب و س اهضقنب لاق ضعبف ، قيراتلا ىف ةالصلا اوهركو

 فوفصلا تلصتا اذإ اولاق كلذكو ى رهاط اهنم عضوم ىف ىلصو اهيلإ رطضا

 ال : حبسملا نب دمحم لاقو 2 ةزئاج مهتالص نأ قيرطلا ىف ذخأت ىتح مامإلا فلخ

 رمت ىلا رهاوظلاو ةيدوألا لثم ىف نوكي نأ الإ قير ىف ةالصلا زوج

 فلخ فوفصلا تاصتاو مامإلا ماق نإف ء كلست اهلكو ، اوءاش ثيح اهيف سانلا

 قيرط ىف لجرلا ىلصي نأ امأو ء سأب الف رهاوظلاو ىداولا كلذ لثم ىف مامإلا
 نم ةمذلا لهأ تويبو ، زوجب الف كلست ىتلا ىرقلا ككس نم ةكس ىف وأ ني

 هيذ رت ملو حيرلاو سمشلا هيلع رهظت عضوم اهل ناك نإ سوجلاو ىراصنلاو دوهيلا

 ةرهاط ةعقب دجم مل اذإ ىلصملا ىق هللا همحر ديمس ىأ نعو . ةزئاج هيف ةالصلاف ةا

 عكري لوقو « امب اق دوجسلاو عركرلل ءىمويو ةساجنلا ىلع ىلصي لوق اهيلع ىلصي

 هن ام الإ دوجسلا نم ىتجي ال تح دوجسلا نود ىلإ هسأرب هوجسا ءىمؤيو

 هت ردقو د وجسااضرفل ناك امثيح دجس لوقو « تالذ هنكمأ نإ ةساجنلا ةسامم نم

 دوجسلا ضرف تبثو ةراهطلا مدع دقف ةساجنلا لاوز ىلع ردقي مل اذإف هيديب هيلع

 ةالص هيلع سيلو { ةساجنلا ىلع ىلصي الف اسجت اعضوم الإ دجي مل ادإ لوقو هلاحب

 ةعقبلا ىلع ةالصلا ضئارف توبثب ىلصي مث ارهاط اعضوم دحب ىتح ةساجنلا ىلع

) ٦ نيلاطلا جهنم / ٤ (



 هنأل ى ٹالذب سأب ال ليقف صجلاب ةح وجصم تن كاذإ دحسملا ضر أو ‘ ةرهاطلا

 -ء هل دامرلا ةطلاخمو ع رانلاب هقارحإ لجأل فالذ هركس ضعو « ضرألا نه

 ىلع دجسو دول__جاو ربولاو رعشلاو فوصلا با۔يث ىلع ىلص نمو

 دوجس دجسف ىسن نميف هللا هحر د.هس فأ ننرعو {© ةزئاج هتالف ضرألا

 هابشأو ريرحلاو رعشلاو فوصلاك ضرألا تبنت مل ام ىلع اهنم اتيش وأ اهلك هتالص

 ةدحاو ةدجس دجس ولو ى كلذب هتالص دسفت لوقف ڵ تالذ ىف فلتخم هنأ كالذ

 .دسفت ال لوقو 2 ةمات ةعكر دوجس دجسي ىتح دسفتال لوقو ڵ هتالص تدسنف ايسان

 ىلع هدوجس عقو نمو « ةدساف هتالصف هلك وأ هتالص رثكأ دوجس نوكي ىتح

 .دجس نمو . عضوملا ثالذ نع لزيو هسأر عفري نأ هل زناخ ةهبجلا نكمتت ال ءىش

 ةاصح ىلع دجس نإ و « الامش وأ انيم هتهبج لوحن نأ هلذ نيتاصح وأ ةاصح ىلع

 هنكمي وهو رذع ريغ نم كاذ ناك اذإف هتهبج نم هدوجس لقأ تذخأف ةريغص

 و٨ رذعلاو ى هةااص تم رذع نم ناك نإ و « هتالص ديعي نأ بحأف كللذ ريغ

 وأ هتهبج نم هدوجس عضوم فصن ةاصحلا تذخأ نإف ، هريغ امضوم دجبالنأ

 كيعل نأ بحأف كالد ريغ هنكمت وهو رذع ريغ نم ناكولو ح هتالص تمع رثك أ

 .ناك نمو ث ةداعإلا هل تببحأ رذع ريغ ىلع كلذ نم لقأ تذخأ نإ و هتالص

 .نأ رثؤملا وبأ زاجأ دقف لقأ وأ ربش ردق ضرألا ىلع مفترم هدوجس عضومو ىلصي

 زاج عارذ ىلإاريش ناك اذإ لوقنو © ةدح كاذل لعجي ملوعفترملا عضوملا ىلع دجسي

 ,سيلو هماع دجسي نأ هل زوح قفاخلا عضولا ىف كلذكو . هلا ءاش نإ كلذ هل

هنأ هللا هجر ديمس نأ نعو . هتالص ىف نسحم نا ىلصمال ىغبنيو . دح كلزل



 ‘ ضرألا تتنبنأ ام ىلعو ضرألا عامب نم رهاط ءىش لك ىلع ةز اح ةالصلا

 هبشأ ام وأ درب وأ رح نم رذع نم الإ ضرألا تتبنأ ام ريغىلع ةالصلا زوجمالو

 اذإ ضرألا تتبنأ ام ريغ ىلع دوجسلا زاج ةسباف ةسجن ضرألا تناك نإ و «كلذ

 ىلع الو ةساجنلاب ةالصلا زوجن الو ڵ ضرألا تابن نم رهاط ءىش اهملع طسب

 ضرألانم جرخ ملو ضرألا تبنت مل ام لكو أ رذع ىدنع كلذ ناكو ، ةساجنلا

 )0١ هيلع دوجسلا زوج الف ناويلا ىنسم نه جرخ ام نأو ههابشأو فوصل 71

 © هيلع دجسي ال ءىش ىلع ىلصملا موقي نأ ءاهقفلا نم هرك نم هركو رذع نم الإ

 جرخم جرخم اذه سيلو ث هيلع موةي ام لثم ىلع هدوجس نوكي نأ هل بحتسأو

 بارغ قزخهيفو ريصح ىلعىلص نمو . بابحتسالا جرحم جرخم وه اع إو  رجحلا

 هدوجس عضوم ىف نوكت ىتح هتالص ضقتنت الذ دحس اذإ هنطب تحت ةرذع وأ

 ةزئاج اهنإءاهتفلا ضعب لاقو .ةهوركم افصلا ىلع ةالصلاو همدق تحت وأ لاق هنظأ و

 ش اهريغ نم ىقنأ ىه لاقو . ضرألاب ةقص ال هتباث ةافصلا تناك اذإ

 ىلع ةزئاج ةالصلا ىري هللا همحر حبسملا نب دمحم ناكو ث هللا همحر رينم لوق وهو

 ءاشحلا كلذكو ى ضعب اهضعب نم ةلصفنم ةعطقنم ةافص نوكت نأ الإ اقصلا

 ىلع دجسي هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو ء ىلصملا اهملع نكمب اذإ لابجلاو ءافصلاو

 ةرذع ىلع اريصح شرف نمو ةرورضلا ريغو ةرورضلا ىف ناتكلاو نطقلا بايث

 لعفي الو ةمات هتالصو اسأب هيلع ىرأ الف ةسباي ةرذعلا تناك نإف ى هتلع ىلصو

 زوجملوقو ع ضقنلا هيلعف ريصحلا ىف خطلت تناك نإف ، رطضي نأ الإ ادمعتم كلذ

 ىلع ىلصي ملسو هيلع هتناىلص هتنا لوسر ناك ةبعش ني ةريغملا نع دواد وبأو دمحأ ىور )١(
 . م ةغوبدملا ةورفلاو مص ١



 ٠ تناك ز وحم ال لوقو ث ةسباي ةساجغلا تناك اذإ ةرورضلا ريغ نم دمعلا ىلع كلذ

 ةرورضلا نم زوح هنإف عضوملا كلذ الإ دجمال نأ الإ ةبطر وأ ةسباي ةساجنلا

 ك ةرورض ريغ نم اهرامخ ىلع ةأرملا الو هتماص ىلع لجرلا دجسي نأ زوج الو

 نم راحلاو ةماعلا نوكت نأ الإ كلذ هأزجأ اهتهج نم ءىش ضرألا لان: نإو

 هتمامع تطقس اذإ ىلصملا ىف هللا همحر ىراوحلا فأ نعو . ضرألا تابن زيغ

 . ةما هتالصو تناكاك اهدر و 4هيحو نع اهعفرب نأ هلف

 لصف

 كح همكح ناكامو ةرهاطلا ضرألا ىلع دوجلا زاوج ىلع ةمألا تمجأو

 لوقل ةراهطلا ح اهنع لوزيو اهيف ةساجس لولح حصي ىتح اهتابن وأ ضرألا

 ةنظم ىنلا ناك ليقو ارومط اهارتو ادجسم ضرألا ىل تلعج :نلع 7

 دجسيامردقب ريغص ءىش وهو لخنلا فعس نم لمعإ ءىش وهو ;)٢( رج اىلع دجسي

 وآ 7 لجرلا عسي امح ناكر بك ] ل نإو 4 ثالذ قوف وأ ىلصملا هيلع

 ىنا ىقاوسلا ىف ةالصلا ةزئاجو . اريصح ىمس همايقو هدوجسل ةالصلا دنع هعتي

 هيلع تبث اذإ رحبلا دم هلصي ثيح لحاسلا كلذكو ، تفج اذإ ءامل اهلع ىرج

 هدوجسناكسف نعد ىلع دجس نمو ۔ كرحتي مل ام ريرسلا ىلع كلذكو ى مدقلا

 ةروز ىلع دجس نم لوقلا ضعب ىفو . كلذب سأب الف ةروز ىلع وأ نيتروز نيب

 دوجسلا زئاجو . كلذ هأزجأ نيتروز ىلع دجم نمو ‘ كلذ هزجح مل نعد نم

 .ةفيذ> نع ملسم هاور ) ( {١

 . ةن وم۔ه نع ىذمرتلا الإ ةعامجل اهاور ( ٢(



 س ٨٥

 2 بوبحلاو سيشحلاو عمتجملا نتشعلا ميشهو ، فيالاو صولملا:و رجشلا ءالا ىلع

 جوزاصلا ىلعو ى رجشلا ةتبنلا ضرألاو « حلملاو رجشلاو 2 زولمل قروو قيقدلاو

 ضونتو ضفخني ناك نإو ةهبجلا هيلع :نكمتن اقباث ناكاذإ ء لافطلاو رجنملاو

 :ليقو . هياع فلتخاو ىلصملا دوجس برطضا ضفحما اذإ هز أل زوح ال ةهمجلا هيف

 اذإ كلذكو ث هيلع دجسي نأ زناجف فوصو نطق نم اطولخم بوث ناك اذإ

 هل زناجف بلغأ صوخلا ناكو زلج رويسو صوخ وأ رعشو صوخ نم ةمس تلع

 لاقو . دوجسلا عضوم نم ةهبجلا رثك أ ىلع صوخلا ىلوتسا اذإ هيلع دوجسلا

 دجسيو هنع هلزهي نأ ىنبجعيف هبوث فرط ىلع هدوجس عقو نم ا همحر دمع وبأ

 لو ضرألا تابن ريغ نم وأ فوص نم ىهو هتمامع ىلع دجس نمو . ضرألا ىلع

 اذإ اهف فلتخاو ء كلذب هتالص دسفتف ه_ةاع دحي ام وأ ضرألا هتهجج قالت

 هيلع سأب الو رعش وأ فوص نم طيخ ىلع دجس نهو 0 ضرألا تابن نم تن 5

 هيف ناكاذإ طاسبلاو . دوحدلا عضوم فصن نم رثك أ ةيمجلا نم ذخأي نأ الإ

 دامرلاو . هيلع ماقي نأ زوجيو ، هياع دجسي نأ زوج الف حاورألا تاوذ رب واصت

 نأ ىلصملل هركيو ‘ ضرألا ال رانلا كح هكح نأل ةرورض نه الإ هيلع دحسي ال

 وهو دجيس نم ليقو . هياع ضقت الف لعف نإو ك هنيعب رجح ىلإ هدوجسب دصقي

 ابحس هسأر بحسي نأ هنكمأ نإف . هزرخ ءىش وأ هثوعو وأ كوش ىلع ةالصلا ىف

 نع هنيبج عفترا نإو ، هدوجس مال هسأر عفر كلد هغكم "نإو ٠ نسحأ وهه

ىنل كالذب اثياع ناك نإو ‘ هتالص ض هتلت رذعل ذحس نأ له هد وحس عضوم



 لعجنو ند ىلع ىلصي نه نع هللا همحر ىراوجلا فا نعو ى ضفن د وحسللا ريغ )) , ء

 اذإ كلدي سأب ال لاق ةرجح وأ ةلافط وأ ةروز ىلع وأ نيتروز نيب هتهبج طسو

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو 2 اقلعتم ارجح نوكي نأ الإ ضرألا عم اموتسم ناك

» » » 

 ىلطنيو رحلانامز ريرسك شرفيوعسلانع درجو لخنلا ديرج نم لصي طانب نعدلا )١(
 . م نيينامعلا مم فو هم وهو رطملاو سمللا نع ءاينك عوذجلا ىلعأ ت هيبلا 7



 نماثلا لوقلا

 سابالا نم ةالصلا هد زوحت امو ةرودلا رتس ق

 ل هرتس ىلع ةردقلا مم ءىش اهنم فشكنا نإف ء ةالصلل ر رتس بجاوو

 ضئاحلاب ديريو ۔ رامخ الإ ضئاح ةالص شا لبقي ال ةلط هلوقل 2 ةالصلا حصمت

 ىور امل ةبكرلاو ةرمسلا نيب ام لجرلا ةروعو . ضيحلا تنلب دق ىتلا ةيراجلا

 هتبكر ىلإ هترس نيبام لجرلا ةروع )لاق هنأ ةن ىنلا نع ىردللا ديعس وب آ

 كد دبي الو » : :ىلاعت هللا لوقل { اهفكو اههجو إ ةروع ةرلا ة ًأرملاندب عيمج و.

 & نافكلاو هجولا اهنم رهظام سابع نبا ريسفت ىفف ث هنم ربَظ ام الإ نهخيزا

 ةروع ت { باقنلاو نيزاقغقلا سهل نع ةمرحملا ةأرملا ةمالظ ىنلا ىهنو

 امب ةروعلا رتس بجيو . لجرلا ةرومك ةمألا ةروعو . مارحإلا ىف امهرتس مرح امل
 . هب الإ قةحتي ال رتسلا نأل 2 هريغ وأ قيفص بوث نم ةرشبلا نول فصي ال

 صيقو « رازإو صيمق وأ ءادرو صيق 2 نيوت ىف ىلصي نأ لجرال بحتسيو

 هللا نأل هيبوث سبايلف مكدحأ ىلص اذإ : لاق ومل ىنلا نأ ىور ام ء ليوارسو

 نإف . دوهجلا لايشا لمتشي الو رزميلف ناب وم هل هل نكب ل نف هل نيزتي ن أ قحأ

 ثيحب حتفلا عساو صيمقلا ناك نإف . ىلوأ صيمقةلاف دحاو بوث ىف ىلصي نأ دارأ
 تلاق لاق عوك ألا نب ة۔لس ىور امل ، هرزب نأ همزل ةروعلا هنم ىأر رظن اذإ

 ولو هرزيلو . معن : لاق ؟ دحاولا صيمقلا ىف ىلصنفأ « ديصن انإ هللا لوسر اع
_ === 

 . ىناسنلا ١ ة_خا هاور ) ( ١

 نمؤاا ةروع هينو ديعس ىبا نع هيرس هاور (٢)



 حتفلا قيض صيمقلا ناك نإو .زاج اإوث هقنع ىلع حرطو هرزي مل نإو ")ةكرشب

 تيأر لاق ص هنع هللا ىضر رمع نأ ىور امل « رازإلا لواحم هيف ىلصي نأ زاج

 تع هللا لوسر ىلإلجر ماق ليقو . ى رازإلا لولحم “}>لسي للع هللا لوسر

 لجر لأس مث . نيبوث ""ادج كساك وأ : لاقن دحاولا بوثلا ةالضلا نع هلأسف

 رازإ ىف ةالصلا زوجو ، اوعسوف كيلع هل هللا عسو اذإ لاقف « هنع هللا ىضرأرع

 ل بوارس ىفو ءادرو ليوارس ىف وأ ءابقو رازإ ىفو صيمقو رازإ ىف وأ ءادرو

 صيق هل نكي مل نإف : ©ث) ءادرو نابت ىف وأ صيقو نابت ىف وأ ءابقو نابت ىف وأ

 نبإ ة ليوارسلا نم ىلوأ رازإلاف ءادر نكي مل نو ع رازإلا نم ىلوأ ءادراف

 ىلع .هيفرط نيب .فلاخو ى هب فحتلا ايساو ناك نإو « هب رزتا اقيض رازإلا ناك

 نراك نإف دحاو بوث كيلعو تياص اذإ : لاق :نل ىنلا نأ ىور امل . هيقتاغ

 . ٥ رزتاف ًاقنض ناك نإو 2 هي فحتلاف امساو

 دحاو بوث ىف ىلصي للط التم هللا لوسر تيأر : لاق ةلس ىبأ نب ورمع ىورو

 ىلصي وهو هللا دبع نب رب راح ىلع لجر لخدو ى هيبكنم ىلع هيفرط نيب هب افحتلم

 هللا دبع ابأ اي : هل لاق فرصنا امن ء عوضوم هؤادرو هب ًائحتلم دحاو بوث ىف

 تيأر ص كلثم لا هج قاري نأ تببحأ معن : لاق ؟ عوضوم كؤادرو ىلصت

 هنإف ليوارس ىف ىلص وأ قيض رازإب رزتا نإو { اذكه ىلصي تل هللا لوسر

 )١( ىناسنلاو دواد وبآو دمحأ هجرخأ .
 )٢( ىلصي ملسو هيملع هتنا ىلص ىتلا ت ,أر ةملس ني ورمع نع ةعاجملا ثيدح ىلإ رش هلعل

 ص همةتاع ىلع هيفرط ىتلا أ دق و ةملس مأ تيب ى هب احش وتم دحاو بو: ىن

 )٣( نابوث لئاسلا نأ اورك ذو ةريره ىبأ نع ىذمزتلا الإ ةءعاجلاو عيبرلا هجرخ أ .

 )٤( ضعب ظفللا ىفو هنع هتنا ىضر باطحلا نب رمع نع ىراخبلا هاكح ام ةياهن انه ىلإ

 فالتخا .



 س ٩ ٨

 لاق لط ىبنلا نأ ىور امل س البح ولو اتيش هقناع ىلع حرطي نأ هل بحتسي

 وهو ث ءامصلا لاتشا هركيو ك ")ءىش هنم هقتاع ىلع سيل بوث ىف مكدحأ ىلصي ال

 نع ى+٣ :ن ىنلا نع ىور ال ء هردص لبق نم هدي جرخو بوثب فحتلي نأ

 : ىرهزألا لا . ءىش هنم هجرف ىلع سيل دحاو بوثب لجرلا ىتحب نأو . اذ

 ىلع لاتشالا وهو س هيقتاع ىلع هبوث ىفرط نيب فلالا وهو حشوتما فحتمل

 نيبناجلا نم ءادرلا ىفرط قلي نأ وهو « ةالصلا ىق لدسلا هركيو ، هيبكنم

 « دوهيلا مهنأك مهل ام : لاقن ةالصلا ىف اولدس اموق ىأر هنأ "ىلع نع ىور امل

 . مهتالص عضاوم ىأ مهروف نم اوجرخو

 دحاو بوثالإ ىلصملا ىلع نكب مل اذإ لدسلا هركي اميإ مملا لهأ ضعب لاقو
 . سأب الف صيمقلا ىلع لدس اذإف

 "رج ن ىلإ ةمايقلا مود هللا رظنيال ٍةتلتط ىنلا لاق “")رمع نب هللا دبع لاقو

 ىلصي نأ هركيو 2 نهرتسأ هنأل ، نهلايذأ نررج نأ ءاسنلل صخرو « ءاليخ هب ؤث

 ةأرملل هركي و ."ةالصلل ىف مفلا ةيطغت نع ىنوملع ىنلا نأ ىور ام لتم وهو

 بوث ىلع الو ريرح بوث ىف لاجرال ةالصلا زوجت الو ص ةالصلا ىف بقتنت نأ

 .ىذلا بوثلاي ةالصلا هركتو ك ر را بوثب ىلصت نأ ةأرمال زوجيو ص ريرح

 . رودلا هيف

 )١( ةرب ره يأ نع ملسمو ىراخلاو دحأ هاور .

 )٢( ۔ رمع نبا نع ةعامجلا هاور
 7 ه

 . ةريره ىلا نع دواد وبا هاور )٣(

 



_ ٨٩٠ . 

 لصف

 لوق ةماع ىف اهنوسبلي ىتلا ةمذلا لهأ بايث ىف ةالصلا زوج ال : ليقو
 ىسوجلا بوثو ع ةرهاط لصألا ىف اهنأل طايتحا اذهو ، هكح اهكح نأب انباحصأ

 نأ بوبحم نعو . لسغي ىتح ةالصلا هب زوجت الف ط ومةم ريغ ايوطم نراكاذإ

 همحر ديعس ىبأ نعو 2 اهيف ىلصي نأ سأب الف اهلسغو بايثلا لسغ ملع اذإ ىسوجملا

 هيفف لعفيم نإنءاقيض بيجلا نوكي نأ الإ هصيق بيج رزي نأ رمؤي ىلصملا نأ هللا

 .هرازإ عضوم نم صيمقلا ىلع دشي مل اذإاذهو {هتالص داسف ىف فلتخب و 2 ديدشت

 ملع نإ ةداعإلا هيلع ح لوقو ةداعإلا هيلع ال لوقف سجم بوثب ىلصف ىسف نمو

 ىبنلا لاقو . ةنسلا ىلع ىلص هنأل هيلع ةداعإ ال نوكبنأ دعبي الو ء تقولا ىف

 غبصب زيواصت هيف بو__ثب ىلصي الو « نايسنلاو أطللا نع ىتمأل ىنع :لط

 تاوذ ريغ ريواصتب سأب الو حاورألا تاوذ ربواصت نم تناك اذإ جسن الو

 نايسنلاو لهجلا ىلع امأو ، دمعلا ىلع ناكاذإ اذهو « اهريغو راجشألاك حاورألا

 ريغتو كاهسأر عطقتو اهلاح نع ةروملا ريفت ىتح ةالصلا زوجت الو ء دسفت ال ليقن

 همد_قم ىف دجسم وأ تيب ناك نإو 4 سر هيف امل ىتبي ال ىح كوزلاو غبصلا

 سأب الف راشأ ةثالث مقترا نإ ليقو . ةداعإلا هيلعن لصم هيف ىلصو ريواصت

 ةسمخ نود اين باكلا ةلزنمب وهو بيلصلا هيف روصم تيب ىف ةالصلا زوج الو
 اوُبذَتج ات » : ىلاعت هللا لاق ى حاورألا تاوذ روص نم دشأ وهو ى اعارذ رشع

 ىلع دترم وهو لجرلا مؤي له : هللا دبع وبأ لثسو . « ناوألا نم سجرلا

رععج وبأو دامز وا ام أو اسأب كالذب ىرأ ال : ىلع وأ لاق ى لاق ؟ لد وارسلل



 ىلع ىبأ لوقب ذخآ انأو لاقو ع كلذ رب مل هللا همحر ناليغ نب مشاه نإ « الاقخ

 ريغ هيلع سيل و ةالصلا ىف موقلا مؤي نأ لجرملا زوجي هللا دبع وبأ لاقو ى هللا هحر

 ىلع ءادرب اودترا اذإ مهمؤي نأ زوجي الو ي هيلع فحتلا اذإ ءادرو ليوارمس

 هتحت سيل ءادرب فحتلم وهو موقلا لجرلا مؤي نأ زوج ال لاقو 2 ليوارسلا

 هتحت نوكي ىتح اقيفص ناك ولو ، هدحو صيمقب مؤي الو ، ليوارس الو رازإ
 فوص ةبج ى هباحصأب ىلص : هلا لوسر نأ ىورو . ليوارس وأ رازإ

 امهنيب سيل نيقاط ةفوفصم ةبج تناك نإف هل ليق ع ليوارس الو رازإ هيلع سيلو
 ليوارسالو رازإ اممتحتسيل و امهس مهمؤيف :هل ليق ع نايش نآلا هنأك لاق ؟ ءىش

 ى رازإلا ةلزنم كلذف صيمقلا ىلع رازإلا دعقم ىف طبر اذإ لوقو « ملعأ هللا : لاق

 وأ هيف تقرع ى ضئاحلا ةأراا بوثب لجرلا ىلصي نأ سأب ال هللا دبع وبأ لاقو

 صيمقلا ىف ةمامإلا ىف اوفلتخاو ، هيف ىلصي الف ىذأ هيف نوكي نأ الإ قرعت

 ، سابللا ىف هنم صقنأ وأ ڵ هلثم ناك نع الإ هب ةمامإلا زوجت ال لوقف ، هدحو

 ليوارسلا وأ ليوارسلاو صيمقلا مؤي نأ روحو ع هنم رثك أو هلثمب زوج لوقو

 كلذكو 4 نايرع ىلصي الو امب اق هب ىلص ريرح بوف الإ هعم نكي نمو ءادرلاو

 ء امايق نولصيو مهدحأ مهمؤي هنإف ريرح بايث الإ مهيلع سيل ةعامج اوناك اذإ

 تاف دق وأ ةالصلا كلت تقو ىف ابايث مهيطعي نم ىلإ وأ مهسايث ىلإ اولصو اذإغ

 ةداعإال تقولا توف دمب و ةالصلا اوداعأ تقولاتوف لبق بايثلا اودجو نإف اهتقو

 أضوتي الو ةالصلا ىلع ظفاحم ال ىص وأ ةقث ريغ هلمعي ىجوسلا بوثلاو ى مهيلع

ةالصلا رمأ ىف هزنتلاو ء زوجت ال لوقو ى ةزئاج هيف ةالصلا نأ طئانلاؤ لوبلا نم



 ردق اهضرع ناك اذإ لاجرال ريرح ةكشت هيف ليوارسب ةالصلا زوجت الو 2 لضنأ
 هيف ىلصي نأ هل زاجف هبوث هل سباي نأ ملس»لل ملسملا عسو اذإ و 2 دعاص نيعبصإ

 سج بوث هعم لجر نع ءاهقفلا ضعب لثسو . هتساجت ملعب ىتح هنع هلأسي مل ولو

 «هريغ هنكمع لو ةالصلا ىف رتسي نأ بجمام عي رتست ال ةمامعلاو ةرداط ةماعو

 عديورهاطلاب ىلصي لوقلا ضعب ىف هنإ : لاق ؟ عنصي فيك بوثلا لسغ هنكمأ الو
 ىلا ةرسلا نم رتسي 1 اذإ هنإ لوقلا ضعب ىفو . نيجرقلا الإ رتسي ولو سحنلا

 نوكيو الوأ رهاطلا بوثلاب ةروملا رتسيو ث امهب ىلصو سجنلا بوثلا ممي ةبكرلا

 كرتيو ‘هدحو هب ىلصي نأ همزا رهاطلابونلاب ةروعلا رتس اذإ هيلع سجنلا بوثلا

 « اماق ىلص نيجرفلا رتس اذإو 2 نيجراخ هبكتمو هردص ىقب ولو س 2 بوثلا

 .نإو « هب ىدترءو 4 عك ار وهو هلوانةي نأ هلف عك ار وهو هؤادر طقس نم ليقو

 اذإ هلاني ناك نإو ص هكرتو لمتشا ىشمي ىتح هلاني ال عضوم ىلإ حيرلا هتلح

 ههبتيف هسأر مامإلا مند نل ك عكر دوعيو ىدتريو هلوانتيف ىشمي الو ماق

 ىدحإب هكسمأ نإف عكار ودو هردص فشكأ نإو 4 عوكرلا ىلإ عجر الو

 ١ . هل زاج هيدي

 لصنف

 درو تلذبو ى اهئاسنل لالح ولع دمع ةمأ لاجر ىلع مارح ريرحلا سابل

 سيل زاوم لاق ".ةمألا ءاهقفنم ادحأ نأ ملعن الو . ةناتم هللا لوسر نم عرشلا

 .نود لاجرلا ىلع ةمألا نم ريهاجلا بهذ ريرحلا سيل ميرحت ىلإو مالسلا لبس ىف لاق )١(

 دقعنا هنإ لاقو . هيلع نيا ىلإ هتحابل رحبلا ىف بسنو هتحابل موق نع ضايع ىضاقلا ىكحو ءاسنلا
 ةباحصلا نم ةعاج نع ريرحلا سيل تيث دق حتفلا ىف فنصملا لاق نكلو ميرحتلا ىلع هدعب عاجإلا

 . ىهتنا . مثريغو

 



 ب ٩٣.

 روصم بوث ىف ةالصلا زوجت الو ، ةرورضلا لاح ريغ ىف لاجرلل بهذلاو ريرحلا

 مدع عم ةزر . اهلك ةيكذلا دولاب ةالصلاو ك بلكلا ةلزع وهو بيلصلا هي

 ١ اه د وجوو ب ايثل ٠

 لضف

 ةأرما دع نم ولو ابوث بلطي نأ هيلعف هب ىلصي ارهاط ابوث دجي مل اذإ ىلصملاو

 ىلص رثك أ وأ ناسجم نابوث هدنع ناكن مو « اهنم عملي ناكاذإ ، هغم ىحتسمت

 نيسجن نيبوثب ىلصي رأ زوج الو ء فلتخا اذإ امهنوهأ ىفو « ةساجن ايهلقأ ىف

 ىلصلل ندب سم اذإ بخجلاو ء هنود وه نمب ةساجنلا ىنديزي هنأل امهم ولو ٤ اهالك
 الو ، ندبلا سمب دسفت لوقو « دفتال لوقو ى هتالص هيلع دسفت لوقف هبوث وأ

 هب ىلصف ملسم نم ابوث راعتسا نميف هللا همحر ديعس ىبأ نعو . بوثلا سمب دسفت

 هراعأ ناك نإ لاق ع هب ىلصيال بوثلا اذه نإ : هل لاقف « هبر ىلإ هدر مث تاولص
 هيلع طرتشي ملو هيليل هايإ هراعأ نإو 2 هقدصي نأ هيلع سيلف هب ىلصيل بوتلا

 هب ىلصام لدب هيلع ناك كلذ دعب سحت هنإ لاق نإو ، هقدصينأ هيلع ناك ةالصلا

 هيف بوث الإ هعم سيلو ةالفب ةالصلا هترضح نمو ى ةرافك اذه لثم ىف ملعأ الو

 .ةسبايتناك نإ بيرقتلا عم اهسكبو ةبطرناك نإ هبرتي نأ دعب هب ىلصي هنإف ةيانج

 ةضقتنم مهتالص لاق دحاو صي ى موغب ىلص لجر ىف هللا همحر هللا دبع :1 نعو

 بوبحم ىدلاو نع ةرفص وبأ ىل ظفح هللا هحر هللا دبع و أ لاقو . ةمات هتالصو

 ىعمو « لسني نأ لبق هيف ىلصي نأ سأبال هنأ بوثلا جسةي ىسوجلا ىف هللا همحر

 ةي رطرب هسمو ىسوج هلمع بوثب ىلصي نأ بلقلا بيطي الو « ىلوأ هلسغ نأ

. م _۔ءأ هلل او



 مد هيف بوثو رشب لوب هيف بوث هدنع لجر نع هللا همحر ديعس ىبأ نعو
 رخآلاو مدهيف اهدحأناك نإو . مدلاهيفىذلا بوثلاب ىلصيهنإف ءام دجم ملو حومسم

 اهئامدوباودلا لاوبآىفلوقلاكلذكو . مدلا هيفىذلا بوثلاب ىلصي هنإف ةبانج هيف

 قفتي امم تناك اذإ اهلك ةساجنلا نأ ىرب و ، اذهب لوقيال اضعب نأ ىدغعو : لاق

 ,سيل ىذلاو ء ةساجنو ءاوس اهلك اهنأل رادقملا ىف ةساجن امهلقأب ىلص سج هنأ هيلع

 ءىشب كلذ رتسي نأ هنكمأ نإف هردصو هرهظ فصن رتسيام سابالا رم هعم

 نيب وثب ىلص ىذلاو «كلذ ىزجو هنكمأ فيك هب ىلصي الإو هرتسي امم بايثلا ريغ

 .هنإف ڵ دربلا نم رذع نم ثالذ نوكي نأ الإ ةدساف هتالص ةسحخ ةمايغو ن رهاط

 فاتخهنأ وجرأف اهءءيي مل نإ وءنيرهاطلانيبوثلاعم ررضلا نم اهب عيو ةمامعلا مهيي

 .ناك نإف همارحإ دخعكالذ ركذ مش رهاط ريغ بوثىف ةالصل ماقأ نمو . هتالص ىف

 ,ىغضميف مارحإلا ةري۔كست رهك دقناك نإ و . ةماقالا دعيلف مارحإلا ةريبكمت ربكي م

 . هتالص ىلع

 لصف

 ةلع ريغل وأةلمل لجر اهزربأ نإو ص ةروعلا نم رثألا ىف ةبكرلاو ةرسلاو ليف

 هنكمي مل نإو « الذ ىف رذع هل نوكي نأ الإ هل ىغبنيالو ك اسأب هيلع رصبأ الف .
 وأ نيجرقلا دبي مل ام لإ بحأ لوقلا اذهو . اماق لوقو ادعاق ىلصي لوقف امهرتس

 مامإ وهو هذخف نم ءىش هنم ىريو هذخف ةلابق قرخ هبوث ىف ناك نإ و . ايهدحأ

 رادقم ناك ن إ و ةمات هتالصف رقظ رادقم نم لقأ قردلا ناك نإو « مامإ ريغ وأ

كذخفلاعبر جرخي ىتح لوقو ء ةدساف هتالص نإ ليق دقن كلذ نم رثك أ وأ رفظلا



 ۔ ٩٥

 جرخ اذإهنأ ىممو . هلك ذخفلا جرخم ىتح لوقو ، ذخفلا رثك ] جرحم ىتح لوقو

 نأ الإ ىلصملا بوث ىف قرحلاب سأبال لوقوءهتالص تدسف رذع ريغل ذخفلا رثك أ

 جرخ وأ ربدلا ىوك سفن ىلع قرخلا ناك تإ و ى قرحلا نم اهلكهعيلإ رهظت

 هتالبصم هي فحتلم ءارد کالذ قوف نوكي نأ الإ هتالص تضفتنا ركذلا سأر هنم

 اذك ىدحاو بوثب ىلص نم ةلزغمب هز أل مهتالص تضقتنا امامإ ناك نإو ، ت

 . هللا همحر هللا دبع ىب أ نع دجوف

 لصف

 دربلا لجأ نم دترمو لمتشم وهو ىلصي ىذلا امأو هلا هحر ديعس ىبأ نع

 نم هللا همحر رقصلا نب نازع نعو ، كلذ هرك دقف دربلا ريغل امأو ڵ زئاج كلذف

 كلذب دري ملام ةزئاج هنالص نأ ىلص مث ك رحآ بوتب هيلع فحتلاو بوثب لمتشا
 ؟ رخآ بوثب هيلع فحتلي مث لمتشم وهو موب مؤي نأ هل لبف : هل ليق ى ءاليخلا

 ناك نإو دحاو بوثب هتيبىف ىلصي نأ لجرلل زوجب : ليقو .كلذك مؤيال : لاق

 هبل اتشم بوثب ىلصي!ناك هللا هحر ديز نب رباجزأ ىور امل ةيوطم باوثأ هعم

 الو المتشم سانلا مؤي نأ لجرلل هركي امإو ۔ بجشلا ىلع تيبلا ىف هدنع هبايثو

 الفهريغ هنكسي وهو دحاو بوثب الءتشم ىلص نمو « نيلمتشلل الإ مؤي نأ زوح

 نوكبنأ الإ كلذ هل زوجي الف مامإ وهو دحاو بوثىف ىلصينأ دارأنمو ث مؤي

 دحاوبوث الإمهنم دحاو لك دنع سيل موق هدنع نوكيو ،هريغ بوث هدنع سيل

 باطخلاب رمه دحاولا بوثلاب ةالصلا زاجأ نم ليقو . المتشم هب ىلصينأهل زئاجف

ءاح نإ و .دوعسم نب هللا دبع ٹکالذ زح ىذلاو ‘ بعك ن أو هنع هللا ىر



 هللا هحر ىراولا ىلأ نعو . مهتالص ىف لخدي الف رثك أ وأ نابوث هدنع لخر.

 لوقلا ضعب ىفو . كلذ ىف هيلع سأب الف ىرسيلا هدي طغمو لمتشم وهو ىلص نم

 مهمالصو هتالص لوقو 2 ةمات مهالصو هتالص ر أ نيدترم لمتش.ه ىلص ول

 سابللاىق هنم ممأ ناك نموءةئيهلاىف مامإلا لثم ناك نم ةالص لوقو ث ةضقتنم

 هللا امهحر بوبحم نب دحت تلأس هللا هحر رثؤلل وبأ لاقو . هدحو هتالص دسفت

 ةالص: لاق فصلا ىقرط ىف نيلمتشم نيلجر الإ نيدترم موقب ىلص لمتشم مامإ نع

 نعو . رازإ ريغنم ءابقلاب مامإلا مؤي الو . ةماتنيلمتشملا ةالصو ةضنتنم نيدترلل

 الب ءادرو صيمقب ةالصلا ىف هريل امامإ نوكب نأ لجرلل زوجال هللا دبع ىأ

 اهتقلا نم هريغ امأو . رثك أ وأناصيق ناك ولو صيمقلا تح ليوارس وأ رازإ

 انأو صيمقلا تحت بوث نوكي نأ الب ءادرو صيمقب امامإ نوكي نأ زوحم لاقغ

 ربخأو .ءادرالب ليوارسو رازإو صيمقب امامإنوكي كلذكو . ىأرلا اذهبحأ

 اهدحو مامإلا اهب ىلصي نأ زئاجف ةبجلا امأو صيمق ىف مؤي ناكالعلل نأ حاضولا

 هيلعو سانلاب ىلص هنأ ةلط ىنلانع كللذ ءاج دق رثألا نأل رازإ الو ءادر الب

 . هدحو صيمقلاب ةمامالا زاوج ىلع ةل الد اذه ىو فرص نم ةبج

 لسف

 رب رلاو زقلا بوث ىف لجرلل ةالصلا زوجتالو> صاخلا زهلاىف ةالصلا زوجو

 زخلا :رثآلانيا لات .فوصلاو ريرحلا نم جسنت بايث ليقو ريرحلا نم برض زحلا ليق )١(

 نوكين نوعباتلاو ةباحصلا اهسيل دقولاق ةحابم ىهومسيرباو فوص نم جدذت بايث الوأ فوررحعلا

 نآلا فوردملا وهو رخآلا عونلا زخلاب ديرأ نإو لاق نينرتملا ىزو مجعلاب هبشتلا لجأل اهنع ىهلا
 ها ر رلاو زخلانولحتسي۔وق رخكاثيدحلا لمحيهيلعو ناق مسيربإانم لومعم هلك هنألمارح وهغ

 



 لع هيف بوثب برحلا ريغ ىف ىلصي الو ى ةرورضلا مأ برلا ىف الإ مسي زبالا الو

 لوطلا امأو سأب الف كالذ نم لقأ ناك نإف ، نيعبصإ ضرع نم رثكأ ريرح

 ةقرخ هريغ وأ حرج ىلع طبر نم ليقو . هلك بوثلا لوطب ناك ولو هيف رظني الخ

 ضرع نم رثك أ حرجلا نع ةقرملا نم لضفي ىتح هيلع ضقن الف ىلصو ريرح

 لجأل ريرحلا سيل نع ىہن امنإ لاق هنأ سابع نبا نع ىورب و؛ضقني مم " نيعبصأ

 هنع هللا ىضر باطخلا نب ره نبا نعىورب و .ءاليخلا لهأو ةربابجلا ىزو ريكلا

 ليقو ث ‘>نيهبصأ عضوم الإ ريرحلا سبل نع ةو هللا لوسر اناهن لاق هنأ

 طق وأ نامتك نم هتادس تناكولو « ريرحلا نم هماحل ناكاذإ محللاب ىل

 . ةصلاخ تناكو أ ريرح نم اهنتادس تناكاذإ ةوسناقلا وأ ةمامعلاو ى زخ 9

 .ابقلاب الو ريرحلاب ةنطبملا ةبجلاب ىلصي الو اهس ىلصي الف اهرصم وأ اريرح

 لوقلا ضعب ىفو . ثالذ ريغ نم نهايث ناكولو « ريرحلاب تاوشحلا ةوسنلقلا الو

 نأ الإ ةادس وأ ارصم ناك ريرحلا نم محلملا بايث ىف لاجرلل ةالصلاب سأي أل

 ةغوبصملا بايثلاب ىلصي نأ سأب الو . محللا هبشي وشحلاو امات ابوث نوك

 بحذلاو ريرحلا سبلب سأب الو 2 رهاطلا غبصلا نم ناكامو رفصملا وأ نارفعزلاي

 هب لتشي لو رتاس بوثب فسكت الجر نأ ول ليقو . اهريغو ةالصلا ىف ءاسقل

 امهمدي أ تناكولو ة أرملا ثكالذكو « هيلع ضنقن الو أطخأ دق هتروع هنم ديت و

 « لجرلا نم دشأ كلذ ىف ةأرملاو ء ضقنلا کالذ ىف امهيلع لوقو . اهداسجأ رشابت

 . هيلع قف 7 ) ( ١

 ( ٤ ] نيبلاضلا جهنم ۔٧ )

 



٩٨ , 

 العفي نإف لوقو . اهيذغن نع اهيدي رربتو باباجلاب ىدر ايك هب ىدن ر نأ الإ

 . امهتالص ىلع سأب الف نيجرقلا ىوس ام اهدسج وأ ايهيذخف امهمدي أ رشاب و

 :نأ هيلع سأب الف هن المتشم بوث ىف ىلض نم هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 هکالذ لعغيال لوقو . در٫ و ] رح نه ةرورض لذ هني م نإو هس أر ىلع هت رط د ر»

 :نإ و ث هتالص ىف لجرلا 0 لذسي ن ] نتم ى ى ٦ ليقو . درب و ا رح نم الإ

 ةميض لسل بوثب ىرستي نم ىف ليق . اد هل هركسمن صيمتلا قوذ نم لدس
 هللا ءاش نإ زاجف ك كاذك ىلمي ةالصلا زضحتف رفس ىف نوكب وأ درب نع و أ

 -هيلع فحتلا نإ و هي رمسأ لحب { و و هتالص تزاح هي.كسنمو هردص ىطغ اذإ

 هلزج هيل نا ؟ ىنلا ىلع ه . فحتلا فذلا بوثلا ى را نإ و. :اجن ىلصو بوثب

 2 2 7 : هيلع ناكام نل { 4 فرذ :نأ

 > هيلع اقحتلم ام ناك اذ اذإ سيملا لثم اذ هر ك ىش هز لر : نم زم رهاي 1 ولو

 هقوف فحتلاو بوثب فحتلا نمو . هيلم ناكام لإ ٥ هدري ن أ هلف هب وم عو ج

 نإو زاج هعفر نإف 2 ىل وهو ىلعألا بوتلا ىخرتساو دربلا نع رخآ بوثب

 ق 7 هؤادر ةس ء ادرو ,صيق ه۔اعو ىلصي ناك ن نمو«عماجلا ى ىو .. : زاج هكرت

 3 هز اه بهذ ن ا ه۔اع فاج ن أ الإ 4 الص ىلع ىمع و هكرتي هز اف اهريغ و ]

 هؤادر طتسو ءادرو رازإ هيلع ناك نإ و هتالص فن تسيو هنع دعابت اذإ هياإ

 هرازإب لمتشا نرإو . هتالص ىلع ىضع و هيلع هدريو ضرألا نم هذخأي هنإف

 . جورسلا ىسكي نأو روملاو دسألا دلج سيل هركو ، تالذب سأب الف هذخأي لو
 ۔۔_ ۔۔۔ه

 )١( ةريره ىبأ نع دواد وبأ هجرخأ .
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 لصف

 ىف ةيهارك سن الف صيمقلا امأو . رازإلا لييذت نع ملظ ىنلا ىهن ليق

 .ةينلا ثالةل زوجي الف رخفلاو ءاليخلا ثالذب صيمقلا بحاص ديرب نأ الإ اهلييذت

 « هل لاقف هلايذأ رجي نيفصلا نيب رطخم وهو ويالم ىبلا هآر ةناجد ابأ نأ ىورو

 . ةبيمهلا كلذب ديري هلعلو ء برحلا ىنعي عضوملا اذه ىف الإ ةهوركم ةيشم اهنإ

 نابعكلا امأو .رافلاىف وهف لجرلا .رازإنم نيبعكلا ادعام لاقو . ةمرحم ءالياناو

 هيمدق ىلع هرازإ ىخرأنم امأو ء لعافلاىلع كلذو ح رانلاىف وهف ءاسنلانم الع ,امم

 ىفو . ءاليخلا ىنع ال رذعلا نهل هنأل .0 زئاج كلذف ضوعبلا وأ دربلا فوخ

 نإو بوثلا تحت ن هذخف ىلع بوثلا تج هدي لعجيو ىلصي لجرلا ىف عماجلا

 نأ ةالصلل بوتلا سبل . ىف اندنع هي رمؤي ىذلاو ك سأي الف :بوثلا قوف نم ناك

 حرطي نأ اندنع هنع ىهني ىذلاو 4 اهي وليو بوثلا نم ةرط بكتم لك ىلع عضي

 رخألا ةرطلا عضي و رخآلا كتليل ع اهيولي مث هيبكمم دحبأ ىلج نيترطلا ىدحإ

 ذ بوثلا نم لجرلا ردص فشكنا اذإو ، هنطي ىلع وأ هطبأ تجموأ هردص ىلع

 هدر نإو هتالص تدسف هيلع سابل ال ردصلا فشكتم وهو اًادح زواج ىتح هدري

 وهو ةحيبست حبس ولو ء سبال وهو دحلا مأ اذإ ةمات هتالبصف دحلا زواجي نألبق

:. دلا ح دف سب ال



 ۔ .. ١

 لصف

 بايثلا راعشلاو « نهفاخلو هئاسن راعش ىف ىلصي ناك تالت ىنلا نأ 0یور

 هنم مرح ىذ ريغ ةأرما بوثب ىلص نمو . هب ىططغتي ام فاحللاو ندبلا لت ىلا

 هنم مرحم تاذ ريغ ةأرما رازإ ىف ىلصي نأ هركي هنأ الإ هيلع ضقن الف
 كش نمو . اهيف ةالصلاب سأب الف لاجرال ةالصلا اهب زوجت ىتلا ضايبلا اهبايث امأو

 ىلصو رهاط بوثب هيلعرزوتو سجن بوثب ززوتف ءامل هنكمي ملو سجت هنآ هندب ىف

 بوثلا اذه نم رثك أ سجن رهاطلا بوثلا سبل اذإ نوكبنأ الإ متتال هتالص نأ

 رهاطلا بوثلا كلذل ةياقو سجنلا بوقثلا اذه سبلف .اهلثمو هسبل دق ىذلا سجتلا

 ىف هللا همحر ديعس ىنأ نعو . هتالص متت نأ بحنف ةالصلل هتوسك رهاطلا لمجو
 .ةالصلل سابللا توبثل نايرعىلصيالو هب ىلصي و همميي هنإف اسج ابوم الإ دجي نم

 امهيأ الو رهاطلا امهيأ لعي الو «سجن رخآلاو رهاط اهدحأ نابو هدنع ناك نمو

 سيليو ث هعلخب مش 2 اذهب ىلصي لوقو ، هب ىلصي و رهاطلا ىرحتي لوقف ء سجنلا

 نإو .نايرع ىلصي الو هتالص ىه رهاطلاب ةالصلا نأ دقتعيو ى هب ىلصيو رخآلا
 رهاط هنم ىلصملا ىلع ىذلاو ء ض رألا ىلع ىهو ةساجت هضعب ىتو ليوط بوث ناك

 ع سابللا نم هريغل هنم ةنكمألا دنع كلذ هي رجم ال هن أ هللا همحر ديعس فأ نع

 لوقلاو . هنع تئاب ةساجنلا هيف ىذلا عضوملا ناكاذإ هب ىلصي نأ هل زوجي لوقو

 ضعب ىلصف هب ىلصي ابوث هيف دجم ال عضوم ىف ةالصلا هترضح نمو 4 حصأ لوألا

_ 

 هثاسن ضعب ىلع هيفرط د> ناك بوث ىت ىلص ملسو هياع هتنا ىلص هنأب ىباطخلا ىور )١(
 ۔ .

 . هع ان ىه و
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 فاخ نأ الإ بوثلاب اهلوأ نم هتالص ءىدتبي هنإف هب ىلصي ابوث دجو مث ى هتالص

 ء سابالاب اهنم هيلع ىتب ام متي هنإف سابللا اشوأ نم اهأدتبا نإ ةالصلا تقو توف

 مامت كردي ال ناك نإو ةالصلا مامتإ تقولا ىف كردي ناكاذإ ىضم ام هل تيو

 . سابللاب اهلك ةالصلا لدبي نأ بحنف تقولا توف نم دبالو س تقولا ىف ةالصلا

 هتروع رتسي سجم بوث هدنعو اهدحو هتروع رتسي رهاط بوث هدنع ناك نمو

 هردص هب رتسيو سجنلا مع لوقو ص هدحو رهاطلاب ىلصي هنإف هدسج رئاسو

 رخآللو اهدحو هتروع رتسي رهاط بوث امهدحأ دنع نالجر ناك نإو . هتبكرو

 رهاطلا بوثلاب اعيمج نايلصي امهنإف هربظو هردصو هتروع رتسي سج بوث هدنع

 الإ هب وثب ةالصلا هل زوجتال امهنم دحاو لك نأل هبحاص اهدحأ مؤي الو ، ىدارف

 اهدحأ ىلص نإو . رذملا نم ثكالذ ىف ايه ال هسفن ةصاخ ىف رارطضالا لاح ىف

 روذعم امهنم دحاو لك نألو ى ةلجلا ىف ةعاجلا توبثل ضقنلا امهمزلي الف هبحاصب

 ةالص نم امهل دب ال ناك نإ بحتو ص ثالذ هتقو ىف هريغب بطاخم ريغ هسابلب زجع

 مؤي رهطتملا ترأ ءاج دق امل رهاطلل بوثلا بحاص وه مامإلا نوكي نأ ةعاجلا

 { رخآلا نم سابل متأ هنأل رتاسلا بوثلا بحاص ةمامإ زاوج دعبي الو . مميتلل

 .هرية ابوث ىلصملا دجمل اذإ سجنلا بوقثلا ةالصلا زاوج ىلع اوقنتا انباحصأ نألو

 ناك نإو بودالاب راتقسالا ضرفو . ارهطتم ارهاط هسفن ىف ىلصملا ناك نإو

 اولاقو ثالذ ىف اوفلاخ دق زاجحلا لهأو ىعفاشلا ناك نإو . هنع لئاز ريغ اسجت

 بوثلاب ةالصلا هل اوزاجأف قارعلا لهأ نم هباحصأو ةفينح وبأ امأو ، نايرع ىلصي

ةساجنلا تناك نإو س بو_للا رثك أ ىف تسيل ةساجنلا تناك اذإ سجنلا
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 ىلصي وأ هب ىلصي نأ نيب زيخ مهدنع ىلصللاف هلك بوثلل ةرقتسم

 نأل سجنلا بوثلاب ولو ، ةالصلا ىف رتسلا بوجو انباحصأل ةجحلاو . نايرع

 مههابشأ و فوعرملاو لوبلا لسرتسملاو همد قرب ال حرج هب نمو ةضاحتسلا

 هللاو ةساجنلا نم منتمتال مهيلع ىتلا مهبايث تأ كش الو « رتسلا نم اورذمي م

 اهزاجأو ةبصتغملا ضرألاو بوصغملا بوثلاب ةالصلا ىف انباحصأ فلتخاو . ملعأ

 مهضعب لاقف ملسملا بوثب ةالصلا ىف اضيأ اوفلتخاو . نورخآ اهزجب ملو مهضعب

 ساجنألا قتي ال هنأ فرعي ناك نم بوث الإ مهلك ةلبقلا لهأ بايثب ةالصلا زوجت

 ريغو ىلولا بوثب زوجن لوقو 4 ىلولا بوثب الإ ةلسلا زوج ال لوقو { اهكهتنيو

 رهاط بوث هعم ناك نه هللا هتحر ديعس وبأ لاقو . هتساحن حص ام الإ ىلولا

 ريغصلاب ىلصي ليقن هرتسي سجن بوثو ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم الإ هرتسيال ريغص

 . هقنع ىف هي ولي نأ ىلإ تارهاطلا نم هريغو لبح نم هنكمأ امب هلصوي و رهاطلا

 لسف

 بوثو ح مد هيف بوثو « ةبانج هيف بوثباوثأ ةعبرأ هعم ناك نمو : ليقو

 امد نكي مل اذإ مدلا هيف ىذلا بوثلاب ىلصي هنإف . ةرذع هيف بوثو ، لوب هيف

 مث ، لوبلا مث « ةبانجلا هيف ىذلا بوثلاب ىلص احوفسم مدلا ناك نإ و ى احوفسم
 هد>ووه الإ هعم سيل و اماك تاساجنلا هذه هيف بوث ناك نإو . مدلا مش ع ةرذملا

 ربرلا بوثب لجرال ةالصلا هللا همحر رثؤللا وبأ لاقو . هريغ دحي مل اذإ هب ىلص

لق آ حوفسم ري م د نوكي نأ الإ سجم بوثب ىلصب ن ] نم "ىإ بتح أ رهاطلا س ١



 س ٠ م

 نإ : ليقو . ريرحلا بوث نم بحأ وهف ماعطلا لك أي مل يص لوب وأ مهرد نم

 كمهرد نم لقأ حوغسم ريغ ىذلا مدلا هيف ىذلا بوقثلا بايثلا نم هب ىلصي ام لوأ

 رأ ىدوهيلا بوث لوقوء ةساجنب امهيف ملعي م اذإ ىنارصنلا وأ ىدوهيلا بوث م

 بوث ناك نإو ، مدلا هيف ىذلا بوثلا نم ىلوأ ةساجت هيف نكت مل اذإ ىنارصنلا

 هيذ غلو ىذلا ءاملاو . ىمذلا بوث نم "ىلإ بحأ هريغت ملو ةساجن هيف ءام هباصأ

 ماعطلا لكأي ال ىبص لوب هيف ىذلا بوثلا مث ، عابسلا رئاس نم دشأ 2

 اهو ىذملاو ىدولا مث ڵ كرعلاب الإ فظني ال مدلاو ء كرع الب هفظني هلسغ نأل

 : رثؤملا وبأ لاقو . ءاوس اهلكو ك فلاو رةبالو لبإلا لوب مث ، ةبانجلا مث 2 ءاوس

 نمم ءىقلا مث عابسلاو باودلا رئاس لوب مث ، لبإلا لوب نم نوهأ نفلا لوب

 نم ءىقلاو سلقلاو ، ماعطلا لك أي ال ىذلا ىبصلا مث ء سانلا مث ، مامطلا لكأي

 نم ناكام لك مث ءام ناكولو ، فوجلا نم جرخ اذإ ءاوس هلك هريغو ىبصلا

 : هللا همحر رثؤللا وبأ لاقو . ماعنلاو جاجدلا ثبخ م ك ءاوس هلك عابسلا ثبخ

 ثبخ نم نوسهأ عابسلا ثيخو ك عابسلا ثبخ نم نوهأ سنؤلا ماعنلا قزخ
 جاجدلا ثبخب ىلصي لوقو « اسأب هثبخب ىرأ الف ىشحولا ماعنلا امأو . جاجدلا
 لهأ ضعب دنع وهو ث ثالذ الإ هنع نكي ام عابسلا ثبخ نم نوهأ

 ىعارم نع جاجدلا تسبح اذإف الالسج نكي مل ام عابسلا ثبخ نم نوهأ لهلا

 مث ، سانلا لوم مث عابسلا ءىق ىف مث هب ةزئاج ةالصلاو اهحرطب سأب الف راذقألا

 ربزنجلا رلج هللا همحر رثؤملا وب أ لاقو . ءاوس هلك وهو ريزنخلا كدوو ةتيملا كدو

ىلإ بح ] غوبدلل ىذلا عابسلا لاحو . غوبدللا ةتيملا رلج لثم ىدخع غيد اذ
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 داجو ء ىك ذملا بلكلا دلج نم ريخ غوبدلل ةتيلا دلجو ، غوب.دللا ةتيملا دلج نم

 ةسجنلا بايثلا نم انركذ ام عيمج نم بحأ وهف غوبدم ريغ ناك نإو عابسلا

 ةتيملا عدقضلاو . غ وبدم ريغ ىذلا عابسلا دلج نم بحأ غومال ةتيملا دلجو

 لوبو ءاملا نم ةديعبلا عدفضلا لوبو ةيلاو ،ءاملا نم اهنم جرخمامو ةتيملا ةلقلاو

 نوهأو لقول و حوفسملا ريغ مدلا نم نوهأهلكاذه ةيحلارؤسو غزولا لوبو رأتلا

 عدفضلا مش رأفلا رهب ءايشألا هذ» نوهأو ماءطلا لكأي ال ىذلا ىصلا لوب نم

 ةساجنلا نم سيل عدافضلا ر:ب و رأفلا رب نأ رثؤملا ىأ لوق ىفو . غزولا رعب م

 مامحو ىلهألا ماجلا قزخو رهاط غزولا رعب هريغ لاقو . غزولا رعب نع فقوو

 طسو ىف ةساجنلا تناك ءاوسو ص هاكاذه نم نوهأ وهو فالتخا هيف مرحلا

 ضرألا ىف هنم ةساجنلاو اعساو بوثلاناك نإ و { هدهف وأ هزاوج ٣ وأ بولقلا

 عابسلا داج الإ هك ثالذ ميمت نم بحأ وهف ءىش هدسج ىلع امم اهنم بيصي الو

 مؤي الوءغوبدملا ةتيملا داج نم ىلإ بحأ ود رثؤلا وبأ لاق .هنم بحأ وهف غوبدلل

 نم مؤي الزن ، ةراهطلا ىف هنود وه نم الإ بايثلا هذه نم سج هيلع امم دحاو

 ج ١ ء .ا 1 ۔۔ ى . .

 ۔قيفوتلا هب و ملع ا هللاو » هلثم وه نه مو٧ نا ساب ال و هسابل نه اريخ هسارل ناك

٣ ج دج
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 عساتلا لوقلا ك

 لدبلا هيلع بجحو ةالصلا ىف هتروع ودبت نهيف

 .هللا لوقل ةرتاس ةرهاط بايثب الإ اهبدؤيال نأ ةالصلاب دبعتملا ىلع بجاو ف

 نم ةرهاط الإ ةنيزلا نوكتالو « دجسم ةرك دنع تنيز اوذخ » : ىلاعت
 نيمدقلاو نيفكلاو هجولا الخ ام ء دسجلاو تاروعلا نم حبقتسي امل ةرتاس رذقلا

 هيفرط نيب فااخيلف عساو بوث هعم ناك نمو .هنم ناكمإلاو ثلذ ىلع ةردقلا:عم

 ٍةتللَع هللا لوسر تبحص لاق ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع ىور امل هقتاع ىلع

 ىلع اهيفرط نيب فلاخأ نأ تدهتجاف ةريغص ةدرب / تناكو ي هتاوزغ ضعب ىف

 ناك نإو هيفرط نيب فلاخف اعساو ناكاذا : ولع ىبلا لاقف ء لنت ف ىت

 ال هتالص زوج الف ءاليخ ةالصلا ىف هرازإ لبسأ نهو . كوقح ىلع هددشاف اقيض

 . هدوجس رقني اهدح أ نايلصي نيلجر ىأر : هللا لوسر ن أ دوعسم نبا ىور

 رفغي ال رخالاو ٩)هيلإ هللا رظنيال اهدحأ لاقف ضرألا ىف هرازإ ىحر رخآلاو

 . اهليذ ليطت نأ اهل زئاح ةأرملا امأو . ةزئاج ريغ ديعولاب ةنورقم ةالصف هل هللا

 لصف

 رنظلاردقب ناك اذإ ءهبوثفناكاذإمامإلاةالصهبزوجتالىذلا قرخلا نإ :ليقو

 ىتح لوقو . ردوألبق ن.جرفوأ ةىكروأةيل أو أ ذخف لثم ث ةروعلا نم ءىش ىلع
___ 

 هل لاقف هرازإ البسم ىلصي لجر ايب لاق ةري ره ب أ ثيدح نم هريغو دواد وب ا جرخ )١( ٩٦

 لاقف أضوتف بهذا لاق ءاج م أضوتف بهذف أضوتف بهذا ملسو هل آو هيلع ةتنا ىلص هتنا لوسر
 :هللا نإو هرازإ لبسم وهو ىلصهنأ لاق هنع تكس م أضوتي نأ هترمآ كلام هتنا لوسر اي لجر هل

 . لبسم لجر ةالص لبقي ال
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 { عبرلاب لوقو 2 اهرثك أ جرخم ىتح لوقو اهلك تاروعلا هذه ىدحإ هنم جرخ

 لعن الو { ةالصلا دسنأ ربدلا وأ لبقلا نم نيوكلا دحأ قرملا نم جرخ نإ امأو

 ضرألاب اهفاشكتا نأل ضرألاب هتروع تفشكنا نم ةالص مت الو افالتخا اذه ىف

 نع وأ دوجسلا دنع هيتبكر نع هبوث فشكنا نمو « ءامسلاب اهفاشكسنا لثم

 هديب بوثلا هتح ىوسي نأ هلف ادجاس ىوتسا دقو ضرألا ىف تعقوو اهادحإ

 اذإ ت لوقو ، دسفت لوقف ، اهكرت نإ هتالص ضقن ى فلتخاو . هيلع ضقن الو

 هتالص ضقغي ةروعلا نم ةبكرلا لعجب نم لوق ىلع هنأ ىعمو ، كلذب الهاج ناك

 نإ ليقو . هتالص زيم ةروعلا نم ةبكرلا ىرب ال نم لوق ىلعو ع كلذل دمعت اذإ

 ةرسلا نم دشأ ىهف ةبكرلا امأو ، ةردلا راهظإ نم دشأ ةالصلا ىف هجولا ةيطغت

 حربي ملو مهردلا عضوم لثم ذخفلا وأ ةيلالا نم ادب نإ رثألا ىفو . ضعب لوق ىف

 . هيلع ضقن الف كلذ نم لقأ ناك نإو هتالص ضقني هنإف اهلك ةالصلا ىف ايدج

 قرحلا ناك نإ و ع هيلع ضقن ةالصلا دودح نم ادح ىذضق اذإ ؤ رتللا ود أ لاق »

 ناك نإو 0 ادح ثتالذ ىلع ضقي ام هيلع ضقن الف انيح ىفتخم و انيح هنم ودبي

 . 4۔ع سأب الف تعمج اذإ مهردلاك رافص عضا وم.

 لصف

 لاق 0 هباصأ ىتم ىرد الو ا رذق هب و" ىف ىرب نم نع هللا 4 ر مشاه لثس

 اهالص ةالص رخآ ديعي هنإ ليقو هللا همحر رثؤملا وب أ لاق . ةليلو موب ةالص ديدي

 ىأر لجر ىف حاضولا نب دايز ىل لاق رثؤملا وبأ لاقو . ذخأن هبو بوثلا كالذ ىف

ءاهتف ضعب لاق ى لاق هيف ىلص ىتح هلسخي نأ ىسن مش رفظ نم لقأ امد هبوث ىن
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 ةداعإ ال هللا مهمحر مشاه نع زرحم ن ديعس لاقو . ةالصلا ةداعإ هيلع نإ ناسارخ

 هب وطررتناكنإف اسبايو ابطر امد هنايثىف ىأرف ىلص نمو .هلسغي نأ ىسن اذإ هيلع

 دقبمناك نإف ايسان ناك نإ و ،هيلع ءىش الفتايحتلا دمب هثودح ثدحم ام رادقم

 رادقم عمتجا اذإ ناكنإف ء وه ءامدلا ىأ نم هنأ فرعي ل نإ و ، ضقنلا هيلعف

 هنع فقو هنأ ىلع نب ىسوم نع انعمس دقف لقأ ناك نإو ضقنلا هيلعف ماهسإلا رفخ

 هندب ىف ناك امد ىسن نمو ، بوتلا ةلزنمب هنأ ىدنعو . بوثلاكدسجلا لعجي ملو

 لو ىناوتف تقولا توف دمب كلذ ركذ مث « تاولص وأ ةالص ىلص ىتح هب وث وأ

 & "ىلإ بحأ كلذ ليجعتو ى لدبلا ريغ ءىش همزلي هنأ ىل نيبي الف تقولا ىف لدبي

 ،كالذب همثؤي ضعبف رذع ريغنم ةالصلا هيف زوجت تقوىف لدبلا رخأو ردقي مل نإ

 سجن ءام ًأضوتنم هلل همحر ديعس 1 نعو . مثأي الو ، رصقم هن إ لوقي صعب و

 ىلصنإ كلذكو ص تقولا دعب وأ تقولا ىف كلذب ملع اذإ ةالصلا ديعي هنإف ىلصو

 ، تقولا دعب وأ تقولا ىف ركذ ام ىتم ةالصلا ةداعإ هيلع نأ ةساجت هيف بوث ىق

 { رذعي مل تقولا تاف ىتح ملعي ل نرإو داعأ تقولا ىف ملع نإ لوقلا ضعب ىفو

 ةلع ىبنلا لاقو ءةنسلا ىلع ىلص دق هنأل « هيلع ةداعإ ال هنأ لوقلا نم مدعي الو

 نأ ايسان لك أ اذإ ماصلا ىف هنع لوقلا توبثلو « نايسنلاو طلا نع ىتمأل ىنع

 نع كلذ هيزجم الف اهتقؤ لبق تاولصلا نم اثيش ىلصملا ىلص نإ و « هيلع ةداعإ ال

 ء رضحلا ىف رذعا و ] رغلا ىف نيتالصلا عمج ىنعمل الإ هل تبثي الو ةالصلا ضرغ

 هتالص نأ انايسن وأ الهج و أ رقس وأ غ نم رذع ريغل تقولا لبق ىلص نإ امأو

ف ةالصلاب أي نأ .هملعو تقولا روضح لبق ىلص هز أ هل ناب اذإ هنع ىدج الإ
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 ۔ ةالصلا داعأ تقولا دعب كلذ ركذ وأ لع نإو تقولا ىف كلذ رك ذ نإ « اهنقو

 ةالص لدبي هنأ طايتحالا ىنف ىه ةالص ىأ ىردي ال ةالص لدب هيلع ناك نمو

 برغلاو رجفلا لدبأ اذإ لوقي ضعبو ى لاكشإلاو بيرلا نم جرخيل ةليلو موي

 ،كلذ هأزجأةرخآلا ءاشعلا وأ رصملا وأ رهظلا نع نهم ىون تاعكر عبرأ ىلص وأ

 اهدحو دجلاب الإ امهيف أرةي ال رصعلاو رهظلا ةالص نأل لإ بحأ لوألا لوقلاو

 . ةروسو دجلاب نييلوألا نيتعكرلا ىف أرقي ةرخآلا ءاشعلا ةالصو

 لصف

 ةداعإ ال لوقلا رثك أ نأتا ولص وأ ةالص هتتافىتح هلقع بهذ اذإ نونجلاو

 بنرأ دعب ةالصلا نم كرت اي لدبلا نم همزاي ايف هيف فلتخيف صلا امأو . هيلع

 غلبي مل اذإ هيلع ةداعإ ال نأ لوقلا رثك أو « هقاطأ نأ دعب موصلا نمو . اهلقع

 ةداعإلا هيلعف ناركسلا امأو مهيف كشي ال نيذلا نينلابلا دحم ريصي وأ للا

 بوجو ىف فلتخاو .موصلاو ةالصلا لدب هيلعو ، هسفنب هلعف نم هءاج كلذ نأل

 « رثك أ لوألا لوقلاو ، هيلع ةرافك ال لوقو . ةرافكلا هيلعلوقن هيلع ةرافكلا

 نأ تقولا تافو ركس ىتح اهتقو لابقإ دنع وأ ةالصلا تقو ىف برش نإ لوقو

 « هيالع ةرافك الو لدبلا هيلعف اهكرتف ةالصلا تقو ىف برمث نإ و ، ةرافكلا هيلع

 وأبرش وأ لك ] نإ موصلا ىفالذ ىنعم هقحل ةالصلاف ةرافكلا هيلع تتبمث نإ و

 > ناركس مايصلا مايأنم هيف حبصأ ال لدبلا ىنعم همزليو 0 ناركس ناكولو عماج

هتالص هعفنت ىلص ول هنألو . مودلا هل دقعني هنأل برشي 7 لك أي ل ولو
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 مايأ نم هيف حبصأ ايف فالتخالا ىنعم هقحليف نونجلا امأو . لدبلا هيلع ناكو

 ةينلاب الإ نوكي ال لمعلا نأل لدبلا هيلع نأ ىدنع لوقلا حصأو ى مايصلا .

 لصف

 نرأ كلا ىف ىعم لوقلا حصأو ، فالتخالا ىنعم هيف هبشيف دترملا امأو

 ماكحأ نم هنم جرخ ام ىلإ عوجرلاب بلاطمو مالسإلا ةلجلجلضقان هنأل هيلع لدب ال

 اذه توث اذإو .جحلا لدب هيلع نكي مل هدادترالجق جح دق ناكول هنألو مالسإلا

 جرح كلذك سيلو ى لدبلا م زلنو لامألا طبحت رئابكلا نم ىصاعملا نأ تبث

 ىنعم ىف تبثت مل نإو ، ةطبحم تناكنإ و لامعألا نم ىضم ال لوصألا ىنعم ى

 . ةيناث اهب لمعلا الو اهلدب هيلع نإ لاقي الف نيدلا
7 

 ىلوألا لبق ةرخآلا لدبأف نيتالص لدب هيلع ناك نمو رفعج نبا عماج ىفو

 ال دبي ملو ةالص لدب همزل نمو ث ةيناثلا مث ىلوألا ىلصي عجريو ، كلذب عفتني ال

 نأ وجرنف لدبي ملو تام نإو « زئاج ريبكتلاب ولو لدبأ نإف توملا هرضح ىتح

 لوقلا ضعب ىفو . ثالذ نم ةب وتلا هيلعو سةيصو ثلذ ىف هيلع سيلو ءهيلع سأب ال

 نوكي لجرلاف هللا مهمحر هللا دبع فأ نع ةيواعم وبأ ىورو . لدبلاب ىصوي هنأ

 ىف لأسي ءاج نإ لاق ي لدبلا هتلع نأ ملاع وهو ةرضاحلا ىلصيف ةالص لدي هيلع

 ةرضاحلا تقوبهذ دقو لأس نإ و « ةرضاحلامحش ةتئافلا لص هل تلق ةرضاحلا تقو

ركاذ تنأو تيلص ىلا لدبت نأ كيلع سيل و اهلدب كيلع ىتلا دعأ هل تلق
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 نهدبيملؤ نه ركاذ وهوتاذلص لدب هيلع ناك نمع ءاهقفلا ضعب :لجر لآسو .ةتئافال

 :رك اذ وهو نهالص ىناوالاو تايلوألا ىلصي نأ هيلع لاق رخأ تاولص ىلص ىتح

 اذإ لوقو ،هيلع ىتلا تاولصلل رك اذ وهو ىلص ناكام « لوألاف لوألا 2 تاتثافال

 -كالذ ىف ةالصلاب طاخ نكي 1 هنأل ڵ اهتذاعإ هيلع سالو تمع دقن ةرضاحلا ىلص

 .نكب مل هرخأ نإف تقولا كاذ ىف ىلص ول نأ هل ىغبني ناك دقو « تئافلاب تقولا

 ىزعو ..اهتقو ىف ةالصلاب ىلأ دقو . ريصقتلا س ةنوتلا الإ تقولا كلذ ىف هيلع

 ءا .دقو . كلذبا سأب الف كلذ نم رثك أ وأ ارهش ةثئافلا رخأ ول نأ ىلع ىآ ا

 ابسألانم ببس وأ نايننننم ةالص لدب هيلعأو ةالص هرضح ىذلا ىف فالتخالا

 ةزمنفاحلا هتتاف ول ولاح لك ىلع ةتئافلا لصا لوقف ىرخأ ةالص تقو ز ضح ىتح

 زك.ذي: مل نإف .ث ةرنضاحلا -ىلضي مش ث ةتئافلا نم غرفي ىتح ارذع كلذ هل نوكبو

 ىلوألا ىلصي لوقو ى ةرضاحلا ديعي مث ، ةتئافلا ىلصي هنإف ةرضاحلا ىلص ىتح

 بطاخ ريغف :ىلو الل سان و هوةفسلا لع اهااص دق هنأل 2 ةرضاحلا هياع لدب الو

 ىتمو ةرضالا :لصي نأ هل ناكة ش تق اركذ ولو لوقوُاهركذ اذإ لإ .

 ةنإ لوقو::نيدلا ةلزنمب هنأل ىضقنا دق امتقو ناكاذإ ة ةتئافلا ىلص ةزضاحلا ىلص ان

 ركذ اذإف ةرضاحلا داعأ مش ةن :افلا ىلص ةْرضا ةالصلا ىف لخدي نأ لبق ركذ اذإ

 لخدي نألمق ر كذ نإ نإ و « ةتن :افلاىلص مث ى ةرضاحلا متأ ةرضاحلا ىف لخد نأ دعب

 فاخ اذإف . لوتلا طسوأ اذهو ةرضاحلا توف فخ : مل ام ةتئافلا ىلص ةرضاحلا ى

 اذإف . ةرضاحلا ٢ لخدي مل ام ةنثافلا ىلصي كل الذكو ا ع ةرضاحلاب أدب ةرضاحلا توف

تناك تالصلا ىا نم ةتئافلا ىلص محش اهمتأ ةرضاحلا ىف لد
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 لصف

 «بيترتلاىلع اهلت قلا 7 ‘ نهوأب أدب ةمر اتتم تاولص لدب هيلع بجو نمو

 !اهتقو تاف ىتح ةالص ىسن نمو . كالذ هزحي : م نبطسوأ أ وأ نها رخأب أدب فاد

 هنكمم وهو اهرخأ نإو 4 اهريخأت ف هل رذع الو اهركذ نيح اهحلصي هنإ ! لوتن

 ةلزنم ىبن ; اهتقو تاف اذإ لوقو . :رانكلا هيلعف ةالصلا هيف زوحت تقو ىف اهتيدأت

 ناك وأ اد_ءاق ىلص وأ بنج بوثب ضيرم ىلص ول كلذكو © ةضتتنملا ةالصلا

 ايشام وأ هتب اد ىلع ىلصف افئاخ ناك وا وأ ضرلل ةدش نم ريبكتلاب ىلصي نم دح يف

 7 برشلا تو ىف ةفياسملا ةالص ىلص وأ برحلل ةفقاوملا ةعكر ىلص وأ

 راضتناو ةف هذوخ ن ٠,م هنم أو هضرم نم هتحص دعب نم كالذ رك ذ مش م 0 تاريبكت

 ك رصقلاب هرفس ىف اهالص نوكي نأ الإ امئاق امامت تاولصلا كلت لدبي هنإف برحلا

 اهرك ذف رةسلا ىف ةالص ىسن نم امأو « ماملا عضوم ىف ناكولو ارصق اهلدبي هنإف

 ماقم ىف اهيلصي نأ هلو ث رفسلا ةالص آرصق لوقو . امامت اهيلصي هنإف رضحلا ىف

 .وهو اهالص دق وهو هتالص هيلع تدسف نم امأو د حيرتسيف فعضي نأ الإ دحاو

 نإ كلذكو رضحلا ةالص اهدبي هنإف رفسلا ىف وهو اهلدبي نأ دارأف رضحلا ىف

 باتك ىفو . رفسلا ةالص اهلدبأ رضحلا ىف اهلدبي نأدارأو رفسلا ةالص هيلع تدسف

 اهداسفب ىنع وأ اهنع مان وأ اهتقو تاف دقو اهركذ مش ةالص ىسن نمو فنصملا

 .ل نإف 2 ىلصي نأ هيلعو اهل تقو ريغ اذه نأ مهضعب لوق ىلعف تقولا تاف دقو

 .تام ىتح لدبي نإف هيلع ةراغك الو لدبلا هيلاع ناكو كلهم اهرخأو لصي

. لوقو ك اش ى "م اهلذب هل لوقف اهشفو تان ىح ةااص ىسن نهدو .ب كل اه تام
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 ىلع سيل ليقو ث هريغ اهب مؤي الو ةعامج ىف اهيلصي نأ هلو { اهرك ذ نيح اهلدبي

 ماق دتوةضقتنم وأةتئاف ةالصرك ذ نهوءفالتخا اهبفوءةالصلا لدبب ةيصو لجرلا

 : ليقو ةرضاحلا ىف لخدي مل ام ةتثافلاب أدب ةرضاحلا نم ةحسف ف ناك اذإف اهريغل

 امأو . ةرضاحلا ىلصي مش ةتئافلا لصيل اهمتأ ول و ليقو ى ةتئافلاب أدبيلف اهمتي ملام

 : ليقو . ةرضاحلا تمي دقو ةتئافلا لصيلف ةتئافلا ركذ مث ةرضاحلا تقو تان اذإ

 تقرشف رحفلا ىتعكر أدبو لجعي الالهمتم ًأض وت ىضف [وقس ه ماق نمو ،اهديعي.

 مهضعب دنعو ى ةرافكلا همزلت انباحصأ بهاذم ىلعو ث ريصقتلا هتلاحف سمنلا

 هللاو ء ريصقتلا نم ه وتلا همزلتو 0 ةرافك همزلت ال ن ] ىنبحعل و { ةرافك همزلت ٢

٠ قيموةلا هل و عأ
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 زمشاعلا لوقلا

 زوجب الامو ىللا نم ةالصلا هب زوج امف

 صاصرلاو هبشلاو رةصلاوديدحلا ىلح ىف ءاسنلاو لاجرملا ةالصلا هركت ليقو

 ادمعتم کالذ ةيهاركب ملعدقو ثالذ ىف ىلص اذإلوقو ى داسف ىلإ كلذ مهس غلبي الو.

 نم ناك امو . ضقنلا هياعن كلذب افافختساو نيلسملا لوق فالخ كلذب ديرب

 سأب الف ةضنب هياع ايول. ناكامو 2 سأب الف ءاسنل ةضف وأ بهذ هيلع ايولم تالذ

 بهذلا ىلح نم هريغ وأ بهذ متاخب لاجرلا نم ىلص نمو ث لاجرلل هب ةالصلاب
 كالذكو س هل اسب ال نكي ملو الح ثالذل الماح نوكي نأ الإ هتالص ضقن هيلعف

 نكسي ملاذإ سأب الف هب ىلصف هبوث ىف ىلصملا هلح هب سأب ال امم ءىش لك

 ى بلغأالل كجلاف بهذ هيف طولخم ةضف مانم ىلص نمو ث هتالص نع هلشي.

 نأ زجي مل مهردلا لثم وأ رفظلا لثم ناك عمج اذإ امم بهذلا نم هيف.ناكاذإ هنأل

 نع رهظ نإ و ةزئاج هتالصف. لجرلا متاخ صف تحت ناك نإ بهذلاو .. هب ىلصي

 ) نأ ةلللتط ىنلا ىهنو ء ثالذ رثكي نأ الإ هب سأب الف ريسي ءىش هنم صفلا

 لجرلل زوجموءةيلهاجلا لعف نم تالذ نأل رقص وأ ديدح ماخ ةأرملاو لجرلا ئختي

 ك لاخلخ ةفاس ىفو « بهذ جولمد هدي ىنو « بهذ نم ناطرق هينذأ ىفو ىلصي نأ

 ديدحلا متاغو بهذلا متاخ نع ملسر هيلع ةنا ىلص ينلا ىهن ورمع نيا نع هيبلا ىور . )١(
 عيبرلا لاق هبثلاوكنآلاب ةالصلا نع ملسوهيلع هتا ىلص هتنا لوسر ىهن افوقوم رباج نع عيبرلا فو
 ١ . م رحألا هبشلاو ريدصقلا كنآلا

 ) ٨ نيلاطلا جهنم / ٤ (
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 هتالص ثكالذ دسقي الو هل ال_هاح بهذ ىلح هبوث ىف وأ بهذ هقلح ىفو

 .أ الإ لا ىلم لجرلا ىلحتي الو « هتيلح ند هنأل ء مالا الإ دسفي الو

 نم ىلحلا ىلع ىشخنو ث ةالصلا رضحم و ةأرما ىلح هدفعو رفس ىف نوكي

 هتالص نع هلغشي الو هلجر ىف وأ هدي ىف وأ هقلح ىف وأ هينذأ ىف هقلع نإف عايضلا

 هللا انمحر بوبحم نب دمحم نعو ةنيزلا ال ظفحلا ثالذب ىوني هنأل ، رئاج وهف

 اعضاو ناك نإ هنأ بهذي نأ هيلع فاخف بهذنم راوس هديىنو ىلصي نهيف هللا

 « ضقن الف هل اكسمم وأ هرازإ ىف ناك نإو ةالصلا دعيلف راوس عضوم ىف ذ راودلا

 « هب ىلصينأ زئاج اساحت وأ اصاصر وأ ةيش وأ اديدح وأ ابهذ هرجح ىف لمح نمو

 نم ءىشب ىلص نمو . انباحصأ دنع زوجي الف ةنيزو ةيلح ثالذب ايلحتم ناك نإو
 .نيماسملا نأ لع نأ دعب نم ساحنلا وأ صاصرلا وأ ةبشلا ,أ رفصلا وأ ديدحلا

 هللا دبع وبأ لاقو .كلت هتالص هيلع دسفت نأ فاخن كالذ نم ءىشب ةالصلا اوهرك

 ساخنلاو صاصرلاو ةبشلاو رفصلاو ديدحلا ىلح ف ءاسنلاو لاجرملا ةالصلا هركت

 ىلصو اذه نم ائيش سيلي نأ ىغبني الو 2 ةالصلا داسف ىلإ كالذ امهس غلبي الو

 ىلص نمو . ءاسنلل هسبل زاوج.ىفو لاجرملا بهذلاب ةالصلا داسف ىف فالتخا الو هب

 مثؤي لوقو ك هتالص داسف بحم و « مث 1 وهف ةرورمض ريغ نم ةضفلا نم ءاسنلا لحم

 ايه اهمف ناك اذإ ماللا نع هغع هللا ىضر ديعس وبأ لثسو . هتالص دسفت الؤ

 كالذ ىنبجعي ال : لاق ء اهب ىلصيو اهقلعي ىرأ لجرلل زوجي له بهذ اهيف وأ

 لجرالا زوجي الليق دقو ع هبالإ موقي الو متاخلا ىف ةيلحلا لاك وها صفلا ناكاذإ

 زوجت ىذلا ريرحلا ملع نمبوتلا ىف ام لذك اهرثاس ىن ناك نإو بحذلب ىلحتلا
هسفنب مايقلا هب داري امنإ متالا ىن بهذلا ناك اذإف كلذ ردق ىف ةالصلا هب
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 ج بهذلاب لحتم هنأل لجرلا هب ىلحتي الف ءارغلا ةلزنمب وه سيل ةيلحلا حالصإ ىف

 ةيلحلا ىف كح هل نوكيال نأ ىنبجعأرظنلا ىف ةضفلل عبت وه امإ بهذلا ناك نإو

 حالصإ هب دارب ماحالاو ءارلا هلزنمب بهذلا ناك نإو ى ةيداركللا بوجو ىف

 بهذلاب ةالحم تن اك اذإ ةيدلاو . هب سأب ال نوكي نأ ىنبجعيف ثالذ ريغ ال ةضفلا

 هنكسي ملو اهل اظفاح اهسبل نإو 2 ةالصلا اهم زوجت الف اهب ىلحتتال لجرلا اهسباف

 . ةيدملاك اذه ىف فيسلا كلذكو اهم ىلصي نأ هل زوجب نأ وجرأف لذ الإ

 ,لصف

 نع ىهنو ۔ ةضف اهيلعو ةضف نم لقع هللا لوسر فيس ةعيبق تناكل يقو

 ءاهقفلا ناك دقو متاخلا ىف محرلا نمحرلا هللا سب شقنو متاحلا ىف ناويحلا شقن

 .نأ رابخألا ضب ىفو ءاوس اهالكو دحأ يا وه لق مهعيتاوخ ىف مهيلإ عفر ايف

 اذه ىلع ناك اذإف « هللا لوسر دمح هللا الإ هلإ ال هيلع بوتكم ولع ىبنلا متاخ

 وهو ىلص نمو . مناغلا ذتعو بهذلاب متختلا هركي وع ىبنلا ناكو « مارح الف
 وه ام سيل دق هنأل { ةالصلاو ءوضولا ةداعإو ةب وتلا هيلعف بهذ متاخ سبال

 نأ هركبو ، ةضفلاو بهذلا فحصلل ىلع لعج نأ هركي ليقو هسبل هيلع مرحم (

 ا لوسر نأ هللا هحر ديز نب رباج ىور امل لجالجلا باودلاو نايبصلا سسات ١

 .قيفوتلابو ملعأ هللاو ،ليحلا باقر ن٥سارجألا عطقب اها :رخ ةوزغ ق رمأ ةنللتع

٠ 

ع ++ +
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 رشع دحأل | لوقلا

 ةماقإلا ىفو اضيأ ناذألا ىف

 اذه امنإ لاقف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقي انذؤم ةلت م هللا لوسر عمس ليق

 لاقو . هري ملو هيبن نم اذه لاقف هلا لوسر دمحم نأ دهشأ لاقف 2 رفكلا نم "ىئرم

 ڵ ءاعدلا درالو ي ءاعدلا بيجتساو ءامسلا باوبأ تحتف ناذألاب ىدون اذإ :ت

 لوسر عمسو رةس ىف انك لاق بلاط أ نب ىلع نعو . 0 ةماتالاو ناذآلا نيب

 نأ دهشأ لاقن ء ةرطفلاىلع اذه لاقن ءربك أ هللا ربك أ هللا لوقي الجر ويالم هللا

 جرخ لاقف ث هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ لاقف كرشلا نم ؟ئرب لاقف هللا الإ هلإ ال

 لوقب هانرشبف ةالصلا ترضح نيح ماق عار اذإف توصلا انعيتف لاق رانلا نم

 ص ىف نمآ نمو انأ هنم برشأ ىضوح ولو هللا لوسر لاق مث للط هللا لوسر
 اهلو ، اهنم برشي و اهبلحيف حلاصل دومث ةقان ثعبنو ءاينألا نم ىناقسقسا نمو

 ىلي ءاغر امل رشحلا اهب ىفاوي ىتح اهبكر ش ك هم وق نم هب اوتمآ نذلاو ءاغر

 اهبكرت نكلو ال : لاق ؟ ءابضللا بكرت تنأو هللا لوسراي : ذاعم لاقف ث اهيلع

 لةو ،لالب ىلإ رظنم ءايبنألا نود هب تصصتخا قاربلا بكرأ اقأو ،ةمطاف ىتنبا

 تعمساذإ» اقحناذألاب اهرهظ ىلع ىداني ةنجل قون نم ةقان ىلع ةمايقلا موي ثعبي اذه

 ىدانااىدان اذإ لاق ملسو هبلع هتنا ىلص ى :انع هنع ةناىغر ةمامأ ىبأ نع كاملا ىور )١(

 اذإو ربك ريك اذإف ىدانملانبحتيلف ةدك و ب رك هب لزت ن نه ف ۔اعدلا بيجتساو ءايسلا باوبأ ١ تحتف

 حالفلاىلع ىح لاق حالفلاىلع ىح لاتق اذإو ةالصلاىلع ىح لاق ةالصلاىلع ىح ب لا اذإو دهشت دهشت

 اهيلع انيحأ ىوقلاةلكو قحلا ةوعد املباجتسملا ةباجتسملا ةقداصلاةمادلا ةوعدلا هذهبرههللا لوقي
 مم ٠ اهلهأ ١ رايخ ں4-4 انلعحاو اهلع انثعباو
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 مهلك هيلإ اورظن هللا لوسر ادم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشا اهمأو ءايبنألا

 هناذأ نم غرف اذإف هيلع در نمم دريو لبق نم لبقيف ء كلذ ىلع اندهشأ نول وقيف

 ءادهشلا ‘ نويبنلا ةنجلالاحنم ىسکكب نم لوأو ‘ اهساين ةنجلا نم ةلح لبمتسا

 . نينمؤملا نينذؤملا ولاص مش « لالب مث

 لصف

 تاعامجال دجاسملا ىف ناذألا نأ انباحصأ لوق ىف هللا همحر ديعس وأ لاق

 نيملسملا ءا_فلخ رمأو ةن ىذلا کالذ لعف دقو ع بجاو تاضورقملا تاولصلل

 ىلإ بهذي ادحأ ملعأ الو « ةلقلا لهأ عيمج دنع ماع كالذو 2 هدعب نم هل مهتمأ و

 ريخلا رع مهنم ةبغرو « نيملسملل مهنم افالخ ضفاورلاو )ةعيشلا الإ هكرت

 لوقل ، ضرقلا ىنمم هبشي هنأ الإ ةضيرف هنإ لاق انباحصأ نم ادحأ نأ ملعأ الو

 ناك . « ايمل اوزه اهودع ةالصلا ىلإ ميدن اَدإَو » : ىلاعتو كرابت هللا

 كارب ىذلا » :ىلاعت هللا لوقل ةضيرف ةعاجلا نإ ليق امك هتوبث ىنعم ىلع لدي اذه

 رثك أو ةعاجلا ةالص ىنعم ىف اذه ليقف . « نيدجاسلا ىف كيلم وت نيح

 مهلوق ىف ملعأ الو ص هيف لوقلا فالتخا دعبي ال ناذألا كلذكو « ةنس اهنإ ليق ام

 هيف سيخزتلا الو ناذآلا كرتىلل بهذي ادحأ نأ ملعأ ال رخآ عضوم ى ديعسوبأ لاقو )١(

 ننسلا نم مهعم وه لب هب لمعلا بوجو نوري ال مهنإف مهنع اذه حص اذإف ضناورلاو ةعيشلا الإ

 ىعناشلاوبيلمانب ديعسو نيريس نباو رمعب هتناد.عو نايلسنع زذنملانيا ىورو . ةدكؤملا ريغلا

 عم روهشملاو رفا ةماقإلاو نا ذألا نوري ال مهنإ هباحصأو نامعنلاو روث ىبأو قاحسإو دمحأو
 ةنم ةماقإلاو ناذألا نإ هلاصخ ى قاحسإ وبأ مامإلا هلاق ام لمعلا هيلع ىذلاو ةيضابإلا انباحصأ
 هنع هللا ىضر ليعامسإ خ۔ثلا لاقو ضرف هدنعف ةعجلا موي وهو "ةدحاو ةلصخ ىف الإ ةيافكلا ىلع

 . م هفن ةصاخ ىف دحاو لكل ةنسو ةيانكلا ىلع ضرف ناذآلا نإ
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 بجاولا ضعبل كرات هنأ الإ ةداعالا ىنعي هل ةالص ال هنأ ناذألا كرت نهم نأ

 . اهكرت ىف فلتخيف ةماقإلا امأو . ةمات هتالص و

 هباحصأو وه مان \ ةنك ىنلا نع ثيدحلا ىف ءاج دق هللا همحر ديعسو أ لاقو

 اوهك رو سانلا هيلإ _متجاف ناذألاب الالب رمأف سمشلا تعلط ىتح حبصلا نع

 ىنلا لعف هانعم ىف تبثف 2 لط ىنلا مهب ىلصو لالب ماقأ مث 2 رجفلا ىتعهكر

 .ةالصلا ىنم ةركذتو هي.ذتو ةعاجلا ةالصل سانلا عامتجال وهامنإ ناذألا نأ ويلو

 دعبو ةالصلا تقو ىف ءاوس نا ذلا ناك لاحلا كالتب مهاك موقلا ناكاذإ كلذو

 هتمزلو اهتقو تافىتح ةالصلا نع مان انذؤم نأ ولو . اهيف دحاو ىنعمب مهنأل اهنوف

 امأو < ةالبصلا تقو تود ده ارهج نذؤي نأ هل انعم نسحألاف هسةن ىف ةالصلا

 :نل ىنلا نأ ىور اك ص ناتماقإو دحاو ناذأ وهف رفسلا ىف مجلا ىف ناذألا

 ناذألا ىف فلتخاو .ةليسوو ةليضف ةعاجلا ريغنو مزال تاعاجلا ىنكلذو كلذ لعف

 دبعلا ناذأ ىن اوفلتخاو . نورخآ هزجي ملو ضعب هزاجأف ةراهط رينب ةماقإلاو

 ىصلانم زوجأ اذه ىف دبعلاو هزجمل ضعب و كلذ زاجأ ضعبف ث امهتماقإوىصلاو

 ىمعألا كلذكو ءرحلاك ةالصلاب همبطاخم توبثل ةالصلا ىف هتمامإ ىف اوفلتخا مهنأل

 هف“رعي نم هعم ناك اذإ بحأ ىدع زاوجلاو 2 هتماقإ و هناذأ زاوج ىف فلتخم

 ضعبو هيف صخر ضءبنءاهريغب ةماقإلاو ناذألا ىف مالكلا ىف اوفاتخاو .تاقوألا

 اهريغب اهف ملكت اذإ ةهاقإلا ةداعإ مزلي و ناذألا ةداعإ مزلي ال نأ بحتو « ددش

 . ةداتق ىأل لب ولط ثبرد> نم لمو دحأ هحرخأ ) ( ١
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 الإ نسحأ ناك هريغ نذأ نإو . رذع نم كلذ ناك اذإ آدوعقناذألاب سأب الو

 ةماقالا كلذكو 2 كلذب سأب الف اماق هريغ ناذأ نم لبأ ادعاق هناذأ نوكي نأ

 . انركذ ام ىلع

 ةماقإلاو ناذألاب رهلا ىنعم انباحضأ لوق ىف جرخم هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ناذألا ةعامج كرت نإ و . رذع ببسل الإ كلذ كرت نع ىهنلاو رقسلاو رضلا ق

 مزلأ ضعبف « حبصلا ةالص ىف الإ م٬لع ةداعإ الو ريصقتلا ىنعم مهقحل رقسلا ىف

 اذإ امأو . مهيلع ةدنعإ ال نأ بحتو . ةداعإلا اهيف مهيلع ىري ال ضعب و اهتداعإ

 تاعامجال ناذألا نوم.سي ثيح وأ ةيرقلا ىف ناذألا نوعمسي ثيح ناذألا اوكرت
 . رفس وأ رضح ىف اوناك مهيلع ةداعإ ال نأ لاق نم لوق بحنف اهريغل و حبصلل

 رثك أو٬كلذ ىف مهلوق فلتخيف رفسلاو رضحلا ىف دمعتلاىلع ةماقإلا كرت اذإامأون

 رم نبا نأ ىوريو ۔ ىدارف وأ ةعامج اوناكاهكر ات ىلع ةداعإلا موزلب لوقلا

 فقيل ريسملا لاح ىف ناكاذإ اذهو « قيف لزنيو هتباد رهظ ىلع وهو نذؤي ناك
 ابكار ناكولو ، ادعاق قي الف ةماقإلا امأو ، ةالصلا ىنعل ضعب مهضعبل سانلا

 .مهعاتجاو موقلا راعشإ ىف ةحلصملا ىنعم ىف كلذ بجوي رذع ىنعم نوكي نأ الإ

 اوفلتخاو لاق . هريغ م و اذه نذؤي نأ زو۔جےن و ةي و لجر نذؤي نأ زوجو

 ناذألاامآو . اهبجويمل ضعبو « نهجاع اهبجوأ مهضعب ءاسنلا ىلع ةماقإلا توبث ىف

 ناذألاب رهأ ضعبو ي نماع ةبجاو ريغ ةعاجلا ةالص نأل نهيلع بجاو ريغف

 رع تيث دق ذإ ركذلاب لزانملا ةرامعل كلذ انبجعيو ى ةالص لكل لزانملا ىف

نم ناذألاف . « اروبق اهوذختت الو كتالص نم اظح مكتونيبل اولعجا » ويام
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 .لاجرلا نم رهجلاب عضوملك ى نسح وهو « هلل ركذلاو ةرك ذتلا هيفو لضفلا نم

 مقيلف نذؤي نإو هب رومأملا كلذف ماقأو نذأ نإف رذعل هدحو هتيب ىف ىلص نمو

 هل نأ لقألا لوق ىفف ةماقالاو ناذألا عمسي ثيح ناك نإو ةماقإلا كرتي الو

 ثيح ناك اذإ امأو ى هيلع اهمازلإب لوقي مهرثك أو رذمل ةعاجلا كرت اذإ رذعلا

 نإ وةالصال ةداعإلا هيلع نأ لوتلا رثك أ ىفف اهدحأ وأ ةماقإلاو ناذألا عمسي ال

 . ادمعتم ةماقالا كرت

 لصف

 ىلع ةرجألا ذخأ زوجمال لوقن ناذألا ىلغ ةرجألا ذخأ ىف اوفلتخاو لاق

 سأبال لوقو ةليسو وأ ةضيرذ تناك ةعاطلا ىلع ةرجألا ذخأ زوجماللوقو ناذألا

 ةزاجإ ملعأ الو ه اهلمعي نأ هياع ةبجاو ىه تسيل ىتلا ةليسولا ىلع ةرجألا ذخأب

 مل كلذ لعف نهو « مزاوالاو ضمارفلا نم اهب مايقلا مزلي ةعاط ىلع ةرجألا ذخأ

 فاتخم ال ةيصعم ىلع رجأ ذخأ نم كاذكو ،ةرجألا ذرو ةبوتلا هيلعو ڵ هعدي

 لضف هللا لامتيب ىف ناكن إ و . ةب وتلاعم ةرجألا در هيلع ناكو كلذ هعسي ملاهيذ

 نم مالسإلا حلاصم نم ءىشب مهمايق ىف مهفعض ىنعمل نيملسملا ىلع مامإلا هنم ىرجأف

 مالسإلا حلاصم ىف فورصم هللا تيب لام لضف نأل كلذب سأب الف ةماقإ وأ ناذأ

 . لطابلا اهب توع و قحلا اهم ايحم ىتلا ةلودلا ةماقإ دعب

7 

 لصف

 دشأب هسبل ناذألا نأل زوجب لوقن 2 ذلا مايأ ىف ىرحتلاب ناذألا ىف اوفلتخاو-

و٭و ةالصلا تقو ىلع الاد هناذأب نوكي نذؤال نأل زوجب ال لوقو 2 ةالصلا نم
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 نأ ىلع اوقفتاو . تاضورفلا تاولصال ةماقإلاو ناذألا نأ ىلع اوقفتاو « هملعي ال

 نأ ةعامجلا ةالصنم ائيش كردأ نه نأ ىلع اوقفتاو . ةماقإ الو هل ناذأ ال عوطتلا

 مهضعب لاقن مهناذأب ةالصلاو نينذؤملا ديلقت ىاوفلتخاو . ةماقإ الو هيلع ناذأ ال

 :نإ مهنم روهجلا لاقو ، نيقيب الإ ىدؤيآال ضرفلاو . ةالصلا تاقوأ ىف ديلقتال

 ثكالذ الولو ،كالذىلع سانلا ةداع رثك آ نألو ،تاولصلا تاقوأ ىف ةحح نينذؤللا

 مهعضاومىف اولصي نأ تاقوألا فرعيال نمو دعقملاو ىعألاو ةأرملا عسو امل كل ذك

 ناذأهن أ نوجرام توق ناذألا ا ومس اذإ نكلو ‘ تاقوألاةفرعمىلع نيقي ريغب

 لوخد لبق نذأ نمو ، كلذ نم نوعنمي ءاهقفلا دجن ملو نذؤملا ناذأب نولسيف ةالصلل

 بذكلا داتعا اذإ لجرلانأ هللا هحرإىلعنب ىمو٠نعو . هناذأ داعأ ةالصلا تقو

 .تاولصال تاقوألا لوأ ىف نوكي نأ ناذألا بحتسيو انذؤم نوكب نأ بح اف

 سانلا موةيل
 . ٠ ةالصلل ةراهطلا ىلإ

 لصف

 .ىلع ىح هلوق دعب مونلا'ن. ريخ ةالصلا نذؤاا لوقي نأ ناذألا ىف بيوثتلاو

 7 هللاهحر ديعس وأ لاق . فترم وأ ةرم حالقلا ىلع ىح دمب وأ ةالصلا

 هنإف برغملا ةالص الإ تاحيبسن ثالث وأ ةدعق وأ ناتعكر ةماقإلا لبق ناذألا دعب

 « مامإل انذؤم وأ امامإ نك ىوري ايف لاقو « اهل راظتنا الو دعقي نأ لبق اهل -

 ىلص نم لضفكن ذؤل ليق هنأل ءةمامإلاو ناذألا لضف كتوفيف ةثلاثلا نكت الو

 ءاثيش لضفلا نم لضفلا وذ صقني الو 2 هتالصب ىلص نم لضفك ماماللو هناذأب

نلع ىنلانع ىوريو . هل نوهراك هرامعو هتعامج دحس. ىف نذؤي نمل ىغبني الو
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 تلزنا نيناذألاب ديزيو ، “‘برغللةالصالإ ةالصنيناذأ لك نيب لاق هنأ

 ةأ ةم ةلل نكي مل اذإ ليقو . برغلا الإ ةماقإو ناذأ لك نيب نذؤملا سلجم و

 , ح داعأ ةماقالا ىف ف ماكست ن هو ك ةيسرافلاب ةماقالا زوح الو © هسفنب مامإلا

 رذحلاف ةداعالاب ليقو ء فالتخا رضحلاىفو 2 رفسلا عسيال دمعتلا ىلع ةماقالا

 مالكسلا هركيو ع اهتداعإىنىالتخا ةماقإلا نايسن ىفو ءةماقإلا عمست ال ثيح وأ

 { ماك اذإ .اهديعي موق لاقو سأب الف ملكت نمو 4 هللا رك ذب الإ ةماقإلا دعب

 ص رثك أ اذهو . ةالصلا رمأ ريغو ةالصلا رمأ ىف اهدعب ملكت اذإ اهديعيال ليقو

 نعو . رذع نم الإ ىغبني الو هيلع ضقن الف ربدأ نإف ةلبقلا لبقتسا ام ليقو

 لخد مث ةماقإلا ىف نذؤملا ذخأ اذإو اهديعي ةماقإلا ىف ملكست نم نأ ع نايفس ىبأ

 هتماقإ ضقتنت الف هلعف نمو « كلذ نع ىمني هنأ مالسلا درف ء هيلع ملسف لجر هيلع

 هركيو ث كلذ هرك ضعبو «بارحملا ىتأي ىتح ةب وهو نذؤملا ىشمي نأ سأب الو

 { هيجوتلا لثم ةماقإلاو . ةالسعلل اوموةي ىتح ةالصلل نذؤملا ماقأ اذإ مالكلا

 ىلص ىتح ةماقإلا كرت نمو { دك 7 رومألا ضعب ىفو ء دحاو امهيف فالتخالاو

 الو هيلع لدب الف ةماقإلا هيلع نأ ملال وهو رثك أ وأ لقأ وأ نيرهش وأ ارهش
 هتالصب موقلا ىلصو بنج وهو ةالصا ماقأ نمو . لبقتسي اهف امهب ىنأيو ةرافك

 . ةمات مهتالص نأ

 لوقو ، ضقنلا هيلع دمعتم ةماقإلا كرت نم نأ هللا همحر ةنواعم ىبأ نعو

 نمو 0 ةداعالا هماع لوقو . 4۔لع ضقن الو ايسان ةماقإلا كرت نمو ‘ هيملع ضقفنال

 )١( ةديرب نع رازبلا هجرخأ .
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 نظوقةماقإ ريغب ىلصف هنم اوجرخو موقلا ىلص ام دعب نم ةالصلا ديري دجسملا لخد

 مامإلا ملسو ةالصلادي ري دجسملا لخد اذإ لوقرع ضقنلا هيلع ،لوةف هبزجي كلذ نأ

 اوجرخ مل ام مهتماقإ هىزجم ليقام صخرأو 2مهتماقإ هتأزجأ فوفصلا ضقتنت ملو

 وأ مامإلا ةالصب ىلصي نأ الإ ء لاح لك ىلع ةماقإلاب ىنأي نأ بحتو دجسملا نم

 مزجلاو ، ةماقالا ىف ذ مزجلا بحتسيو ىنثم ىنثم ةماقالاو « هتالص نم اثيش كردي

 ليوطتلاو دملا كرت مزجلا ليقو .نيلسملا ى أر رثك أ ىف نوكسلاىلع فوقولا وه

 .ربنملا ىلع مايقلا هياع لوطي ناكو « ربك ام ، ةيواعم ةماقإلا درفأ نم لوأ ليقو

 لبق اهنم ىسن امرك ذ نإ و ء هيلع ضقن الف ىلص ىتح ةماقالا نم ائيش ىسن نمو

 نذؤملا نم ةماقإلا عامتسا ىلإ تصنأ نم ليقو ك اهدحو ةماقإلا داعأ ىلصي نأ

 اماق نوكي نأ رمؤيف ماق وهو ةالصلا تميقأ نمو . هتأ زجأ هلزنم ىف اهب ىلصو

 مامإلاوةالصلا تماق دق ك قل لاق اذإف ء سأب الف دعق نإ و ،ةالصلا ىف لخدي ىتح

 موقي ىتح ا وموقي الف رضاح ريغ مامإلا ناك نإو { ١ وغصيل و سانلا ممتيلف ء رضاح

 ةماقالا لدبي ن هل بحنف هناكم ىلصي نأ دارأف هتالص تضقتنا نمو مامإلا

 تميقأ اذإ ة ىنلا لوقل هتالص دجسملا ىف نم عطق ةالصلا تميقأ اذإو

 ع أ هللاو { .حال ةريبكت اهتماقإ ليقو « )ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالبملا

 . قيفوتلا هب و

 . ةريره أ نع ةعبرألاو ملسم هاور ( ١)



 س ١٢٤

 رشع ىناثلا لوقلا

 اضيأ ةماقالاو ث هيجوتلا ىف

 مهضعب لاقو ث ةضيرف هنإ مهضعب لاق ء ةالصال هيجوتلا ىف سانلا فلتخاو

 لوقف ادمعتم هيجوتلا كرت ن.يذ اوفلتخاو . ةنس هنأ لوقلا رثك أو ث ةنس هنإ

 ةماق٦يلاو هيج وتلا ىسن نم ىلع نب ىسوم لاقو . هيلع ةداعإ ال لوقو ةداعإلا هيلع

 ةيواعموب أ لاقو . مهولا ىندجس دجسي الو . ةالف ىف نوكي نأ الإ هياع ةداعإ الف

 هيجوتلا كرت نم ليقو « امهكرت ولو اهريغ ىف الو ةالف ىف الدب هيلع ىرأ ال

 لوقو « ناي۔نلاالو دمعتلا ىف هيلع ةداعإ ال لوقو . ةداعإلا هيلعف ايسان وأ ادمعتم

 نمو . انيلإ بحأ لوقلا اذهو ك نايسلا ىف هيلع ةداعإ الو ديعتلا ىف ةداعإلا هيلع

 نمو ع ثالذ زجم مل ةلط دمحم انيبن هيجوت كرتو مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت هجو

 نإو ى كلذهأزجأ مالسلا هيلع هاري هيجوت كرتو ل دمحم انيين هيجوتب هجو

 ةعامج نولصي مهو موق ىلإ ىأ نم هللاهمحر رقصلا نب نازع لاقو .لضفأ وهف امهعمج

 ,2عك رو مرحأ مث ك كدح و مهللا ك.احبس لاقن ك هيجوتلا متأ اذإ هوقبسي نأ فاخف

 عجري مث « فرصني مث ةلذانلاىلصي ناكن مو . ةمات هتالصو ع هيزجي اذه نأ مهعم

 ةداعإ همزايف ملكتت نأ الإ هأزجأ هتالص لوأ ىف هجو اذإ هنأ ىلصي نأ ديري

 . ملكتي ل ام ةضيرفلا هيجوت هىزجي هن أ رتوأفماق مش ى ةضيرفلا ىلص نإ و هيجوتلا

 ۔ اهدحو ةالص اهنأل ء لكشتي مل ولو رتولل هجوب هللا امهحر بوبحم نب دمح لاقو
ىلصو اشاق مرحأف ماف 7 هلع رع نم سل اح وهو ةضي رذلا ةال,كل هجح و نم لاقو



_ ٥ ٢ ١ __ 

 ، هيجوتلا ىف اوفلتخاو « هللا هحر نسلا ىبأ نعو . هللا ءاش نإ ةمات هتالص نأ

 مارحإلا ةريبكت لبق هنإ : نورخآ لاقو 0 مارحإلا ةريبكت لع وه : موف لاقح

 : ")لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك ةلط هللا لوسر نأ انغلب دقو : اذهب اولمع دقو

 همملعىذلا و . كريغ ه إ الو كدح ىلاعتو \كمسا كرابت ، كدمحم و مهللا كزاحبس

 اذإ لوقي نأ وهو ث مارحإلا لبق ةتس مهدنع هيجوتلا نأ ك مويلا نامع لهأ لمح

 ءكريغهلإالو ءكدج ىلاعتو كمسا كرابت \كدءحمو مهالا كناحبس : ةالصلاىلإ ماق

 ك نيكر شلا نم \ أ اهو > افيح ضرأل ا و تاولهسلا رطف ىذزلل ىهجو تهجو

 هيجوتلا ىف كش نمو . هيلع ضقن الف نيتلكوأ ةلك هيجوتلا نم كرت نمو

 لوقت نأ ةأرملل زوجيو ، كشلا ىلإ عجري الو هتالص ىلع ضيمياف مرحأ ام دعب

 هن همحر ىلع ن ىسوم نإ : ليقو . ةفمن> ةأرما ركن ] صعب و .- ةممنح و اقينح

 ىسوفنلا نوميم ن ناملس تربخأو . املم افينح : هج وتلا ىف لوةي ناك

 هيجوت لبق مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت نومدقي اسون لهأ نم انباحصأ نأ
 .وت دمع اني هتناليع رع ا...

 دحم انيبن نع ىورللا هيجوتلا يب مما نيرخأتملاو نيمدقتملا انخايشأ مم هب لومعملا )١(
 مثريغو ملسمو ىطقرادلاو دواد وبأ ىور دقف ب مالسلا هيلع ميهاربا اني.أو ملسو هيلع تلا ىلع

 ناك : تلاق ةشئاع ع دواد ىبأ ىف هظفلو ء ةباحصلا نم مهريغو نامثعو دوعسم نياو ةشئاع نع

 كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحو مهالاكنا×يس :لاق ةالصلا حتفتسا اذإ ملسوهيلعةناىلص ىتلا

 رهجي ناك رمع نأ هحيحص ىف ملسم جرخأو ث ديعس ىبأ تيدح نم هلثم ةمخالو ، كريغ هلإ الو
 ى مهنع 1 ىضر قيدصلا ركب فأ نع روصتم ني ديعس ىور اذكو . ثاياكلا ءاله

 نكل ءاعد ةدايزب مالسلا هيلع مهاربا انيبأ هحوت ثيدح نم ىذمرتلاو ملسمو دمجأ ىورو

 . ةالصلا ىف لوخداق ةينلاو بلقلل ارافضحتساو راصتخالل ًابلط مارحإلا لبق ءاعدلا نوبحتسي ال
 ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا ةالصلا ميرحت ثيدحب المع اعطق عونممف مارحإلا ةريبكت دعب امأو
 اغالب رباج نع بيبح نب عيبرلا 77 ق وهو .« بلاط يأ نب ىلع نمع ىناسذلا الإ ةسمخلا هاور

 م . اضيا ىلع نع
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 لهف
١ 

 امع لجو زع هنز ه زعتلا وه ه هللا ناحبسف « كدمح و مهالا كناحبس ىنعم ليف

 ع اهب فصو نأ ىغبني الو هيلع زوجت ال ىتلا ةحيبقلا تافصلا نم هب قيلي ال
 ع هللأ اي هللأ اي هانعمو ڵ مهنلا راصف ث ءايلا نم ےما تلدبأف ، هللأ اي ، مهالا ىنعمو

 ںُ م

 كناحبس لاق هنأك «كدمحأ ىأ كدمحبو ىنعمو « مظعألا هللا سا مهالا ليقو نيترم

 هدابع ىلعمعنملا وه هنأل ى هللا الإ ةقيقحلا ىلع دجلا قحتسي ال هنأل ء كدمحأ هللأ ا

 سالا كمسا كرابت لوقي مث ، مهملع لضفتملاو

 مسا نأل ةكربلا نم كرابت ليقف ، كدج ىلاعتو ء ةمالعلا ىهو 2 ةمسلا نم ليقو

 نم لعافت ليقو ء رهطت ىأ سدقت كمسا كرابت ليقو .هركذ نم ىلع ةكرب هللا

 وهو كدج ىلاعتو ىنعم ليقو « هرك ذ نم ىلع ةكرب ىلاعت هللا سا نأل ى ةكربلا
 ءاملا حتفب كريغ هلإ الو ١ نأشلاو ةمظعلا وه دجلاو ى ةلزنلاو نأشلاو.ردقلا ولع ,

 . عافترالاو ومسلا نهم ذوخأل

 هجوو كريغ نم ءارلا رلا ےضو ان ونم هل إ نم ءاهلا مضب زوج ليقو . ءارلا مضو

 بحأ لوألا هجولاو ى ءارلا .حتفو ءاهلا ےغب عبار هجوو ءارلاو ءاهلا حتفب ثلاث

 رطف ىذزلل ئنهجو تهجو لو ةي ش ك | ةل رع انيبن هيجوت انهاه لإ انيلإ ا

 ( ه ىنيدو ىلع تمصاخ أ ى - ' نيكر ش خالا نم انأ امو ى افينح ضرألاو تاومسلا

 تاومسلا رطفو . ف ر ه "ىرس آ ىذلا عضول 7 هب ت,٭ذو هاضر هب تدصقو

 رقم ىأ :ئأ . .نيكر غلا نم انأ اهو . ايتتسم اسم ىأ اقينح ك نهقلخ ضرألاو

 دبعت ىنلا قحلا ن د وهو ج انيد ىسفنل هترتخاو ىنتره أ اكس هيلع قتسم ما اسالاي

نع جلام احوغاالو ; غيب زلا له أ نيكرش خا , نم ان ] امو هدايع هب ىلاعت هللا



- ١٢٧ 

 لصف

 ةماقإلا دةتعي و ةالصلل - نأ نذؤملا دارأ اذا او :ناهج ر ميارب -١ ان دع ن

 ه تاولصلا نم تناكام اهب ىلصي نأ دقتعا ىتلا ةعاجلا ةالصل ےقي نأ ىوني هنإف
 ح

 ح

 اهضقن ىلإ عجري و هتالص ىف كنلا هينعي ناك نمو . هتمافإب ىلصي نل زاج ةراغملا

 اهخقن ىلإ عب >رو هد ;الصق كش نإ : ليقو . ةداعإ هملع سيل لوفو ا ةماقالا لےعم

 هيجوتلاو ةماقإلا ىلإ عجري هنإف ةال,ملا ىف لخدي و مارحإلا ةريبكت زواج ن ا دعي

 سأرىفوأ دجملا رهظ ىلع ةالصلل ماق اذإ نذؤملاو ةمجلا ةالصل قي ىذلا كلذكو

 عجري لوقو ، دحاو فقوم هنأل {ةماقإلاىلإ عجري الو . هيجوتلا ىلإ عجري ليقو
 هيلعف اهنم غرف نإو « ةالصلانم غرفي مل ام اذهو « هجوو ماقأ دق هنأل مارحإلا ىلإ
 دنع حتفت ءامدلا باو أ نإ ليقو 2 ةالصلا كلت لمهأ دق هنأل هيجوتلاو ةماقإلا

 .تميقأ ام : لاق ىلع ىبأ نعو « ءاعدلا ةباجإ ىجرت كلذ دنعو ، ةالصلا ةماقإ

 اهوئنطأف كران ىلإ مدآ ىن 1 اوموق ماللا مهلع . ةكالملا تل اق الإ ةالصلا

 ميقملا لاق اذإ ةالصلا لإ موقي مومأملا نإ هللا هحر ديعس وبأ لاقو . ك{تالصب

 تماق دق لاق اذإ موقي هنإ موق ضعب ىفو 2 اهيلع ثح دق هنأل ةالصلا ىلع ىج

 مارحإ عم مرحيف مامإلا مرحم نأ لبق هجلو ةالصلا ىلإ مايقلا ف ىناوت اذإو ك ةالصلا
 ه نرايفس ىبأ نع ةرفص وبأ ظفحو ، ءىش مامإلا ةالص نم هتوفي الو مامإلا

 هيلع ةرم مث ث ةماقالا ىف نذؤملا ذخأ اذإو ث اهديعي هنأ ةماقإلا ىف ملكت نم نأ

 « هتماقإ ضقتنت ال هلهذ نهو 2 کالذ نع ىهني هإف ماللا هيلع درف هيلع ملسف لجر

ناك نإف ، هللا كمحر اووتسا لاقف « مهيلع لبقأ مث ڵ سانلاب ةالصلا ماقأ نمو



 رضح نمو ث ةيالولا لهأ ىلإ ةمحرلا تفرصنا ىلوتي نهو هالوتي ال نم ءارو
 . هسقن نيبو هنيب يقي نأ هل زئاخ جرح هنم هسفن ىف نم ةال_صلا ماقأف دجسم

 فاخ اذإ هجويلف دجسملا لخدو قرشا نم لجرلا ءاج اذإ هنأ انعمس : مشاه لاقو

 ةيحاث ههجو فرصيلف قرشملا ريغ ةيحان نم ءاج اذإو ةلبقلا لبقتسم وهو قبسلا

 ماقملا تالذ ىلع هقبس نإف « هل ليق خيشلا نع اهوبتكا حبسم لاقو . هجويلو ةلبقلا

 2 ةلبقلا ىلإ ههجو ناك نرإ هيلع سأب ال : لاف هريغ ىف وه ماقو رخآ لجر

 نكلو ث لذب هتالص دسفت الف ةعاس هيجوتلا نع كسمأف ةالصلا تميقأ نمو

 انتاو هتوكس ىف لواطت وأ تاعاسلا فرعي ناكو ةعاس دعق نإو كالذب رمؤي ال

 لبق مرحأ نمو . ىلص نكت مل نإ هيجوتلاو ةماقإلا بحت ةالصلا ىف نكم م
 ةلزنم لهاجلا لزني اضعب نأل هيلع لدب ال لوقو ص لدبلا هيلع لوقف الهاج هيجوتلا

 ىأر ىلإ عجر ش مارحإلا دعب هيجوتلاىرب ىذلا امأو . ةالصلاىف هثمطخ ىف ىملانلا

 ماق أ نم : ليقو . لذ ىلع تاولصلا نم ىذضم ام لادب همزلي الف باتو نيملا

 تزاج دقف لاوزلا دعب مارحإلا ةريبكت ربكو سمشلا لوزت نأ لبق رهظلا ةالصل

. قيفوتلا “و 0 ملعا هلراو . هلالح
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 رشع كلاثلا لوقلا

 ةذاعتسالاو مارحإلا ةرببكست ىف

 اهيأ اك » : ىلامت هلوق لجو زع هللا باتك ىف ضرف مارحإلا ةريبكشتو

 . منان ةلله ىبنلاو 2 ةيآلا هذه تلزن ليق : « رمك كبرو ررذنأك مق رملا

 ء ضرغلل عضوم ليقو « هبايث رهطف 2 ةت ىنلا ماقو ء ةالصلل رمألا بيس ناكو

 هللا لوق ف نيرسفملا ضعب لاق . ايظعت همظعو هانعمو « اريبك هربك و «

 اذهو . مارحإلا ةريبكت ام اهنأ ىمه « كر نم ةرعم لإ اوَعراَسَو » : ىلا

 اهميرحت ث ةالصلا ىف مال ىبلا لاقو . مارحإلا ةريبكت ضرف ىف ديك أت هلك

 2 حاتتفالا ةريبكت ىستو 2 مارحإلا ةريبكت ىهو | )ملس اهليلحت و ريبكتلا

 اهرك ذب نأل مارحإلا ةريبكت تيمس ليقو ث اهب أدبتو ةالصلا اهب حتتقت اهنأل

 نإ ثيدحلا ىفو . ةالصلا لوأ ىمهو 2 اهلبق اهيف هل الالح ناكام ىلصملا ىلع مرحب

 كهدلو حبذي نأ دارأ امل مالسلا هيلع ےهاربإ هللا ىن مارحإلا ةريبكت ربك نم لوأ"

 اهلوقي نأ هيبن هللا رمأف ، هدلو حبذ نم لوقلا اذه لضفب هللا هاجنأف ربك أ هللا : لات

 . مالسلا هيلع جاربا لضف هيطعيل ةالصلا لوآ ىف

 )١( بلاط ىأ نب ىلع نع ىنانلا الإ ةسجلا هجرخأ .

 ) ٩ - نيبلاطلا جهنم / ٤ (



١٣٠ 

 لصف

 اصلخم هليع ىف نوكيلو 7 لسلا صالخإ ىنعمل مارحإلا ةريبكت ىف ةينلاو

 نآك " » : لامتو . » ن دلا ل ات ٢ هللا دبعأف » : ىلاعت هللا لاق اك ه

 ص دحآ 7 ةد ابعب كرشي الو اما اَص المع :رمال هزر ءاقل :7

 هنإ : هللا هجر ديعس وبأ لاقو . اصلاخ ناك ام ال إ لمعلا نم لبقي ال هللا نأل

 ةهيلن: زدقي و ريبكتلا نسحب ناك اذإ ريبكتلاب الإ مارحإلل ةالصلا حاتتفا زوج ال

 بك أهللا:لوقي نأ نسح مل نمو .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف هيلع ردقي مل نإو

 ةليلهتلاوريبكتلا نسحم مل نإف هللا الإ لاإ اللوقينأ زاوجلا ىف :نوكم ام برقأ

 « ةيبرعلاب الإ ريبكتلا زوجي الو . اذه هابشأو . عأ هللاو ، لجأ هللا : لقيلف

 ن الإ ص ةيبرعلا ىلع تتبث هتعإ رش عيمجل ٠ نيب م ىرع ناسلب هين لسر أ ه نآل

 ةيبرعلاب الإ زوجنال هنإذ نآ رقلا الإ ،اهعسو الإ فن هلزا فلكت الف 4 كلذ ىر

 ههيلع ةداعإ ال لوقو ث ةداعالا هيلع لوقن 4 مارحإلا ةريكست ىسني نميف فلتخاو

 .لوق ىلعف 4 عوكرلا الو مارحإلا اهب دري ملو نايسنلا ىنعم ىل إع اهربك اذإ كلذو

 ةهريك اذإ كلذو ،هيلع ةداعإ ال نأ ىري ةيفلا مدةتل تبثي مارحإلا نإ لوةي نم

 ۔ءةينلابالإ ثىزجحم ال اهنإ لوقلا ضعب ىفو ى مارحإلا ةريبكت ريغل ةينلا فرصي 7

 دصقي ملو نايسنلا ريغ ىلع ناك نإ و « نايسناا دغع ناك نإ لوألا لوقلا ىنبجعي و

 هل تتيث ولو ى هتالص لطبي كلذ نأ كلذ ىلإ ركاذ وهو مارحإلا ةريركت ىلإ

 , دسفت هتالص نأ دمءلاىلع عوكرلا ةريبكت كرتو نايسناا ىلع مارحإلا ةريبكت

ةمات هتالص نأ ىدنعف ص اهم عكرو مارحإلا ايم ديرب ةريبكتلا ربك وه نإو
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 ادمعتم وأ ًايسان ةالصلا ريبكت نم ةريبكت كرت.نم نإ لوقي نم لوق ىلع الإ

 & اليحتسم كلذ ناك عوكرلاو و مارحإلل اهب دي رب اهربك نإ و 2 هتالص تدسف

 ةدساف هتالص تناك عوكرلا ةريبكت اهب دارأ نإف ، اذه الو اذه هل تبثي الو

 كرت نهو ، مارحإلا ةريبكت دعب الإ نوكي ال عوكرلا نأب انباحصأ لوق ىف

 اهربكو مامإلاةا 7 ىلص نمو . ةدساف هتالصف ًايسان وأ دمعتم مازحإلا ةريبكت

 « مامإلا دعب اهريغ ريكيو ىلوألا لمهي نأ الإ ةدساف هتالصف مامإلا ربكي ن نأ لبق

 هللا وأ لجأ هللا : لاقف  ةالصال مرحا أ .. نم ىف ا اهمحر بوبحم ن دمحم ن

 ءاوسو ى ةنسلا فلاخ هنأل ضقنلا هيلع فاخأ : لاق « ربك أ هللا ناكم س .

 همارحإ ىف هيلع ضقن ال انباحصأ رامآ ضب ىفو ، ًايسان وأ ادمعتم ناك كلذ

 . كالذ. لثمل دوعي الؤ

 لصف
 هنأ راهنلاو ليالا تاولص ىف مارحإلا ةريبكت هيندأ ميسي مل نم نإ ليقو

 نع دجوي كالذكو . انيلإ بحأ وهف هينذأ عمسأ نإو ث ربك اذإ هيلع سأب ال

 ثلاث دح ىلإ اهزواج نأ دعب مارخإلا ةريبكت ىف كش نمو . هللا همحر مشاه

 تايحتلا ىف وهو اهيف كش ولو لوقو ، هتالص ىلع ىفع و كنلا ىلإ عجري ال لوقف

 ضعب ىفو « اهلوأ نم اهثدتبيو اهئادأ نم نيقيب الإ ةالصلا نم جرخم الف ةرخآلا

 هتالص ىلع ىضف ةذاعتسالا ىف لخدام. دعب .مارحإلا ة ريبكت ىف كش نم لزؤقلا

 هوف عجر نهل هحر بوبح نبدمحم لقو ء ةمات هتالص نأ مرحي عجري
 وأ ديفل مازحالا ةريبكت كر" نمو . ةمات هتالصف هتالص ىلع ىفن نإ و ، بيرق

, 2 \
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 هجوف ةالصلل ماقأ لجر ىف هنزا هحر رقصلا نب نازع لاقو . ضققلا هبامف نايسن

 »مرحأو هيجوتلامتأف ء عجرف ث همتي ملهنأ هيجوتلا ىف كش مث أرقو ذاعتساو مرحأو

 رخآلا مارحإلا ىف هتين تناكامنإو ص لوألا مارحإلا لمي نأ ةين هل نكت ملو

 ةريبكت ىلصملا ربك ول ڵ هللا هجحر رثؤملا وبأ لاق . ةمات هتالص لاق ، هل تيبثت

 همزلي الو نهرذلآ ىه مارحإلا ةريبكت تناك ربك اذإ رثك أ وأ اثالث مارحإلا

 كنلا وأ اهل تيبثتلاىف مارحإلا ةريبكت ىلإ عجرناك نإ لوقوءهتالص ىف ضقنلا

 همارحإف ربك امل لهم هنأ ىلع ةثلاث وأ ةيناث ربك نإو « ىلوألا ىه هتريبكتف اهف

 لاق مارحإلا ةريبكتب رهجي نأ ىسنو موقب ىلص نميف حاضولا نعو . نهنم رخآلا
 اذه ىف رظنلا بحت و ، ضقن هيلع نوكي ال نأ وجرأف هفلخ نم اوربك اوناك ن إ

 مارحإلا ةريبكت مامإلا ربك نإو مهدعب وأ نيمونأمل لبق ربك هنأ ىردي ال هنأل

 هفلخ نيذلاريكي ملو ڵ ةيناث ربكف ك ربكي مل هنأ مامإلا كش مث ڵ هفلخ نيذلا ربكو

 نإف كلذ ىلع مهتالص اومتأ مهنإ مث س مارحإلا ةريبكت اوريك اوناك دق مهنأل

 ىلوألا ركذي ملهنإ لاقو ى ىلوألا لمهأو مارحإلا ةريبكت ةيناثلا لعج مامإلا ناك

 ۔ ةضقتنم مهنالصو ةمات هتالصو 4 هلوق لوقلاف اهيف كشو

 لصف

 نيكسنوةريصق ةحتف هللا ےسا نم فلألاحتفب ربك أ هللا ىهمارحإلا ةريبكتو

 ى ةيناثلا ماللا ىلع هدم عم كنجلاب ةقباط ةديدشت ةيناثلا ماللا ديدشتو ىلوألا ماللا

 نأ آرذحةنكمتم ريغ ةم ومشم ةعص ءاهلا ض هناسل اهس قلطآو ةيناثلا ماللا دم اذاف

 ريغ ةعوطقم ةحتف ربك أ نم فلألا حتفيو هللا مما نم ءاملا دعب واو تبثي

نم ءارلا نكستو ةريصق ةحتن رك أ نم ءابلا حتفتو فاكلا نكسيو ء ةلوطم



 ىف ةمجعم لاذلاب مذج لوقي مهمغعبو 4 ريبكتلا مزج نوبحتسي نوملسملاو ى ربك أ

 مهغعب بحأو ى اهدحو مارحإلا ةريبكست دمي مهضعب لاق دق هنإ الإ ةالصلا

 ! نيديعلا ريبكتو ى مارحإلا ةرببكست دم بحت نحنو « ريبكتلا رئاسك امهمزج

 عطةي ىتح ربكي نأ مومأدل ىنبني الو « مامإلا فلخ نم عمسيل « زئانجلا ريبكتو

 . هتالص عيمج ىف هل عبات هنأل ، هريبكت مامإلا

 لصف

 هيزلال هنأ مامإلاعم دعاق وهو مارحإلا ةريبكت ربك نم : هللا دبع وبأ لاق

 ةريبكت ربك نميف هللا همحر ديعس ىلأ نعو ٠ ماق وهو اهربكي عجري ىتح
 ىف لخدو مامإلا ربك نأ دعب ملع مث ث انايسن وأ هنم اوهس مامإلا لبق مارحإلا

 اذإ ةداعإلا هيلع نأ مامإلا عم هتالص متأ ىتح مارحإلا ةريبكت دعب متو 2 ةالصلا

 مارحإلاو هيجوتلاب ةالصلا ديهي هنإفمامإلا لبق أرقو ربك نإو كاذىلع هتالص متأ

 ملع 7 ‘ عوكرلا ىف لخد نكي ام مارحإلا ةريبكت رعكي نأ هياع امإ ليقو

 ةمافإلاب ةالصلا داعأ مارحإلا ةريبكت ربكب مل هنأ ركذو عكر نإ امأو تالذب

 هياع سيلو ، مرحأف مجر ةءارقلا ىف وهو عكري نأ لبق اهركذ نإو هيجوتلاو

 مهعءسيلف مارحإلا ةريبكتملبملا وهو لجر سانلا نإو ع هيجوتلاو ةماقإلا ةداعإ

 ص نيديعلا ةالص ىف كلذكو « ةمات هتالصو ريبكتلاب وه رهجياف مامإلا ربك اذإ

 ىنعمل كلذ ناك اذإف غسرلا وحم نم مارحإلا ةريبكت دنع هيدي عفري ىذلا امأو

 ثبعلاو ڵ لعف ام سئبف ةالصلا ىن اثباع ناك نإ و ء سأب الف هيلإ بهذيو هديري

ةالصلاب مرحأ نم هللا همحر نحلا وبأ لاقو . ىنعم ريغل ناك اذإ ةالصلا دسفي
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 اوفلتخ ملو؛ثلذب ةالصلاضقن ضعب 2 ريبكلا هللاوأمظعأ هللا وأ لجأ هللا : لاقف

 ةريبكت لهج نهو 40 هتمأ هملعو هلاق :تك هللا لوسر نأل 4 ربك أ هللا هلو ىف

 { ةرافكلاؤ لدبلا هيلع لوقن رقي الو ربكي الو ىلصي ناكو ةءارقلا وأ مارحإلا

 . ةرافك الو هيلع لدب ال لوقو ء ةرافك الب لدبلا هيلع لوقو

 لصف

 لوقنف ادماع اهكرت نمو 2 ةنس اهنإ لوقو ث ةضيرف اهنإ لوقف ةذاعتسالا امأو

 ٤ ت ال لوقو ، هتالص . لوقف ايسان اهكرت نمو 4 : ال اهنإ لوقو ، هتالص :

 نأ هيلع سبل لاوةف هتالص نم جرخ نأ ليق اهرك ذو اهبسن نإو ى ت نأ 77

 الإ لوقو ث هتالص نم ناكأمتيح رك ذ اذإ اهلوقي لوقو ، اهزواج نأ دعب اهلوقي

 اهلوتي نأ ةءارقلا نم ءىش هل تب ناك نإ هل بحتو ادجاس وأ اهك ار نوكي نأ

 ادجاس وأ امكار نوكي نأ الإ زاج ركذ ايثيح نم ذاعتسا نإو ةءارقلا دنع

 لوقي ىذلاو { نايسنلا قيرط نم كلذ لصأ ناكاذإ ثلذ زاج اهلقي مل نإ ليقو

 عجر ةءارقلا ىف وهو اهركذ نإف أرقي نيح اهبسن نإف نايسنلاب ةالصلا دسفت اهنإ

 ةذاعتسالا ىسن نم ليقو « هتالص تدسف عكر ىتح ىسن نإف ، أرق مث ذاعتساف

 ىذلا تقولا ىف هللاب ذعتسياف هتالص ت نأ لبق اهركذ نإ و « ةمات هتالصف ىلصو

 نأ فاخ اذإ تايحتلا ىف وأ دوحدلا وأ عوكرلا وأ ةءارقلا ىف ناك هيف اهركذ

۔ هتالص دسذت لعفي ل نإو ى اضي أ اهاسةي



١٣٥ 

 لهف

 دنع مارحإلا دمب ىوزن لهأو «مارحإلا لبق نوذيعتسي ىكزأ لهأ ناك ليق

 هيلع سأب الف مارحإلا لبق ذاعتسا نمو كلذ ىلع سانلا رثكأو ةءارقلا حاتتنل

 ناطيشلا نم للب نعتساف نآ رقلا تأرف ادِإك » :ىلاعت هللا لوقو هللا ءاش نإ

 نع مشاه لثسو . مارحإلا دعب ةءارقلا لق ةذاعتسالا نأ ىلع لدي . « جرلا

 نإف لاق ك مثإ ال : لاق ؟ اهيف رهجي ةالص ىف هينذأ لجرلا عمسي له ث ةذاعتسالا

 ةعكر لوأ ىف ذيعتسر موق لاقف ةذاعتسالاىن سانلا فلتخاو 2 هنالص ۔اسذت مل اهعمسأ

 فلخ ىرب ال ضعب و ؤ ةعكر لك ىف ذيعتسي موق لاقو ، لوقن كلذب و « هب رجن و

 لاق ث ذاعتساو ربكو ماق س امك عوطتلل ىف بوبحم نبا نعو . ةذاعتسا مامإلا

 اذإ : هرا هجر بوبح نب ربح لاقو . لوألاب ىزتحيف انريغ امأو كل ذك نحم و

 هيجوتلاو ةذاعتسالا هين ذأ عمسي نأ سأب الف برغألا ةالص هدحو لجرلا ىلص

 ضعب لاق ىراولا وبأ لاق . هتوص عف ر نأ هل ىعبذي الو ، دهشةلاو ريبكقلاو

 هينعي نوكي نأ الإ ، هتالص تدسف مارحإلا دعب نم ةذاعتسالاب رهج نم ءاهقفلا

 ك هدمح نم هللا عمسلوقو ةذاعتسالاو ريبكتلا ىمن نمو . كلذ لجأل رهجيف كشلا

 ةذاعتسالاب رملاعضومو ، لوألاف لوألا ةداعإب أدىي هنإف نهتقو ريغ ىف نهركذ مث

 نإ لاق نمو « جرلا ناطيشلا ني رثلب . ذومنساف » : ىلاعت هلوق هللا باتك نم

 اذإ مامإلا و ، هدحجو هب كرشأ دقن هللا باتك نم تسيلو ةنآلا هذه لزني هرا

م . ا“مس اهرك ذ ثيح ذيعتسي هنإف ةرودلا ة۔ارق ىف وهو اهرك ذ ث ةذاعتسالا ىسن
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 لصف

 <هل لاقي نإف ؟ےجرلاناطيشلا نه ةذاعتسالاب ةءارقلا هللا صخ فيك لمق نإف

 .مظعأ نآرقلاناكامف رثك أ اهيف ناطيشلا تاغزنف لضنأ تناك هلل ةعاط لك نإ

 .سيلبإ ىلع تاعاطلا دشأ هتوالت تناكءاعدلاو ركذلاو ديحوتلا نم هيف ال لضفأو

 تناك اذإ اهنإف اضيأو . اهاوس نم ربك أ نمؤملل اهبف هتبراحم تناكو « هللا هنعل

 .نآ رقلا تأرق اذإف » لجو زعهثلا لاق بجوأ ةالصلا ىف تناك اهريغ ىفو ةءارقلا ىف

 ١ا ناطيشلا نمه هلاب ذعتسأف
 ر

 رمأ امنإ هتوقوهفعضل هنم ةذاعتسالاب رابتعالاسيل :هل لاقيف ؟هنم ةذامتسالاب رمأ مذ

 افيعض ناطيشلا ديك ىمس هللا نإ لئاق لاق نإف «

 » كين ذل رفغتساو » : ةط هيبنل ىلاعت هللا لاق اك ةعاط اهنيع ف اهنأل اهب

 .كلذو ي ا امو كين د 7 عنقت اًم ا كال رغملا » : ىلاعت هللا لاق دقو

 .فعضأ انأل كلذب انرمأي مل اضيأو ،هل هللا رفغ دق وهوهسفن ىف ةعاط رافغتسالانأل

 ء كالذ هافكل ىلاعت هللا نم قيفوتلاو ةمصعلا ةوق الإ نمؤملل نكي ول ذإ ى هنم

 .بهر الثل افيهض هديك ىمس لبءهاقنكل نالذلا فعض الإ ناطيشال نكي مل وا و

 « بجعلل ايفنو ةركذتو انل اهبنت هنم ةذاعتسالاب هللا رمأو ك مزهيو ملسملا هنم

 تيلع هل نيعم ةرتفلاو لسكلاو صرحلاو :ىوهلاو ةوهشلا نم انيف ام نإف اضيأو

. هناوعأو ناطيشلا نم انظفحيل كلذب انرمأ



 لصف

 < ريحتساو ثيغتسا ليهو ك معتعأ و ىومفنتاو عنتم ا هانعم هراب ذوعا ليف

 نم ديعبلا هنأ ىنعي دعبلا وهو نطلا نم همسا قتشا ليق « ناطيشلا نم أجلأو

 دورطملا ىأ موجرما ىنعم ليق مجرلا . كالهلا وهو طيشلا نم ليقو ةمحرلا

 لهأ نم ةعبس ىلع تأرق ىناحبرلاب فورعملا هللا دبع لاق ء نوعللل ليقو ك موئشملا

 . مجرلا ناطيشلا نم هللاب دوع أ ىل لوةي مهلكو ، ململا عيمسلا هللاب ذوعأ ملعلا

 « مجرلا ناطيشلا نم هللاب "دوعأ لاق ةءارقلا حتفتسا اذإ ولو ىبنلا ناكل يقو . ٠. تنااك ٠ ١ . - . - )\ر. { 2 ٠

 هخفقن امأو ‘ نونلا ىشو ةنزملاف هه امأ هللا دمع وبأ لاق . همغن و هخفن و هز نم

 ىف سانلا رقحمو هدنع اهمظعيف ناسنإلا سفن ىف ناطيشلا هب سوسوي ربكلاف

 . قيفوتلا هبو عا هللاو 2 هينع

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىردا ديعس ٢ نع دواد وبأو ىذمرتلاو دمحأ ىور )١(

 هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيحلا ةتناب ذوعأ لوسةي مت حتفتسا ةالصلا ىلإ ماق اذإ هنأ

 ةءارقلا لبق لوقي ناك هنأ ملسو هل آو هيلع ةتنا ىلص ىنلا نع ءاج رذنملا نيا لاق . هثفنو هخفنو

 مهالا كنابس لوقي ةالصلا حتتفي نيح رمع تيأر دوسألا لاقو ميجرلا ناطيشلا نم هتناب ذوعأ
 . ىنطقرادلا هاور ذوعتي م كريغ هلإ الو كدج ىلامتو كمسا كرابتو كدمحبو



 رش ء غبا رل ( ڵ و ل

 ةالصلا ىف ة-ارقلاو ةلمسبلا ىف

 ۔)١)
 ةلس مأ نع- ع رك ذو ےح ميحر راانمحرلا هنزا مسب ارق ةذاعتسالانم ىلصملا ء غرف اذإف

 . نيلاعلا بر هلي دجلا . حرلا نحرلا هللا سب 2 لاتف ىلصيل ماق والع تل ىنلا نأ

 ىمهو ى باتكلا مأ ىهنيملاعلا بر هلل دجلا : ةلظ ىنلا لاق ةريره وبأ "] لاقو

 ڵ باتكلا ةححاف أرقي مث . اهنم ةنآ حر اا نمحرلا هللا مسب و ك ىاثال عبسلا

 ىف ىنعي « نآَرتلا نم رسيت ام او أرقاف » : ىلاعت هللا لوقل نآرقلا نم رسيت امو

 رمست ام الإ ادور \ء ةدش تفو لو ك هر ره أو ةالصلا ش ه كالذ هللا ض رقف 3 ةالصلا

 ىتاثملا ليق « ظ نآ رةلاو ك نلا حرم اعبس كاتْيَتآ دقلو ر : ىلاعت هلوقو

 ىرقلا م أ ةكم تيمس اك اهلي زنت مدقت و ‘ : اهظمل باتكلا مأو ء باتكلا ةح اف.

 اكرابم ةك ىلآ يالل مضو تيث 7 لوأ نإ» :ىلاعت هللالاق اهمدقأ اهنأل
 ١ س , س ٠٥ س حت

 لك ىف رسستو ك اهب رهجي ةالص لك ىن ا مب رهج هللا ےسبو ۔ « نيملاعال ىده

 حرلا نمحرلا هرا مسب أرقي نأ ةروسل او أدب نم رهؤي م ( 5 ارةل اب اهف رسي ةالص

 ف / رآ ار ١ لوقي ازباحص أ ضعب و . لفلا ةروس نمو باتكلا ةح اذ نم ةيآ ىهو

 ىلع ةباحصلا عامجإ اهيف ةجحلاو ى ةروسلا نم تيل نكلو تركذ عضوم لك

 اذإ أرقت فيك ومع هللا لوسر لاق لاق ىلع نعو . فحصلل لك ىف اهتابثإ

 . ةملس مأ نع كاملا هاور )١(
 نآرق .ةلا ؟ ؟ اهنإ . نمحرلا ه هللا مسإ , اوأر ١ ,اف دحلا !ا ق اذإ هلنفاو ,ىلمقرادلا هاور ) (
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 لاقو . ميحرلا نحرلا هللا ےہ لق لاقف نيملاعلا بر هلل دجلا تلقف ةالصلل تق

 اهسن نمو ص هيلع ضقن ال سان حرلا نمحرلا هللا مسب كرت نم : هللا دبع وأ

 رصي ملو ركذ نإو نيدح زواجي نأ دعب ركذ اذإ ديعل هنإف باتكلا ةحاق ىف

 ةروسلا حاتتفا دنع اهيسن نمو دجسو عكرو أرق مش ى اهأ رقف عجر ثلاثلا دحلا ىلإ

 هيلعف باتكلا ةحتاف دنع ادمعتم اهكرت نإو . هيلع ةداعإ الف باتكلا ةحتاف دعب

 ةداعإ الف باتكلا ةحماف أرق ام دعب ةروسلا ةءارق دنع اهكرتل دمعت نإ و { ضقنلا

1 
 ث ا

 نآرق ميحرلا نرلا هللا سإ ں ةمألا تعمحأ : هنلا هجح ر نسحلا وب أ لاقو ك هملع ١

 ؛هيلع ضقت الذ اهتعارق ىن نمو ،رسلاعم اًرسو رهجلا عم رهج اهتءارق ىف نحنف
 ةروسب أدب نإف اهريغ أرقو اهكرتو اهف طاغو ةروسلا أرقنمو اهكرت هل بح الو

 سياف ةالصلا ف ىسركلا ةيآ أرق نمو . حرلا نرلا هللا مسب أرقي نأ رم يف

 داسفلا هيلع تفخ ادمعتم كلذ لعف نإف ى حرلا نمحرلا هللا ےسب أرقي نأ هيلع
7 

 5 ءىش الو هنظ و هله هتالص داسف ىلع مدقتأ هل زئاح هز أ نظ وأ ىسن نإ و

 ٠ .دمعتم كللذ 12 ىلإ د وه الو ك نايسنلا 7

 اهأرقو 2 تام ىتح هتالص ىف محرلا نمحرلا هلل مسب آرق ةتللطىنلا نإ ليقو

 ٠ (١>)تام ىح هلا 4_ےحر رع اهأرقو تام > هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وب آ

 ىنب نم ناطيشلا سلتخا ءىش لوأ نإف تكرت دق وأ لاقف سابع نبا اهنع لئسو

 إ لاقو رس مح مس : و ميحرلا ن رلا هتنا ےمب ل نإ لاقو ص هللا هنعل , مسابا مهنم اهساتخا دقو ڵ حرلا ..ح رلا هللا هثارسإل

 هنإو ن انلش 7 ز إ :لاقوء٬قلخ ىذلا كبر ےسب أرةا:لاقف اهب مهرمأ دق هلا

 ه ۔٠.۔.. ۔.۔م ۔. ۔۔)۔د۔.۔س ۔۔ے۔٫سص ۔۔ صس -

)١( رمع نبا نع ىنطقرادلا هجرخ .
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 مالسلا هيلع نايلس نإ ليقو . نآرقلاف ةيآ مرك أ ىهو « ےحرل نمحرلا هللا مسب

 اهلوقب هيبن هللا رمآف حرلا نرلا هللا مسب هنإ و نايلس نم هنإ سيقلب ىلإ بتك

 عبرأ ىهو افرح رشع ةعست محرلا نمح را هللا يسب ليقو . نايلس ةليضف هيطعيل

 رشع ةعست مهنأل منهج نازخ نم هللا هنمأ حراا نرلا هللا سب لاق نف تالك

 عئابط عبرأ ىلع لدت تالكم برأ ىهو ى رّشَع ةعست اهنع : ىلاعت هللا لوقل افص «

 باوبأو ، فرحأ ةعبس هللا مسبو « ةبوطرلاو ، ةسوبيلاو ك ةدوربلاو ؛ ةرارحلا

 منهج با وب أ نم هللا هنمآ حرلا نمحرلا هللا مسب لاق نمف باوبأ ةعبس منهج

 ةيواملاو ، رتسو 0 ےحجلاو ، ريسلاو 4 ةمطلاو ڵ ىظل .ىهو ةعبسلا {

 ليقو . باوبأ ةمس اهت نيممجأ مدعو مَهَج نإو : ىلعت هلوق منهجو
 رمألا مي كنكو أ:هلوق ايندلا ىف امأ ةرخآلاو ايندلا فوخ نم هللا هنمآ اهلاق نم

 رانلا ىلإ هب هللا رمأ اذإ نمؤلل نإ ث ربخلا ىف ءاج ىقعلا ىفو . نوتم مو

 .ليقو . ةنس فلأ نيعبس ةريسم رانلا هنع ت دعابت حرلا نمحرلا هللا ےسہ لاق اذإ

 بعهذام دعب هكلم دجوف ےحرلا نمحرلا هللا مسب المأ مالسلا هيلع نايلس تإ

 .ةساثر دج وف .دهدهلا هلمحو هللا مظعألا سالا دجوف ايخرب نب فضآ هبتكو هنم

 . كلذب ملأ هللاو ء رفكلا دعب ناميإلا تدجوف سيقلب هتأرقو ڵ ريطلا

 لصف

 باتكلا ةحتانب الإ مومأملا ةالص زوجت الو هللا هحر دمحم ىبأ عماج نمو
 ١ روم رم ۔, بإ ح ےس س ,٥ 1

اوتصناو هل اوعمتساف نارقلا ىرق ا ذإو » ىلاعت هتنا لوقل اهدحو ۔٨م
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 ةلللتط هنع ربخ ىفو . ©_>باتكملا ةحتافبالإ ةالصال ومل ىبلا لاقو « نومحر

 ةحتافب الإ اوأرقت ال لاق اذه هذهل ك معن اولاق ؟ ماإلا فلاخ نوأرقتأ لاق

 ء ةيب رعلا ةءارقلاب الإ ةالصلا زوجت الو 0 اهب الإ زوجت ال ةالصلا نإو ث باتكلا

 ىلاعت هللا لاق دقو ث للش ىبنلا نع تذخأ ىلا ةفصلاب الإ ناذألا زوجي الو

 ى ر رع ناسل اذ و ىمَجع ا هيل 1 نودجي ىذا اس ) رشب ,هملعل اًّإ «

 الف ايسات ايش.ارق همزلت ثيح باتكلا ةحماف نم ءىش ةءارق كرت نمو . « نيبم

 اهنم ءىش كرتل دمعت نإو.‘ ضقنلا هيلع مث 2 اهرثك أ ةءارق ىسني ىتح هيلع ضقن
 هل سيلف هينذأ عمسي ملو ةضيرفلا ةالص ىف أرق نم حون وبأ لاقو ۔ ضقنلا هيلم

 هللا دبع .ون أ لاق . هنع زاج دةفةءارقلاب هناسل كرح اذإ لاقم . روعألا امأو . تالذ

 ةحنافي راهىلا ةالص ىف رقي نأ زوجي له هللا همحر ةديبع وبأ لئس ى هللا هحر

 ديعس ىنأ نعو . ال لاةف ؟ دحأ هللا وه لق لثم راصقلا نم ةروسو باتكلا

 كلذكو « باتكلا ةحةاق ريب رصملاورهظلا ةالص ىف أرقي ال ىلصملا نإ هللا همحر

 .انباحصأ لوقىف ةرخآلا ءاشعلا نم ناتريخألا ناتمكرلاو برغملا نم ةرخآلا ةعكرلا

 نييلوألا نيتعكرلا ىفأ رق ةب نأ هل دبالنأ هدحوىلصملاو ىلص اذإ مامإلا نإ محلوق ىن ىو

 مهلوق رثك أ ىف اهكرت ىف هل رذع الو باتكلا ةحتاف رصعلاو رهظلا ةالص نم

 نيتعكرلا ىف مهلوق ىف فالتخالا ىنعم جرخيو مامإلا فلخ نم ىلع كالذكو

 برغلل نم ةريخألا ةمكرلاو ةرخآلاو ءاشلاو رصعلاو رهظلا ةالص نم نيتريخألا

 )١( باتكلا ةحتافب رقي مل نمل ةالصال ةدابع نع مهريغو ملسمو ىراخبلاو دحأ ىور .

 )٢( ةريره ىنأ نع نابح نياو هجام نباو دحأو كلامو عيبرلا هجرخأ .



٤٢ ١ 

 .نإل مهوق ضعب ىفو ث اهكرت ىف صخري الو كلذ لك ىف ةحتافلا ةءارق ىري ضعبف

 ةءارقو . اهانركذ ىتلا تاعكرلا هذه ىف هأزجأ حبس نإو ء لضفأ لراك هأرق

 ىلو أ تاولصلا عميج ىف تاعكرلا عمج ىف باتكلا ةحتافب درفنملاو مومأملا و مامإلا

 جاد مخ ىهف باتكلا ةحمافب اهيف أرقي مل ةالص لك نأ لوقلا مومعل تبثأو

 نيتعكرلا ىف باتكلاةحتاف ةءارق كرت نم ملوق ىفو . جادخ نم ىكزاب تسل وأ

 نآ رقلا نم رسيت ام ةءارق كرت وأ رجفلا ةالصو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نم نييلوألا

 « ةالصلل ةداعإلا .هيلع نأ. ادرفنم وأ امامإ ناك ى ةيآلا هبشي ام وأ ادعاصف ةنآ نم

 حبسي هنإ ، لوقنةيب رلاب ةءارقلا نع زجع نمو . نايسن وأ دمعب كلذل هكرت ناك

 ةءارقلا نم هتالص هب ةي ام يلعت ىف دهتجم نآ هيلعو ى هتالص متتو ةءارقلا ناكم

 .ةيسرافلاب هتءارقن ةيبرعلاىلع ردقي ملو ةيسرافلاب ةءارقلا هتنكمأ نإ لوقو ث ةيبرعلا
 ٠ حيبستلا نم ىلوأ

 لصف
 1 س ىم و .س ص ۔ . هس . ۔ ء س . ش . : ل

 ١ولوأت 7 اع رضت كسفن ق ي ر 5 ذاو « ىلاعتو كرابت هنرأ لاق

 .. : ث .. ء . َ . ۔ ٠ ۔١إس .؟ . - ٠,

 . . .ع . ء -[ س . د 3 ع

 رسيتامو باتكلا ةحمافب انتالص ىفأرقن نأ ٍةتللتط انيبن انرمأ : ىردخلا ديعس وبأ

 7 7 : .غ 2 . 1 )١( ۔ ؟ ااق . . .“آ لا .زم
 ةالص ال نأ الأ 2 ىدا أ نآ هللا لوسر ىرمأ ٨" ةريره وبأ ؛لاقو . نارقلا نم

 دواد أ ىفو داز اف باتكلا ةناف ةءارقب مشدنع هانغناو دواد وبأو د_حأ هحرخأ )١)

 اهق و اف ةيآ ةعارة بجوأ دقو ةروسو دمعس فأ نع هجام نبا شو رمسبت امو دعس بأ نع

 برغملا هدحو ىلص اذإ درفنملاو مومأملا نودمامإلا ةءارقلاب اهيف رهجي ىلا تاولصلا ىف ةبضابألا
 ديؤملاو مساقلاو ىداملاو ساملا ىبأ نب نامعو هتبادبعهنباو رمعااذه ىلع مهةفاوو رجفلاو ءاشملاو

 . ةتناب
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 ةالص ال : لاق هنأ هنع تماصلا نب ةدابن ىورو . ةروسو باتكلا ةحافب الإ

 ع رمست امو باتكلا ةحتافب أرقي نأ ايبارعأ رمأو 2 ادعاصف باتكلا ةحمافب الإ

 ىلصمل زوجب ليقو . ثاذ هأزجأ. باتكلا ةحتاف دمب ةريصق ةيآ ىلع رصتقا نمو

 أرقي نأ هل زوجو « .ةءارقلا نع كالذ هبزجي و نآرقلا نم نيتيآلإو ةيآلا ددري نأ

 ههرب ركت زوج النتايحةلاوباتكلاةحاف امأو.ةمكر ىفرثك أ وأ نيترم ةرونلا

 نف ائيش ل۔ءف نإو .ةالصلا نم امهعضاوم نم دحاو عضوم ىف و امهنم ءىش الو

 4ذه ىن مانلاو ، اهداسنو هتالص مامت ىف فلتخيف كلذ هل زوجي هنأ نظ ىلع كلذ

 تبلتلاىنعم ىلع مالكسلا نم ءىثل هذيذر ناك نإو { زاوجلا ىلإ برقأو نوخأ
 نآرقلا ةءارق نيبو تايختلاو دجلا رركت نيب اوفرفو . هيلع ضقني الو هل زاغ

 :رق امأو . اهريغ اممعضوم ىف امهنع ىزجن ال تايحتلاو باتكلا ةق نأل
. 1 

 تايحتلاوباتكس 1 ةحاف امأ او ‘ زاج هنم "ىرف .و ‘ رعب نع هضوع ىزج نآ ر ا

 .ىلإ ؟ذعاصف ةيآلا نم اهم روح نآ ر ةلا ة ٥ ءارقو د "امهنم صقني الو اهيف داري اله

 ىنمامإلا فلخ وهو ةالصلا ف مرح آ نهف ه هلرا هجح ر رثؤملا ف أ نعو . . هل هر اهن 9

7 

 روسلا نم عمتساف ةءارقلا عمسي نأ 4سقن ق ى ونم ةءارقلا اممف رهج ةالص

 هلو اذهل هرك ألاق باتكلا ةحناف أرقنداعنأهل ادب مث «كلذنم رثك أوأ نيتيآ

 وأ ةب .

 مامإلا هتبسدقوء اهف لخد وأ مامإلا عم ةالصلا حتتفا ءاوس هتالص داسفإ هب غلبأ

 تاولصلا نمآرهجةءارقلا هيف امف ةءارقلاب زهجي نأمامإلا رمؤي الو٬رثك أ وأ ةمكزي
الص ف :إيقدقامالإ اضةن هياع ملعزالف كلاذىلع داز نإو ؛هفلخنم هعمسيام ردقب الإ
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 . اهيف ةءارقلاب رهجي ىتلا تاولصلا نم اهريغ ةءارق قوف رهجلا اهبف زوجن هنأ رجفلا

 غرغي نأ هل بحتسي و ع اهدحو باتكلا ةحناف الإ أرقي الف مامإلا فلخ ناك نموا

 لخدو اهءارق نم مامإلا غرف نإو . ةءارقلا عمسيل اهنم مامإلا لبق اهنعارق نم

 نإ ح سأب الو رق نإو ص ةء ارقلا عمتس و اهءارق نع وه كسمي ةروسلا ةءارق ىف

 عكريلف مامإلا عكر مث مامإلا فلخ باتكلا ةحتاف نم ائيش راهنلا ةالص ىف أرق
 مامإلا فلخ باتكلا ةحماف رقي مل نم ىف هللا هجر بوبح نب دمحم لاقو ۔ هعم

 نأ هنع دجوي و ٠ كلذ ىر الف هريغ امأو ث هيلع ضقن ال هنأ ةالصلا نم ءىش ىف

 رهجام وأ رصملاو رهظلا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا ىف باتكلا ةحتاف كرت نم

 ةحتاف أرةي ناك ن . ىف لاقو . ضقنلا هيلع نأ ادع ةالصلا ىف ةءارقلاب هيف مامإلا

 كرتي هنأ باتكلا ةح :ا وه متي ن أ لبق مامإلا عكر مث مث ث مامإلا فلخ باتكلا

 لاقو ٠. رصعلاو رهظلا ةالص نم نيتلوألا نيتعكرلا ىف مامإلا عم عكري و ة ءارقلا

 هجوف عوكرلا كردأ نم لاق نم لوقب ذخأ نمو ى هيلع سأب الف أرقي م نإ هريغ

 ملس اذإ ةءارقلا لدب هيلع سيلو ةالصلا كردأ ذقف أرقي لو مامإلا عم عكرو مرح و .

 ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا ىف مامإلا كردأ اذإ هلزاج اذهب ذخأ نف؛مامإلا

 كردي مل نم لاقو باتكلا ةحناف ةءارق نم تاف ام لدبي نم نحتو ي ةعبارلا وأ

 اذإ ةءارقلا لدب هيلعف نآرقلا ةءارقب اهيف رهجي ةالص ىف ةلماك ةيآ ةءارق مامإلا مم

 تايآلا فرعي ال ناك نمو . ةالصلا كلت لدب هيلعف لس في مل نإو « مامإلا ملس

 هكردأ ىذلا نأ ملعي ىتح هيلع ضقن الف نآرتلا ةءارق نم ائيش مامإلا نم عمسو

. ةيآ نم لقأ
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 لدبي ملو ةيآ كردي مل رم ةالص ضقن ىلع مدقتأ ال لاقن دايز وبأ امأو
 نيتعكر لا ىفباتكلاةحماف ةءارق دعب حبس نم ةالص ضقن ىلع مدقتال لاق و ةءارقلا

 رصعلاو رهظلا ةالص نم نيترخآلاو نييلوألا

 لسف

 ةداعإ ل لوقف > باتكلا ةح 1 عم ةروس ر راهنلا ةالص ف أر ١ نميف فلتخاو

 هيلع مهو ال لوقو ث مهولا ىتدجس دجسيو اهلك ةالصلا تاعكر ىف أرق ولو هيلع

 امأو ، نيترخآلا نيتمكرلا ىف هيلع لوقو 2 ايسان ثاذ ناكاذإ نآرقلا ةءارق ىف
 تاعكر ىف ةروسو ةحماقلا أرق نإ ى لوقو امهيف ةءارقلا ىف هيلع مهو الف نايلوألا

 ذإو . ةالصلا تقو ىف كلذ ركذ نإ ةالصلا ء -ا۔ا هيلعف اهلك راهنلا ضئارف

 ه۔اعف .هتالص رثكأ ف أرق اذإ لوقو « هيلع ةداعإ الف تقولا ءاضتنا دعل ملع

 ‘ تقولا ىف ةداعالا هيلعف ةعكر نم رثك أ ق أرق اذإ لوقو ك تقولا ىف ةداعإلا

 ىلع ةنسلا فالخ زوجحم الو « نا زآ رقلا اهف أرقب ال ن ] اهف ت ٫اج ةنسلا نإ لوقو

 . ةمكر نم رثك أ ىف أرق اذإ ةداعإلا هيلعو 2 نايسنلا الو دملا

 لصف

 دغب كلذكو ، دحأ هللا وه لقو ث ةلماك ةروس رتولا ىف أرقي نأ بحتسيو

 . رجفلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا ىف ةءارقلا نم هغارخ

 غر فح ارقف ر ركسملا ىف سانلاب ىلص ديز نب دمحم نأ هللادبع نب حبسم معزو

 ك ةضقةتنم مهمالص : لاق ك كالذ ن ٠,ع ريشب لثس» 4 لا ىدص لاق ش ك ةروسلا نم

: ( ٤ / نيبلاطلا جهنم - ) ١٠
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 .لوقن ث مامإلا فلخ ةروسلا ةءارقل دمعتي نم ىف فلتخاو . ةدعسم كلذ رب ملو

 انهف تتبث ةالص لك ليقو . هيلع ضقن ال لوقو ى هتالص ضقن كلذل دمعت نإ

 أرق نإو ، ةضقتنم ىهن نآرقلا نم ائيش باتكلا ةحتاف مم اهيف أرقي ملف ةءارقلا

 حرلا نحرلاهللا مسب وإهيلع ضقن الف باتكلا ةحتاف عم ةا ولو نآرقلا نم ائيش

 ثالثلاو نيتروسلاو ةروسلا أرقي نأ زئاجو ص لوقلا ضعب ىف نآرقلا نم ةيآ

 :ث نيتعكر ىف ةروسلا أرقي نأ زوجو ى ةالصلا تقو نم ةعس ىف ناك اذإ ةعكر ىف

 دعب نم ةمتعلا ىفو ‘ لصفملا روس رابك نم رجفلا ةالص ىف أرقي نأ بحتسي ىذلاو

 ٠ لصفلا رخآ نم برغملا ةالص ىفو ك كللذ

 لضفلا لوأ نم ةادنلا ةالص ىف أرقا : يلع نب ىسوم لاق ى ديلؤلا وب أ لاق

 ىخضلاو نم برغلا ىفوءليالاو ةروس ىلإ ةقاحلا نم ةمتعلا ىفو « ةقاحلا ةروس ىللإ

 .ناكو .ىلعألا كبر مما حبس برغلل ىف نوأرقي سانلا نإ ليقو . لصفملا رخآ ىلإ
 ةمتملا ةالص ىفو ى كردص تال حرشن ملأ برغلل ةالص ىف أرقي رصنلا لخأ ضخب
 " تبسلا رجف قو ، سي ةروس ةمجلا رجف ةالص ىفو « ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ

 رجف ىقو ، نمحرلا ةروس نينثالا رجف ىفو ، ق ةروس دحألا رجف ىفو ، ناخدلا

 ةروس سبجلا رجف ىفو ، رشحلا ةروس ءاعبرألا رجف ىفو « ةعقاولا ةروس ءامالثلا

 روس نم ءىرق الكو ، دودح ءىش اندنع كالذ ىف سال و ع اللا هديب ىذلا كرابت

 « مامإلا لبق ةمكر لوأ ىف أرقي ال نأ مومأملا رمؤيو ةالصلا هب تمت نآرقلا

 ةيكرلا ىف كلذكو ث هيلع ةداعإ الف مامإلا لبق أرق إ و ع ذيعتسي نأ هلو
هيلع سأب الف ةءارقلاب مامإلا هيف رهجي ال ام امأو رهجلاب هيف أرقي امم اذهو 2 ةيناثلا
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 مث هزواجيو 2 مامإلا "ىدتبي ىتح فقو مامإلا لبق أرقف ىسن نمو ى ةءارقلا ىف

 هنءا ر ىلع

 ةروسو باتكلا ةحماف اهيف أرةي ةالص ىلصي نميف هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 ةروسلا ىسن هنأ رك ذت عوكرلا متأ املف ك عكرف ةروسلا ىسنو باتكلا ةحماف أرقف

 لمع امب دتعي هنإ هلوقو نايسنلا لاح ىف لم امب دتعي الو مكريو ارقي عجري هنإف

 ىسناذإف ء دح ىلإ دح نم ىدعت اذإ هتالص دسفت لوقو هلمع عيضي الو نايسنلا ىف

 لخدي مل امو اهلوأ نم هتالص ديمي هنإف ركذ مث دوجسلا ىف لخد ىتح ةءارقلا

 ىلع ةمات ةمكر زواجي مل ام لؤقو ، دجسيو عكريو أرقيو موقي هنإف دوجسلا ىف
 ىذلا دخلا ىسن اذإ لوقو هتالص ىلع ىنبيو ىسن ام ىله عجري نأ هلف نايسنلا

 عكريو ةءارقلا كرتي نأ وهو ث هتالص داعأ ىناثلا دحلا ىلإ لخد ىتح هيلع ناك

 ىلإ ىدعتي ىتح هطسوأو اذه ىف ليق ام قيضأ اذهو دجسيو عوكرلا كرتي وأ

 . ةمات ةعكر ديزي ىتح كلذ عسوأو ثلاثلا دحلا

 لصف
 ةمكر لا ىف يرم ةروس أرق 0١ وتا ىبنلا نأ انل ركذ هثيا همحر رثؤملا وبأ لاق

 حيصي ايبص تعمس فإ لاق فرصن ا املن٬٤دحأ هللا وه لف ةيناثلا ةعكر لاف أرقوءىلوألا

 أرقن ةادغلا ةالص رفسلا ىف ىلص هنإ ليقو . همأو هتمحرف ىفلخ ىلصت همأ نأ تننظف

 إ . لاق لسو هلع هتنا ىلص ىنلا ن 77 سنأ ن ء ىناسنلاؤ دواد بأ الإ ةعاجلا ىور )١(

 دجو ةدش نم ملعأ ام .تالص ىف زوت أف ىصما ء ءاكب سان اتاطز ديرآ نأو ذ ةالصلا ىف لخدال

 . هئاكب ن نم همأ
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 باطخلا نب رمم نإ ليقو ث سانلا برب ذوعأ لقو ث قلفلا برب ذوعأ لق ك اهيف
 فاليإلو « ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت لأ » ةادنلا ةالص ىف أرق هللا همحر

 «نورناكللا اهيأاي لق»ةادفلا ةالص ف أرق هللاهمحر ديز نب رباجنأ ركذ و« شيرق

 سانلاب ىلص هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نعط امل ليقو . ةيتاش ةادغ تناكو

 اذإو . رثوكس)ا كاغيطعأ انإ آرةف ء رجفلا ةالص ةادخلا لت فوع نب نمحرلا دبع

 هل اعدو ، لضفلا لهأ نم فوع نب نمحرلا دبع ناكل يقو ى حتفلاو هللا رصن ءاج

 .ةنجلا ليبسلس نم فوعنب نمحرلا دبع تسا مهللا : ةم لاقم ابغلب امف ةلل ىبلا

 نآ رقلا ىف طلغي ىذلاو « هيف ردك ال ىذلا ىفاصلا بذعلا وه ءاملا نم لييسلسلاو

 ملكت نإو ي هيلع سأب الف نآرقلا نم ءىثب نآرقلا ىف طلغي ناك نإف ةالصلا ى

 . لدبلا هيلعف نآرقلا ريقب

 هنأ هسققب فقي الو سفنةيو أرقي ناكاذإ ىلصملا ىف هللا همحر ديعس ىنأ نعو

 اهم رهج ن ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص ف موقب مأ نمو ۔ هيلع ضقن الوتلذ هل هركي

 ءرهجلا نع تعمعضو ىسقنىنتأرق مل لاقف ةءارقلا نع هولأس مشةالصلا 2 ىخضق ىتح

 دمتعا ضقنلا مهلع :هرا هحر ىراوحلا و أ لاقو . اوضقني نأ بحأ اه دمتعا نإف

 ة_اك ىف ناك ولو باتكلا ةحماف ةءارق ق مامإلا ردابي رأ مومأمل و .0 ىسن وآ

 هجوف مامإلا ةالص ىف نخدي نميف فلتخاو ۔ سأب الف مامإلا قبس نإ و { ةدحاو

 « مامإلا ةءارق هيزجت لوقف هسأر عفري نأ لبق هعم عكرف عكار مامإلاو ك مرحأو
 ةداعإ هيلعو ، لاح ىلع ثلذ هيزجمال لوقو « راهنلا ةالص وأ ليالا ةالص ىف ناك

مامإلا هف رهجم امو مامإلا ةال_ص نم ةءارةل \ همف رهحجنال ايف ه رح لوقو ة ءارقلا
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 نمو . ةنآ ردق وأ « اهقوف اف ةيآ مامإلا ةءارق نم كردي نأ الإ هبزجي الف ةءارقلاب

 هتالصف هتالص ىلع ىضمو اهنم آ محقناف ، هتالص باتكلا ةحاف ةا رق ىف طلغ

 ةزمه لكل ليو ، رقف ىلصي نم ىفو « دمعلا ىلع كلذ كرتي ىتح هللا ءاش نإ ةمات

 نأل ضقنلا هيلع فاخأ لاق ء ةمطحلا ىف لرذبنيل هتني مل نئل الكآهف لاقف ڵ ةرم

 ةرقبلا ةروس ةادنلا ةالص ىف أرق : ن ىنلا نأ ىورو . مالكلا نم اذه

 ليقو { تايآ رشع نم لف ] اهف ةروسب ةادغلا ةااص ىف ًارقيال ليقو ع نار ل آو

 أرق نم ليقو ،رفسلا ىف كلذو ، نورفاكلا اهيأاي لق ى هنع هللا ىضر رع اهيف أرق

 ةءارقلا نم ءىش هيلع ىقب دقو امك ار رخ نمو ،كللذ ه أرجأ 2 ناتماهدم 2لدبلا ىف

 نمو. درفنم وأ امامإ ناك ضقنلا هيلعف كالذل دمعت اذإ ليقف كعك ار وهو اهمتأف

 أرق نم امأو .هتالص ضقن ىلإ كلذ هب غلبي الف «نيظناحل كيلع نإو هتالص ىف أرق
 .هتالص ديعي نأ بحتنف معنلانع ذئموي نلآستال مث أرق وأ نيقيلانيع اهنورتال مث

 . هب ىلوأ ضقنلا نأ ىغطيال ناسنالا نإ ااك لاقن أطخ أرق نإ كل ذكو

 لهف

 ؛ةللا همحر ےثاه كاذ زاجأو ، اهدحو باتكلا ةحتافب عوطتلا زوجلال ليقو

 نب ىسوم الإ لفاونلا ىف ىزجت باتكلا ةحاف نإ لوقي ادحأ نأ عمسأ مل لاقو
 لمج اذإسأب الف دخلا ىف نيتنحل نم ملسف ةالصلا ىف نحل نمو . هللا هحر رباج ىبأ
 ليقو ،ءابلا حتفو نونلا ض دبعن كايإ و ءاتلا ےضب تمعن أو 0 ماللارسكب نيملاعلا

 دق دبعن نم نونلاو ، نيعتسن كايإو دبعن كايإ نم فاكلا رسكا ذإ كل ذكو

الف ةالصلا ىف نيلاضلا نم داضلا نيبي نإ ::لاق ىفاشلا نع ىوريو . مدقت
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 اضيأ ليقو ث تاغللا رثاس نم اهريغ نود ةيبرعلا هب صتخت فرح هنأل « هل ةالص

 ىرسمعلا ىرسلا ناكم لعج ىرسيال هرسينسف نيتيآلا لدب نمو . اهيف ءاظال هنإ

 ةالصو هتالص تدسف امامإ ناك نإ و { هتالص تدسف ىرسسلا ىرسملا ناكم وأ

 نوسلل ناكو مالسالا ىف لخد الجر نأ ةبوثم نب دايز ثدحو « هفلخ ىلص نم

 م ادن قيلا ماعط لرقي وهو ك ثألا ماعط موقزلا ةرجش نإ هل نولوقيف ى هن وملعي

 لدبي نأ ىنبنيال دمحم وبأ لاق . نيرفاكلا ماعط موقزلا ةرجش نإ هل اولاق نسحم

 ضقن الف اطلغ كلذك أرق نإ نسحلا وبأ لاقو ، نسحمال نوكي نأ الإ نآرقلا

 هجوتت ةمحرلا لعج نمىلع ضقنلاب ليقو كنآ رقلا ريغو فلاخ دقف دمعت نإ و « هيلع

 كل ذل ىراقلا دهعت اذإ ،هتحرو هللا ةعاط لهأل باذعلاو هبضغو هللا ةوادع لهأل

 لثم نارقلا ىف هلشم مالك ىنإ هناسل لزف أرق نمو . سأب الف نايسنلا ىلع امأو

 . هليدبتو نآرقلا ةفلاخم دمعتي مل اذإ هيلع ضقن الف ےلح روكش لاقف ميحر روفغ

 ةءارقلا نم اضوع ة۔ةعلانم نيترخآلا نيعكرلا ىفحبسينأ ىلصاإل ةيواعم و؛ ] زاجأو

 لال ليقو « هللا ناحبس لوقب ى ةرشع ىدحإ وأ اعست وأ اعجس وأ اخ وأ اثالث

 .اذه ىلع

 اهريغب الاغتشا ةءارقلا كرت نهو ء هسقن ىف لوقي أرقي مجعألا دحم وبأ لاق

 أرقف لجر انب ىلص : لاق دايز ى أ نعو . سأب الف اياعت نإ و ع هتالص تدسف ةعاس

 الو : ىلاست هللا لاق ء اصقن رب ملو ةغل ىمه لاقن امشاه تلأسف رثوكلا كانيطن أ انإ

 باحصأ عمتجم «ةكمب اذهناك سابع نبالاق . ةيآلا اهب تناخ الو كتالص رهحت

هباحصأب ىلصيو هرمأ متكي ناكو ڵ ةوعدلا رهظي نأ لبق هيلإ وم هللا لوسر
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 راد ىف رهشأ ةتس نيتعكر ءاشعلا ةالصو نيتمكز حبصلا ةالص نيتالصلا نيبام

 نتنلا هيلع نوقليف نوكرشملا هيتأيف٬ مقرألا نب هللا دبع هل لاقي شيرق نم لجر

 هباحصأ هعمسي مل هتوص ضقخ نإو ى هوذآ ةءارقلاب هتوص مفر اذإف ع هنوذؤيو
 تناخ الو . نوكرشملا كيذؤيف كتءارقبعأ كنالب رهج الوءةيآلا هذه تلزنف

 امب عدصاف » : هلوقب ةخوسنم هذه : ىلكلا لاقو ، كفلخ نيذلا كعمسي الف اهي

 . ءايلا نم. اهرتسي ىذلا اهب تفاخملاو هتالصب ىنارال رهجلا « دمحم وب أ لاقو . رمؤت

 ىفال ء عوطتلا ىف تلزن امإ ليقو ك هينذأ عمسأ نم هتالصب تفاخام ثيدحلا ىفو

 ريغ ةءارقب ىلصي نأ زوجي الف ةيبرعلا فرعيال ايمجعأ ىلصملا ناك نإو ع ةضيرقلا

 اثالث تايحتلاناكمو « تاحيبست ثدالم ةءارقلا عضوم ىف حبسي نكلو « ةيب رعلا

 ةنس ةءارقلا : ردكملا نب دمحم لاقو . هأزجأ ةيبرعلاب تالآ ثالث فرع نإو

 ك هنودجن اك اوأرقأف ةنس ةءارقلا تباث نب ديز لاقو ء لوألا نع رخآلا اهذخأي

 لوقي ىلصملا ىف ليقو د نآ رقلا ناكم ةالصلا ىف لمجنإلاو ةاروتلا ةءارق زوج الو

 هؤوضو ضقتنا دةن ادمعتم عطق نإف ببس نم ضراع هل ضرع مش هلإال نأ دهشأ

 الو هبر رفتتسيف ايسان وأ اطخ ناك نإو " كحلا ىف كرشلاب قحل دقو « هناميإ و

 ىراولا وب ألاقو { ةلجعلا نم هل رذع الوءالجاع اهماهتب ةداهشلل دهشتي و هيلع ضقن

 الف هنم اطلغ لهللاك لابجلا نوكتو نهملاك ءامسلا نوكي موي هتالص ىف آرق نم

 عكر اذإ ةالصلا نم ةءارقلا هيف رسي ايف مامإلا فلخ ىلصملا ىف ليقو ث هيلع ضقن

 لوقوءاثيش ديزي الو هتءارق عطقي بوبحم نبا لاق . باتكلا ةحماف ىف وهو مامإلا
 ه , ه . .& .. . ك

. اهءارق ل ْن ١ هاف عوكرلا ق هكردي ن ١ وحر ماد ام
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 لصف

 لخدي ملو ةروسلا ةءارق ىف مامإلا لخد اذإ مامإلا عم لخادلا ىف فلتخاو

 أرقي عجر نإف رقي عجري الو عمتسي لوقف ء باتكلا ةحتاف ةءارق ىف لخادلا

 « غرفي ىتح عامتسالا ىلإ عجري الف ةءارقلا ىف لخد نإ كلذكو 2 هتالص تدسف

 كدسقت لوقو . كالذ نم ءىش نم هتالص دسفت ال لوقو . هتالص تدسف لعف نإ

 دسفت الو باتكلا ةحتاف مامت لبق ةءارقلاف هلوخد دعب عامتسالا مم ةءارقلا كرت ىف

 . عاتسالا ىف هلوخد دعب ةءارقلا ىف

 « ةروس أرقي لرأ لهق عكر ىذلا ىف فلتخا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 « هلبقىذلا لامك دعب الإ لمعلا هل نكي مل ائيش لم دق هنأل ةالصلا ةداعإ هيلع لوقف

 لوقو ى ىناثلا دوجسلا دجسي ىتح لوقو ى دسفت مث دوجسلا ىف لخدي ىتح لوقو

 ك هتالص تدسف ةمات ةعكر ىلص اذإف ، ةمات ةعكر لصي مل ام ىناثلا دوجسلا متأ ولو

 <ةالصلا نم رغي ام ًايسان ناك اذإ ةع) ر نم رثك ا ىلص ولو ، دسفت ال لوقو

 ةءارق لبق نايسنلا ىلع ةالصلا متأ ولو لوقو ث ةمات هتالصو ةروسلا ةءارق ديعيو

 ىنع : أو ىنلا لوقل هتالص ىلع ىفميو ةروسلا ةءارق ديمي هنكلو ةروسلا

 . نايسنلاو أطخلا نع ىتمأل

 لصف

 ناك اك اهب حدفي ال هنكل ةءارقلا نيبي وهو هقلح كبشقتي ىذلا ىف ليقو

 ىلإ بحأ حنحنتلا كرتو ، هتءارق حالصل حنحنقي نأ هيلع سأي ال هنأ لبق نم

ةرودلا لوأ نم ةيآلا ذخأي نأ ىلصملا ىلع سأب الو ى ةءارقلا هيلع قبطنت ملام
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 لك اهرخآ نم. ة آو 4 اهطسوأ نم ةيآ وأ اهلوأ نم ةيآ وأ اهرخآ وأ اهطسو وأ

 ى مامإلا عكر مث دملا ضعب أرق نميف اوفلتخاو ، رذع ريغ وأ رذعل ك زي اج كللذ

 عم ةءارقلا كردي مل نهو ،نورخآ كالذ رب ملو « ةءارقلا لدب بجوأ نم مهنف

 !وفلتخاو 2 ةياورلا ىف كلذكو « هتاف ام لدبي لاق اك ةءارقلا كلت لدبأ مامإلا

 هنم اوعمس وأ « هفلخ نم وأ هتءارق هيلي رم عمس اذإ راهنلا ةالص ىلصملا ىف

 ع ثالذ ىف ثباع هنأل هتالص دسفت لوقف هريغ وآ هنم كش « رذع ريغل ةذاعتسالا

 رذع ريغل كاذ ناك اذإ ةداعإلا بحأ انأو ء هتالص دسفت الو ءاسأ دق هنإ لوقو

 رهؤيف لمالا ةالص امأو ث راهنلا ةالص ىف ةءارقلا هينذأ عمسي ال ىلصملا نإ ليق هنأل

 نب نازع باوج ىفو « هتالص دسفت الو { ءاسأ دقف لمفي نإف { هينذأ عمسي نأ

 نإو ى ضقنلا هيلع نأ دمعتم راهنلا ةالص ىف ةءارقلاب رهج نميف هللا همحر رقصلا

 رهجلا عضوم ىف ةءارقلاب رهجي ال موق مامإ ناك نإو . هيلع ضقن الف ايسان ناك

 مهتالصو هتالصف ةنآب ولورهج نإو ، ةضقتغم هتالصب ىلص نم ةالصو ةمات هتالصف

 نم ادحاو الإ عمسي مل ولو ةمات اعيمج مهتالصف ممسي ام ردقب رهج نإو ةزئاج

 مهمالص نأ هفلخ نيذلا هعمسو هلثم عمسي آرهجرهجم ال ناك نإو ع هفلخ نيذلا نم

 . ةمات

 ل_. صف

 سانل اي ىلص 7 هنع هللا ىضر باطللا نب ر نع لذضفلل نب ره نع ىور

 ىأ ،هولأس فرصنا املف ةالصلا ىفق ىتح ةءارقلاب اهبف رهجم ملف برغملا ةالص

!شيج زهجأ تفك ث توهس لب : لاقن ؟ توهس مأ والع هللا لوسر نع هتظفح
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 ىذلا ىف هللا همجر.ديعس ىبأ نعو . اوداعأو ةالصلا داعأ مث لصو ىتح ماشلا ىلإ

 نأ هيلع سيلو ، کالذ هل زيجأ دق.هنأ ههنعب شل هنف رسيي امع ةالصلا ىف رهج

 ادمعتم هيف رهج امف رسأ نإ و ، هتالص ىلع ىضمو “ ا رس ةءارةلا فن تسل عجري

 ةالص ضقتنتو هتالص متت لوقو ث ةضقتقم هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص نإ لوقف
 ايف رسأ ىتح ىسن نإ امأو ك ةمات عيجلا ةالص نإ لوقلا ضعب ىفو . نيمومأل

 فنأتسي لوقو ، لصو ثيح نم ةءارقلا ىلع ىنيب هنإ ليقف ركذ مث « هب رهجي

 ىلع ىنبي نأ هل ناكر هجلا عضوم ىفرسلا ةءارقب ةعكر متأ هنأ ولو اهلوأ نم ةءارقلا

 نإ و { نيتعكر تأ ول كلذكو ، تالد ىرب نم لوق ىلع ةمات مهنالصو ي هتالص

 ، ضقنلا هيلع لو۔ةف اهوحنو تايحتلا لثم ادمعتم ةءارقلا نم هب رسي امف رهج

 اذإ لوقو ى هينذأ عمسأ اذإ رهجلا دحو ى ةنسلا فلاخ دقو ى هيلع ضقن ال لوقو

 دقف هينذأ عمسأ اذإ رهجلا نإ لوقي نم لوق ىلعف « امامإ ناكاذإ هفلخ نم عمسأ

 رهجي دق مامإلا نأل ، هتءارق اوعمسي مل ولو « هب متآي نم ىزجم كلذ نأ رهج

 ايسان مامإلا رهج اذإ لاقو 2 كلذ ىلع ةمات مهتالصو « مهاك هفلخ نم هعمسي الو

 نع رسلا الو رسلا نع رهجلا ىزجي ال ص ليقو « كلذ هيز ليقف رسلا عضوم ىف

 لوقو ح يسان ء رسلا نع رهجلاو رهجلا نع رسلا ڵ هلك كلذ هيزجي لوقو ع رهجلا

 رهجلا نع ىزج الو رسلا نع الإرسسلا ىزج الو رهجلاو ردلا نع رهجلا ىزج

 ريبكشلا نم رهجلاو . رسلا عضاوم ىف ةالصلا رمأ نم نوكي ام عيمج ىف لوقلاو

 ةالص ىف ةءارقلاب رهجي نأ زوجمالو رفعج نبا عماج ىفو . ةالصلا رومأ نم هريغو

 كلذل دعت نإو ، اهبف ةءارقلاب رهجي ةالص ىف ةءارقلاب رسي الو « اهيف ةءارقلاب رسي

ضقنلا هياع فاختف كالذ ىسن نإو ص هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص تضقتنا
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 ىسن نإو سأب الف ةعكر ىف ىسن نإ و ،اهاك ةالصلا ىف ةءارقلاب رهج ىتح ىسن اذإ

 دجلا ةءارق ُىدتيي عجري هن إف دحسي نأ لبق ركذ نإف رهجلا هيف مذ ةءارقلا رسسأخ

 ىسن راهنلا ةالص ليقو . اهثدتبي و هتالص تدنف دجس نإو ةروسلابو اهب رهج و

 هدحو ىلصي وأ امومأم وأ امامإ ناك هسفن ىف رسينأ ىلصملل بحتسيو . ءامجعلا

 هينذأ ممسأ نمو ى هينذأ ممسأ هدحو ىلص اذإف ةءارقلاب اهيف رهجي ىتلا ةالصلا امأ

 هللا همحر ديعس ىبأ نعو ۔ كلذ هل هركيو ث هيلع ضقن الف راهنلا ةالص ىف ةءارقلا

 ىضمو رهجلا عضوم ىف رسأ اذإ مامإلا ىف انباحصأ نم للا لهأ فلتخا : لاق

 ص لوقلا رثك أ وه و ةنسلا فلاخ هنأل ڵ ةضقتنم عيجلا ةالص لوقف ، كللذ ىلع

 ، ةضقتنم نيمومأملا ةالصو ةمات مامإلا ةالص لوقو 2 ةمات عمجلا ةالص لوقو

 ء فنأتسي وأ ةءارقلا نم ركذ ثيح ىنبي هنإف ، ركذ مث ة-ارقلا ضعب رسأ نإ و

 دعبي الف ركذ مث ء ةروسلاو دجلا اهلك ةءارقلا رسأ ىتح ىسن نإو زئاج كالذ لك
 !ةدح كرتنك ناك اهلك دجلا متأ اذإ بحتو ء كلذبحت الو ء فالتخالا نم كلذ

 ‘ عأ هللاو . ةةسلا توبث ىنعم ىلع كلذب ىنأي ىتح اهلوأ نم ةءارقلا فنأتسيو

. قيفوتلا هبو
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 رشع سماخلا لوقلا

 باتكلا ةح اف ريسعو حرلا نرلا هللا مإ لضف ف

 حايرلا تنكسو قرشملاىلإ - ةلا بره حرلا نهرلا هللا ےسب تلز امل ليقو

 برلا مقأ و ى ءامسلا نم نيطايشلا تمجرو 2 اهناذآب متاهبلا تفصأو رحبلا جاهو

 ءىش ىلع همسا ىعس الو ص هافش الإ ءىش ىلع همساب د>أ ىمسي ال ص هت:رعب ىلاعت

 :دوعسمنبا لاقو .ةنجلا لخد حرلا نمحرلا هللا سب أر أرق نمو ي هيلع هللا كراب الإ

 بحراا نرلا هللا سب آرةيلف رشع ةعدقلا ةينابزلا ن نم هللا هتحني نأ دارأ نم

 لاق ليقو مهنم دحاو نم ةنج اهنم فرحلك هللا لعجيف افرح رشع ةعست اهنإف

 ).ذجأ وهف حرلا نحرلا هللا مب هيف أدبي ال لاب ىذ رمأ لك وتللط هللا لوسر

 هللامظعت هدوج نف ميحرلا نمحرااهللا ےسب هلوأ ءاعد دريال ليقو .ةكريلا عوطقم ىأ

 هللا ىضرباطخلا نب رمع نينمؤالريمأ ىلإ بتتكم ورلا كلم رصيقنإ ليقو .هلرفغ

 اذإ ناكو ءةوسناقهيلإ ذفنأف ،ءاودلا نم ءىشب ىل ذغنأف نكسيال ًاعادصي نإ هنع

 ثتالذ نم بجعتن ، عجولا هيلإ داع هغع اهعفر اذإ و « هب ام نكس هسأر ىلع اهعضو

 هزعأونيدلا اذه مرك أ ام لاقن ى ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف اذإف ةوسنلقلا شتفو

 ديل ولا نب دلاخ رصاح ليقو « همالسإ نسحو ساف هنم ةدحاو ةنآب ىلاعت هللا ىنافش

 انرأف قح مالسإلا نيد نأ معزت كنإ : اولاقف ك مل نصح ىف رافكلا نم اموق

 )١( هرارسأو نآرقلا لئاضف بتك ىف ةقرفتمو ةعمتجم ثيداحألا هذه تيور .
 )٢( نع ىوامهرلا رداقلا ديت هاور ١ م . ةريره
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 هللا ےسب لاقو . هذخأف هنم سأكب هوتأق لتاقلا ےسلا "ىلإ اولحا مه لاقف ك ملسن رآ

 ضعي لاقو 0 اولسأو ، قح نيد اذه اولاقن 2 املاس ماقو هب رشو حرلا نمحرلا

 نأ ىلاعت هلل الالجإ محرلا نمحرلا هللا سب اهيف ضرألا ن اساطرق عفر نم ءاملعلا

 قيرطلا ىف ةعقر دجو الجر نإ ليقو . نيقيدصلا نم هللا دنع بتك همسا سادي

 ىف ىأرف اهعلتباف هيف اهلعج اعضوم امل دجي ل حرلا نحولا هللا مب اهيف ابوتكم

 ى ةعقرلا ثاتل كمارتحاب ةكحلا باب كياع هللا حتف دق ى هل لوقي الئاق نأكمانملا

 مالسلا هيلع ىسيع رم ليقو . مهظعيو سانلا ىلع ةكسلاب ملكي كلذ دعب ناكف

 قابطأ مهعمو مهآر هتجاح نم فرصنا اهلف ء هبحاص نوبذعي ةكئالملا ىأرف ربقب

 ادلو كرت دقو ايصاع ناكاذه نإ ع هيلإ هللا ىحوأف ء كلذ نم بجعتف رون نم

 هبذعأ نأ تييحتساف حرلا نمحرلا هللا مسب ملال هتلف بتكملا ىلإ همأ هتلف

 ؟وحم هل بتكمل نيحلاصلا نم الجر ىنأ اناسنإ نإ ليقو . ىمسا ركذي هدلوو

 ناثي هاتأف ءانالا قلفناف { ميحرلا نمحرلا هللا سب بتكف ي اهدل و سهتحا ةأرمال

 لكب تيتأ ول هل لاقف « كلذك ناكف ثلاثب هانأف ء كلذك قلغناف هيف بتكف

 ةبيه هتركذ هللا تركذ اذإ ىنإف « تيأر ام الإ نكم مل هب ىؤي نأ نكمأ ام

 فلأ رشع ىنثا حرلا نمحراا هللا مب أرق نم نيحلاصلا ضعب لاقو ، روضحو

 دوي مث٬هتجاح لأسيو ةن ىبنلا ىلع ىلصي مث ءنيتمكر فلأ لكر خآ ىلصي ةرم

 كلذ لعف اذإف ء روكذملا ددعلا ءاضقنا ىلإ كلذ لثم لغف فلألا غلب اذإف ةءارقلا ىلإ

 له : ةلو ىبنلا لثس ليقو . ىلاعت هللا نذإب تناكام ةنئاك« هتجاح تيضق

. اهنم لك أي هنإف اهبلغ لا سا ركذي ال ةدئام لك. معن لاقف ؟ ناطيشلا لك أي
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 « هدبع ىلإ ىلاعت هللا باتك ناونع ميحرلا نمحرلا هللا سب نإ ءامكحلا ضعب لاقو

 هيلع نابضغ هديس نأ ملعي هناونعىلإ دبعلا رظنو اباتك هدبع ىلإ ديسلا لسرأ اذإف

 لقي ملو محرلا نمحرلا هللا سب ةمألا هذه باتك ناونع ناكاذإف هنع ضار مأ

 كتلماعم ديري٬كنع ضار هنأ ملعافباقملا ديدش هللا سب وأ كرابجلا زيزعلا هللا ےسب

 ريخوسانلا ريخ:لوقي :نط هللا لوسر تعمس لاق سابع نبا نعو .نيللاو قدرلاب

 ن مهورجأتست الو مه وطع أ هوددج نيدلا قلخ الك « نوللا ضرألا ىلع ىشمي نم

 هللا مسب ىصلا لاقف محرلا نحرلا هللا ےمب ىبصال لاق اذإ معل نإف ، مهوجرختف

 ثدحو « رافلا نم ملعملل ةء!ربو هيدلاول ةءاربو ىبصلل ةءارب ت 7 نمحرلا

 & طلا ملعتيل بتكملا ىلإ همأ هتلسرأ مالسلا هيلع ىسيع نأ نل هللا لوسر

 لاق ؟ هلل سب امو ملعملل ىسيع لاقف ، ےحرلا نحرلا هللا مسب لق « ملعملا هل لاقف

 هللا مسب نإ ليقو" هكسام ملو هؤانس نيسلاو هللا ءاهس ء ابلا ىسيع لاقف ء ىردأ ال

 هجوأ ةتس ىلع ءابلاف . ةدح ىلع ريسفت اهنم فرحلكل ى ةنجلا ضور نم ةضور

 هقلخم ريصب ، روصملا ءىرابلا قلاملا وه هنايب . ىرقلا ىلإ شرعلا نم هقلخ ءىراب

 لالجلا وذ كير هجو ىتبيو ناف اهيلع نم لك هنايب ، ىرثلا ىلإ شرعلا نم

 هنايب ىرثلا ىلإ شرعلا نم باقعلاو باونلل توملا دعب قاحلا ثعاب 2 مارك إلاو

 ربلا وه هنأ هنايب ىرثلا ىلإ شرملا نم نينمؤللب رب . روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو

 « ىقلا ىلإ شرعلا نم هقلخ تاوصأل عمممس هجوأ ةسمخ ىلع نيدلاو . ح ےحرلا

 ةخسن « ددؤسلاف ىهانت دق ديس ىلب ، ماوج و مهرس عمسن ال انأ نوبسحي مأ هناب
هقلخ عم باسحلا عيرس 4 دمصلا هللا هن :ايب ع ىزلا ىلإ شرعلا نم هددؤس ىمتنا دق



 س . ٥٨٩ ١

 .نم هقلخ هملظ نم ملس مالس . باسحلا عيرس هللاو هنايب ، ىرثلا ىلإ شرعلا نم

 ىلإ شرعلا نم هدابع بونذ زتاس ع نميهملا نمؤملا مالسلا هنايب «ىرثلا ىلإ شردلا
 نم قلحلا كلم اهجو رشع ىنثا ىلع مالو « وتلا لباقو بنذلا رفاغ هناتب ىرثلا

 مهللا لق ڵ ئزثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ كلام ء:سودقلا كالملا ىرثلا ىلإ شرملا

 . كيلع نمي هللا لب ث هنايب ىرثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ ىلع رانم ي كاللا كلام

 .ىلع علطا نميهم ' فوخ نم مهنمآو هلوق ئرثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ نمآ نمؤم

 ۔ ىزثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ ىلع ردعةم نميهملا هلوق « ئرثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ

 .ناكو ءىزثلا ىلإ شرعلانم هقلخىلع تيقم ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف هلوق

 مدآ ىنب انمرك دقلو ءىزثلا ىلإ شرعلانم هءايل وأ مركم . اتيقم ءىش لك ىلع هللا

 همعن كيلع غبسأو ،ىرثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ ىلع معنم رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو
 سانلا ىلع لضن وذل هللانإء ىرملاىلإ شرعلا نم هقلخىلع لضفتم {ةنطابو ةرهاظ

 ىف ىنعملا قيقحتلا لهأ لاقو . روصلا ءىرابلا ىرثلا ىلإ شرعلا نم هقلخ روصم

 . مهلاعنأو مملاوقأىف ءادتبالا ىلعسانلا ثحو كربتلاو نميتلا ےحرلانمحرا هللا نب

 . هباتك هللا حتف اك هللا سب

 لص

 ماللاو فلألا تلخدأف ى ملعلا لهأ ضعب لوق ىف هلإ ةملكلا هذه لصأ هللا

 :ةرثكل الاقثتسا ةزمهلا تفذحف هلإلا راصف ، ىلاعت هللا مسا وه ذإ ك ايظتو .ايخفت

,ناكرحتم نامال ىقتلاف ےظمتلا مال ىللإ اهترسك تلوحو ع نسلألا ىلع اهناهرج
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 فلألا اهب تقحلان ث هال اهلصأ مهضعب لاقو . هللا اولاقف ةيناثلا ىف ىلوألا تمعدأ

 ىف ةفوذحملا ةرهملا نم الدب ماللاو فلألا تلخدأ مهضعب لاقو ى هللا ليقف ماللاو

 دمحأ نم .ليلخلا لافو ۔ لصألا ىلع تيرجأ ول ةرءهلا كلت موزل ةملكلا اتمزلف هلآ

 ملت لك ىلاعت هللا لاق . دحأ هيف هكراشي ال ىلاعت هل عوضوم سا هلا ةعامجو

 ي مس و
. - 

- 
 2 ةقيقحلا هلو زاجلا ىلع هريغلف ص اهيف هريغو وه كرتشي ءامسألا رثاسو . انيم

 الآ س هتحت اهلك ىناعملاو ى ةيبوبرلا ىنعم هيف نأل 2 هب صتخم هنإف مسالا اذه الإ

 تطقسأ اذإو هل قب ماللا هل نم تطقسأ اذإو هلل يتب فلألا هنم تطقسأ اذإ ىرت

 هلإ ةفاضإلاب هل لاقي امنإف هللا ريغ ىلع مسالا اذه قلطأ اذإف هوه تب مالفا هل نم

 اولاق ىموم نع يكاح هناحبس ىلاسعت هللا لاق امكهلإ لاقي وأ ركتي وأ اذك
 اوفلتخاو . ىلاعت هللا ب صوصخمن هللا امأو . ةمهلا مهل امك املإ افل لعجا ىسوم

 ةحالإ هلإ هنإ لاقي .ء دبعتلاو كسنتلا وهو هلأتلا نم وه .مهضعب لاقن هقانتشا ىف

 ىذلا وه دوبعملاو كتدابع ىأ ڵ كتهلآو كرذي و سابع نيا رسفو ةدابع دبع ىأ

 ىلإ تهلأ لاقي ى دامتعالا وهو ى هلألا نه ود مهضعب لاقو . ةدابعلا هل بجت

 نوعرضتيو نوعزةي قلحلا نألءهيلع تدمتعاو ى هيلإ تغرف ىأ ، اهلأ هلأ نالف

 . هب متؤي نمل مامإ ى لاقي امك اهلإ ىعسف مهربجس ىأ مهمهلأت وهف ء ثداوحلا ىف هيلإ

 . رزتيو ىدتريو ىسقكيو هب فحتلي ىنلا بوثلل ءادرو رازإ و ءاسكو ىفاحلو

 نأ هانعمو ى هياإ دتهتملو هيف تريحت اذإ ءىش ىف تلآ نم وه مهضعب لاقو

 بوتكمللليق اك هلإ وهو ء هتيفيكب ةطاحإلاو هتمظعو هتفص.هنكىف ريحةت لوقنلا

ىأ نالن ىلإ تهل أ برعلا لوق نم وه دربملا لاقو . باسح بوسحمللو باتك
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 هللا ركذب الأ : ىلاعت هللا لاق هركذب هيلإ نونكسي قلحلا نأكو ث هيلإ تنكس

 . عأ ىلاعت هلاو ء بولقلا نثمطت

 لصف

 ناملسو ! ميدنو نامدن لثم « دحاو ىنعمب اه موق لاق ميحرلا نحرا هللا مسإ

 لتقو ، تاذ ةفصريبعتلا اذه ىلع وهو ى هلهأب ريملا ةدارإو ةمحرلا اهانعمو اسو

 نمو قحتسي نم ىلإ تاريخلا ءادسإ و ةبوقعلا قحتسي نمل ةبوقعلا كرت نم ىنعملا

 امهنيب قرف ضعبو ، دحم داح « مهلوتكل عف ةفص لوقلا اذه ىلع وهو ع قحتسي ال

 نابضغ هلوةك لعفلا ةغلابم ىلع الإ عقي ال وهو « نالعف ىلع ىنبم 2 نمحرلا لاق

 هتمحر تعسو ىذلا نمحرلا ىنعمف ڵ ركسلا هبلغ نمل ناركسو ى بضنلاي ُىلتممال

 مهرب و مهنمؤمو مهرفاك 4ةلخ عي ىلع فاطارلا نمحرلا مهدعب لاقو . ءىش لك

 محرلاو ء هىش ك تمسو ىتلرو :ىلاعتهللا لاق .مهقزرو مهقلخ نأب مهرجافو
 نامكو : ىلاعتهللا لاق . ةرخآلاو ايندلا ىف قيفوتلاو ةيادهلاب ةصاخ نيفمؤللاب

 ىنملا صاخ ظفللا ماع يحرلاو ىنملا ماع ظفالا صاخ نحرلاف . امح نيمأوملاب

 ثيح نم ماع س هللا الإ دحأ هب ىسي نأ زوجي ال هنأ ثيح نم صاخ نحرلاخ

 ص مفدلاو عفنلاو ، قزرلاو قلخلا قيرط رم تادوجوملا عيمج ىلع لمتشي هنأ
 > ىنعملا ف رط نهم ةصا هب ىستلا ق نيقولخلا ككارتشا ثيح نم ماع جحرلاو

 نمحرلا ليقو . ةصاخ ةفصب ماع سا محرلاو ك ةماع ةقصب صاخ سا نحرل اخ

 مهنكسأ نيح ءامسلا لهأب نمحرلا ليقو . ةرخآلا لهأب ےحرلاو ايندلا لهاب

( ٤ / نيبااطلا جهنم ۔ ) ١١
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 ميحرلاو . تاذل اوعماطللا مهنع مطقو تافآلا مهبذج و تاعاطلا مهقوطو تاومسلا

 . عئارشلا مهل نيبو.ع بتكلا مهيلع لزنأو لسرلا مهيلإ لسرأ ضرألا لهأب

 اهمسةف ڵ ضرألا ىلإ ةدحاو ةمحر ابنم لزنأ ةمحر ةئام لي ) زإ لءةو

 اهب محري ة٭ر نيعستو اهست رخداو أ نومحارتيو نوفطاعتي اهبف ى هقلخ نيب

 ,محرب ةمحر ةئام لكف نيعستااو عا لإ ةدحاولا عجرتو ةمايقلا ا موي هدب

 . تارغغملا نفراض م يح >رلاو ء تازيلا ىطعم نمح ا ليقو ةنايقلا مو هدابع ,

 .نحزلا لقو . نانجلا هدابع لخدال حر > رلاو نارينلا ن ه ذقنملا ن٬حر زا ليو

 ميخرلاو بوركلا فشكت نمحرلا ليقو ى بولقلا ةحرب مح رلاو نونلا ة ةمخأر

 :يقو ة قيفوتلاو ةمصملاب حر لاو ص قيرطلا نييهت نمحر )ا ليقو ى بونذلا نارف

 نك ناو ؤ تاعاطلا لوبقب ميحرلاوا ، تاميظع نك نإ و 'تاثيسلا نارفغب نمحر

 « دايللا ىف م محرلاو 7 9 امم ,حاسم ماملا نح را ليقو » تايفاص ريغ

 2 ذلا ميحرلاو ٤ ر ، رشلا 7 رضلا فشك ىلع ردقيو محر ىذلا نمحرلا ليقو

 ض « هدحو نم ح >رلاو و ،‘هدحج نمب نءحر ٢ ليق و { ايبن الا عيمج لع ردقي و قزري

 5 ١ هركش رم ميحرلا ك هرغك نمع نمحرلا

 ملسو هيلع هتلأ ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هنلا ىضر ةر ره ىب ] نع ىراخللا جرخ ] ( ١)

 هقلخ ىف لسرأو ةمحر نيعتو اعست هدنع كسم أن ةحر ةئام اهقلخ موي ةمحرلا فلخ هتنا نإ لوقي

 نمؤملا ملعي ولو ةنجلا نم سأيي مل ةحرلا نم هنا دنع ىننا لكب رناكلا ملعي ولف ةدحاو ةحر مهدح
 . رانلا نم نمأي مل باذعلا نم هتا دنع ىذلا لكب
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 لصف .

 ةرصبلاو ةنيدمل له أ لاقن ، ةحتافلا نم ىه له ةيمستلا ةيآ ىف ساناا فلتخاو

 روسلانم اهريغ الو ةحافلا نم تسلو ، هركذب كربتلاو نميتلا حاتتفا ةنكلاو

 نم ةيآ لوأ اهنإ ةقرف تلاقو «مهلعتممنأ ةسداسلا ةيآلا ن أو ءاهتت ارقيجت الو

 نؤد ةحتافلا ىف اهنعارق بجتو « اهم تسيلو ةليضف روسلا رئاس ىفو ك باتكلامأ

 مهضعب لاقو . ةيآ مهيلع تمعنأ اودعي ملو ء زاجحلا لهأ و ةكم لهأ لاق هب و ، اهريغ

 باتكل هياعليل دلاو ،ةب وقلا إ :رود لك نمو باتكلا ةحمافنم ىلوالاةيآلاىم

 ةروس ىف اهتوبث نم هيلع سانلا قفتا امباتكلا 7 سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو

 ةروس لك ىف اهريركتو » محرل ا نمحرلا هللا ا مسب هز و نايلس نم هنإ» ةيا آ لمل

 نآ رلا نهناكال «نيبذكملل ذثمويليو»و «نايذكت اكبرءالاىأبن»ريركستلثم

 كمسا شيرق مسر ىلع رمألا و دب ىف بتكي ناك ول هللا لوسر تإ ليقو

 هلل ,مسي بتنف اهاسرهو اهير هللا مسي اهيف اوب ؛ك را لاقو . تلزن ىتح مهللا

 مخرلا نرلا هللا مسب بتكف نمجرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق . تلزن ىتح

 تناك اهف 2 اهلثم بتكن { حرلا نمحرلا هللا مسب هنإو ناملس نم هنإ تلزن ىتخ

 نأ ئورو . هنم اهتاممتجم نوكي نأ بجو نآرقلا نم ةيآلا هذه تاقرفتم

 اولاق ؟ ىريغ دحأ ىلع ناهلس دعب لزنت م ةيآب مكربخأ الأ : لاق ويالم هللا لوسر
 ألا أب :اولاق ؟ ةال_هلا متحتتن أذإ نآرقلا نوحتتفت ءىش ىأب : لاق . ىلب

ةلماك ةيآ ةيمسملا نوك ىلع ليلد لدأ ثيدحلا ،اذسه ىفف : لاق محرلا نمحرلا



 ىتلاو ث اهيلع ةيآلا ظفل قلطأ مالظ ىبنلا نأل ، روسلا حتاوفو ةحمافلا نم

 :ل ىفلا نإ لوةي سابع نبا ناكو ص ةيآ ضعب ىه لمنلا ةروس ىف

 كاهريغ حتفو تمتخ دق ةروسلاكالت نأ ملع حرلا نمحرلاهللا سب هيلع تلزن اذإ

 ؟ ةالصلا ىلإ تق اذإ لوقت فيك هل لآق ةلط ىبنلا نأ هللا دبع نب رباج ىورو

 :نل هللا لوسر ناكو ح رلا نجحرلا هللا سب لةلاق ،نيملاعلابر هلردجلا لوقألاق

 كايإ نيدلا مويكلام ےحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هليدجلا ا ميحر نجرلا هللا سب ارقي رق

 بلاط ى أ نب ىلع ناكو ل تايآ عبس ددع ىتح ةيآ ةيآ اهعطقي نيعتسن كايإو دبعن

 عبشلامامت ىمه لوقي ناكو . حرلا ن٭رلا هللا ےسب أرقي ةااصلاىف ةروسلا حتتفا ذ

 . حرلا نمحرلاهللا مسب ةعب اسلاةنآلا لوةيسابع نبا ناكو .ظعلا نآرقلاو ىناثلا

 ىدحإ اهنإف حرلا نمحرلا هللا مسب اوعدت الف نآرقلا مأ متأرق اذإ ةريرهوب أ لاقو

 نيبو ىنيب ةالصلا “>»تمسق ىلاعت هللا لوقي : لاق ولالو ىنلا نأ ىورو . اهنانآ

 ءىدبع ؟يلع ىنثأ ىلاعت هللا لاق ميحرلا نجرلا هللا سب دبعاللاق اذإف نيفصن ىدنع

 ىتثأ لاق حرلا نمحرلا لاق اذإف ك ىدبع ىندح لاق نيلاملا بر هلل دجلا لاق اذإف

 ديعن " لاق اذإف ڵ ىدبع “ئلإ ضوف لاق نيدلا موي كلام لاق اذإف ىدبع ىلع

 هللا لاق ةتسلا طارصلا اندها لاق اذإف « ىدبع نيبو ىنيب اذه لاق نيمتسن كايإ و

 تلل هللا لوسر مم تنك لاق ةريره ىب أ نعو . لأس ام:ىدبعل و ىدبعل اذه

 بر هلل دجلا لاقم ذوعتو ةالصلا حتتفاف ىلصي لجر لخد ذإ هب احصأ ثدحم وهو

 تملع امأ ى ةالصلا كسفن ىلع تعطق اذه اي : هل لانف ويلك يتل ىنلا هعمسف نيلاعلا

 سس

 )١( ةريره فأ نع ىراخرلا اا ةعامجلاو عيبرلا هحرخ .
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 هتالصهيلع مطق دقف دملا نم ةنآ كرت نف ع دملانم ةنآ حرلا نمحرلا هللا سب نأ

 نب ةيواعم نأ ىور اف “»ءامجإلا نم امأو س ةنسلاو باتكلا نم ءاج ام اذهف

 باتكلا مأ أرقف ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص سانلاب ىلصف ةنيدملا مدق ام نايقس يبأ

 لك نم راصنألاو نورجاهملا هادان هتالص ىذق اهلف محرلا نمحرلا هلي سب أرقي ملو

 ةروسلارمأر ىلإ داع مث . ىأ : ةيواعم لاقن ؛ےحرلا نحرلا هللا سب تيدن أ ةيحان

 نأ ىورف روسلا نم اهريغ ىف امأو 2 ةحتافلا ىف اذهف ميحرلا نمحرلا هللا سب أرقف

 مهبىلصو ةالصلاف اضيأ ةروسلا نم اهكرت ةيواعمىلع اوركسنأ راصنألاو نبرجاهلل

 هللا مسب ىف ءاج ام امأو ، ةروسلا ىف ميحرلا نمحرلا هلل مسب أرقف ىرخأ ةالص

 . باتكلا اذح ف راصتخالا از 7 ‘ باتك هيصحخ نأ نم رثك أ ميحرلانحرلا

 لهف

 ك همرك لي رجو 4۔هل ليمج نه ىلوأ ام ىلع ءانثلا ودو حدللا وه دجلا امأو

 امهمنمصخأ ركشلاو : همركك هلعف تافصو « هليك هتاذ تافص ىلع حدم هز دحلاو

 باقلاب نوكي ركشلاو ، دومحم روكشم لكو ةمعن ةلباقم ىف الإ قلطي ال هنأل

 : رعاشلا لاق حراوجلاو ناسالاو
 ےس وك ُ ٥ ص ص _ مص م ےم م ر م

 , .. ةثالث ىتم معنلا هكس دافأ

 دمع هنا ركش امو ركلا سأر دجلا : ثيدحلا ىفو . هدحو نامسلالاب دجلاو

 بلقلا ق ام ءافخو ناسالا ف ام روهظل ركشلا سأر لعج امع إ و > هد۔ن

 )١( كلام نب سنأ نع كاجلا هجرخأ .
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 {نارفكلاركسشلا ضيقنو ع مذلا دمحلا ضيقنو ، لامتحالا نم حراوجلا لمع ىف امو

 ڵ هلي دجلا : لاقن ء هسنن ىلغ ىلاعت هللا ىنثأف ح هربخ : أدتبا هنأل دجلا عفتراو

 . هللا اودمحا ىأ 2 رمألا هانعمو ربلا ظفل هظفلف ، هودمحيا هقللت هنم املعت

 لجرلا ىلع ءانثلا دمجا : مهضعب لاقن ء ركشلاو دجلا نيب قرفلا ىف ءاملعلا فلتخاو

 ملاو بسحلاو مركلاك ةديجلا لاصخلا نم هيف ام

 عضوي دقو ، هيلع هركنيف هريغ هيل وم فورعمب هيلع ءامثلا ركشلاو 2 كلذ وحنو

 عضوي الو « هن ركش لاقي اك ىدنع هفورعم ىلع هتدمح : لاقيف ركشلا عضوم دلا

 ركشلا رم متأ دجلاف هملحو هملع ىلع هتركش لاقي الف ء دجلا عضوم ركشلا

 ىنسحلاهثامسأو ايلعلاهتافصلع هلل دجلا ةنآلا ىنعمف ،هب رمأو ىلاعتهملا هركذ كلذلو

 ءاخسلاو ةعاجشلاو بدألاو

 :ىلاعتهللا لاق اك شالوق ناسللاب هلل دجلا ليقو . هقلخىلإ هناسحإ و همنص ليمج ىلعو

 ركشلاو ث هدابع ىلع مالسو هلل دحلا لقو : لاقو .ادلو ذختي مل ىذلا هلل دجلا لقو

 هنر دجلا ليقو . « ا ,ش دوا د آ اولمعا » : ىلاعت هنلا لاق 9 77 ناكرألاب

 ركشلاو « 'ةرهاظلا ءامنلا ىلع هلي دجلا ليقو ى ىناع ام ىلع ركشلاو 4 ىطعأ ام ىلع

 .« ةنطاب و ةرهاظ همس _ "هكس غبسأو » : ىلاعت هللا لاق ع ةنطابلا ءاعنلا ىلع

 ركشلا رثأ هتلللوع :نل هللا لوسر لاق :ليقو . هؤازج ركسلاو ه ادتبا هل أر دحللا : ليقو

 ركش ةلك : لاقف 2 هي دجلا نع سابع نبا لئسو ص هدمح إ هدبع هلا ركش ام

. هتحتسيو دجلا كلع ىأ ڵ هلل دجلا : ليقو ى ةنجلا لهأ
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 لصف

 .مهرومأ ميقلاو ڵمهكلامو 7 مهديسو نيممجأ قلخلا قلاخ ىأ نيملاعلا بر

 لك نم : لاقف ؟ منغ بر مأ تنأ لبإ برأ : لجرل ومع ىنلا لاق : ليقو

 جيردتلاب ءادتبالا نم ىبرملا ىنعمب نوكيو { مغغ مأ لبإ كالام ىأ ث هللا ىنانآ دق

 تبثم ريغ نم تباثلا برلا ليقو . ءىشإل حلصملا ىنعمب نوكب دقو ءلاكلا دح ىلإ

 ءاهتنا راغلاو ءاذغ ىبرملاو ءادتبا قلاخلا وه 7 ىنعم : ليقو 9 هترثأ رق .

 .مالاو فلألاب اتترعم برلا وه قولخمل لاقي الو ءانبر لزي ل هللانأ ىلع عامجإلاو

 للا الإ لكسلا كالم الو ڵ صوصخم ىلإ ةفاضإلا ىلع اذك بر لاقي امإ و ،

 هل دحاو الو 0 ملاع عمج وهف نوللاعلا امأو . مومعلا ىلع نالد ماللاو فلألا نأل

 :بعكنب "ىيبأ لاقف هانعم ىف ا وفلتخاو ،اهوحتو سنجلاو ط»رلاو ماعنألاك هظفل نم

 كلم فالآ ةعبرأ مهنم ڵ، ثالم فل أ رشع ةينامث مو 4 ةك؛اللا مه نولملا

 ةعبرأو ، برغلاب كلم ةثايسمخو كالم فالآ ةعبرأو ث قرشملاب كالم ةئامسمخو

 ةئامسمخو فالآ ةعبرأو ى ايندلا نم ثلاثلا فنكَلاب كلم ةئامسمخو كلم فالآ

 الإ ممددع عي ال ام ناوعألا نم ثالم لك عم ا ايندلا نم عبارلا فنكسلاب كلم

 نيعبرأ سمشلا ريسم اهضرعو ،ماخرلاك ءاضيب ضرأ مهثارو نمو . ىلاعت هللا الإ

 لجز مهل « نويناحورلا مه لاقي ةكئالم ةءولمم ڵ هللا الإ هملعي ال الوط 2 اموي

 {هتوصلوهنم ضرألا لهأ كاله مهدحأ توص نع فشك ول « ليلهتلاو حيبستلاب

 سنإلاو نجلا مه لوقو ك مدآ ونب مهضعب لاقو . شرملاىلإ مهاهتتمو «نوملاعلا مهف
 , . م ._ ۔ س ره ۔ & ۔ س .

ك سابع نبا نع ىوري لوقلا ادهو « اري دن نيمل اعال نوكا » : ىلاعت هلوقل



 لاقي الو نيطايشلاو ك سنإلاو ك نرجلاو > ةكسناللل > مهأ عبرأ مم : لوقو

 قاخللا نم ةيب رتلا لمتحم نم مه لوقو ك ملعلا نم قتشم وهو > ملاع مش اهحال

 ليقو . ضرألا هج و ىلع حور ىذ لك ه ليقو « ريبكلا عمجلل سا وه لوقو

 .ن٥ ةرابع وه لوقو . رانلا لهأو ةنملا لهأ م ليقو > ةفلتخملا ءايشألا تت م

 صس ., ى ص- ,ص م

 رر » : لاق . « نيمل ملا بر اَمَو نوعرف لاق » : ىلاعتهلوقل تاقولخلا عيمج

 « راتخا وه لوقلا اذهو « نينق وم متنك نإ امهنيب امو ضرأل او تاومسلا

 مث . مهيف ةعنصلا رثأ روهظلو مهروهظل ةمالعلاو للا نم لوقلا اذه ىل هقاقتشاو

 رحبلا ىف ةئامتس اهنم ملاع فلأ مه مهضعب لاقف ؛ مهتيفيكو نيلاعلا غلبم ىف اوفلتخا

 نم نوفرعيال ةارع ةافح املاع نوتسو ةئامبالث مهنم مهضعب لاقو . ربلا ىف ةئايعبرأو

 ايندلا ملاع فلأ رشع ةينامث هل :تهولاقو . بايثلا نوسبلي الاع نوتسو مهقلخ

 لاقو . ءارحصلا ىف طاطسغك الإ بارلا ىف ةرامعلا امو ص اهنم دحاو ملاع اهلك

 '.دحاوملاع اهبرغ ىلإ اهقرش نم ايندلا 2 ملاع فل أ نيعبرأ هلل نإ ىردحلا ديعس وبأ

 نوعبرأو ، رحبلا ىق افل أ نوعبرأ ع ملاع فلأ نونامم نوللاعلا : نايحنب لتاقم لاقو

 « داجم فلأ ىلإ تجتحال نيماعلا ترسف ول ناملس نب لتاقم لاقو . ربلا ىف افل ]

 ۔ هللا الإ دحأ نيماعلا ددع ىمحم ال : رابحألا بسك لاتو ةقرو فلأ دلجم لكو
 ڵ

 وبذهللا ىوس ءىش لك ليقو . « وه هال إ كبر وج ممح لغ انمو » : ىلاعت هللا لاق

 . ملع أ هلراو ملاع نامز لك ل»أل ليقو ى ملاع

 رسكو فلألاب تالام رق 4 نيدلا مود كلم . اهريسةت ىضم ےحرلا ن رلا

.بلاطأ نب ىلعو نايثعورمصو ركب أو ةتللتع ىنلا ةءارقىهو «تعنلاىلع فاكلا
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 ة.ارق ىهو ص فاكلا رسكبو فلأ ريغب كلمو « نيدباتلا.و ةناحصلا نم مهريغو

 كلم مهضعب أرقو نيعباتلا نم مهريغو ءادردلا ىأو ورع ناو تياث نب ديز

 ىلع فاكلا حتفو فلألاب كلام مهضعب أرقو « فاكلا رسكو ماللا نوكسب
 .فلألابكلام مهمغمب أرقو ڵ فاكلا حتفو ماللانوكسب كامو عع رضقلاو ءادنلا

 نيدلا موي كلم مضب أرقو ء فلأ ريغ نمفاكملا مضب كلمو ج فاكلا مضو

 كام نيب قرفلا امأو موي بصنو ص نبونتلاب كلام موف بصنو 2 ىذالا لعفلا ىلع

 ‘،نيرذاحونيرذحو ى نيهرافو نيهرذلثم ، دحاو ىنعمل ناتفل اه : موق لاقف كلامو

 لك كلام لاقي حدمأو عسوأو عمجأ كلام مهضعب لاقو ، نيهك افو نيهكفو

 .ىثلاكلام نوكي ال ليقو ، سانلا كلملاقي امنإ « ءىش لكك كلم لاقي الو ءىش
 برعلا كلم مهلوقك ، هكلم ال وهو ءىشلا كلم نوكي دقو هكلمي وهو الإ

 كلم نإ مه ذعب لاقو . لمفلاو سالا عمجي كلام نإ اولاقو . مورلاو مجعلاو

 ! ىلا كلل هللا ىنامتم » : ىلاعت هللا لوقل برلا وه كلمل نأل ؛ ىنعملا ىف معأ

 نراتنل امهنإ ء هلوقأ ىذلاو « سانلا ثِلَم » و « سوقلا كلملا » : لاقو
 نايعألا ثود> ىلع رداقلاو ص ةقبقحلا ىلع برلا اهانعمو ، ناتحيحص ناتحيصف

 ڵ وهالإ ةقيقحلا ىف اهلع رداق الو ، دوجولا لإ مدهلا نم ءايشألا عارتخاو

 ىنعلاو ڵ ءازجلا نندلاو باسحلا موي ىضاق ىأ نيدلا مي كلام ىنعم ىف اولاقو

 .هتند :برعلا لوقت ، ةبلغلاو رهقلا موي مهضعب لاقو . مهلامعأب دابعلا هللا ىزاجي موي

 صخ امإو ، ني الا الإ عفني ال موي مهضعب لاقو . عضخو لذف هترهق ىأ نادف

 ض ةلطاب ىواعدلاو ث ةلثاز مويلا كلد كالمألا نأل « هل اكفام هنوكب نيدلا موي
. عأ هللاو ءازجاو باوثلاو ءاضقلاو لصفلا موي نيدلا موي ليقو ةعضاخ كوللاو
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 ةينكم ريمض ةلك كايإو ، دبعن كايإ اولوق ىأ ى رامضإ هيف ليق ث دبعن كايإ

 اهيلإ ايإ ةفاضإب ضفحلا لح ىف فاكلاو ع بصنلا عضوم ىف الإ نوكت ال

 لمعتسيو ى اذاش الإ رمضملا مالا ىلإ فاضي الو 2 رمملا ىلإ ةفاضإلاب صخو

 الإ لعفلا نع آرخؤم ل۔ءتسي الو ، لأسأ كايإو ىنعأ كايإ لثم لعفلا ىلع امدقم

 كدبع لقي مل امنإو ء اهوحنو كايإ الإ تينع ام لاقيف « لعفلا نيبو هنيب لصفي نأ

 مهرظن نأك« دبعن كايإ اولاق مهنأل ع ةراشإلا ىف نسحأو ةرابعلا ىف حصفأ نوكيل

 ى عضخ و عيطن و صلختو دحون ىأ دبعن هلوقو ، هيلإ ةدابعلا نمال ةدابعلا ىلإ هنم

 دايقنالاو عوضملا اهلصأو هللا ةعاط ىف قاشملا لمح ىلع سفنلا ةسايس ةدابعلاو

 هتلذل ادبع دهلا ىمسو مادقألاب أطوم للذم ىأ دبعم قيرط لاقي « ةلذلاو ةعاطلاو

 . هالول هدايةناو

 فاكلا نم هقحات ىتلا قحاوللاو ، لصفنم بوصقم ريمض اي ء نيعتسن كايإو

 تسيلو كتيأر ىف فاكلاف باطخلا نايبل « ىايإو هايإو كايإ ىف ءايلاو ءاهلاو

 نيعتسن ث ىنعمب كايهو كايإ ليقو 2 سا اهلامكب كايإ مهضعب لاقؤ 2 ةرضم ءامسأب

 هنيعتسأ : لاقي . اهلك انرومأ ىلعو كتدابع ىلع ةنوملا بلطنو قثوتسن

 2 انتيدح كنأل نيعتسن كايإو ى انتتلخ كنأل انبر اي دبعن كايإف هب تنعتساو

 ةميظملا ةليجلا ةديجلا هتافص نم مدقت ايف ىلاعت هللا ركذ هب امل ةدئافلا ىنعم نايبو

 هتافص هذه نم اي ليقف ڵ العو لج بطو نألا مظع مولعب بوللا تقلعت

 دايءلا هب برقتي امنيب ميمجال ةدابعلاب ةناعتسالا تنرقو ، ةدابعلاب كصخت

دبعن كايإ اولوقي نأىلع مهلدف هتهج نم هيلإ نوجاتحيو هنوبلطي امنب و ع مهبر ىلإ
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 ىلع كنيعتسن ىنعلا نأل © ةدايعلا ء ادأ ىلع ةناعتسالا تحاف نعتسن كايإ و

 ىلع ةناعتسالا دارت نأ نسحألاو ءةجاحلا ىلع ةليسولا مدقتب ليقو « ىرخأ ةدابع

 دابعلا اننأل نيعتسن كايإ و { ةقيقحلا ىلع دوبعملا كنأل دبعن كايإ ليقو 2 ةدابعلا ءادأ

 . ةتيثولاو

 . هيلإ دوصقملا ىلع ةلالدلا ةنادلا و 2 انتبو اندشرآ : اندها

 :بلاطأ نب "ىلع لاقو ، ىوتسملا حضاولا قيرطلا ىأ : ميقتسملا طارصلا

 ، هريغ نع كلذ ىورو ث هللا باتك ميقتسملا طارصلا : لوةي :ةلط ىبنلا تعمس

 ليقو . ضرألاو ءامسلا نيب امم عسوأ وهو { مالسإلا نيد ميقتسملا طارصلا ليقو

 قيرط وه : ةيلاعلا وبأ لاقو . ميقتسم سيلف مالسإلا ريغ قيرطو نيد لك

 : لاقف نسحلل ثالذ ركذو ث امهنع هللا ىضر رحو ركب ىبأو ملع هللا لوسر

 نيراملاطرسي هنأل نيسلاو داصلاب اطارمم طارصلاىمسو « حصن و ةيلاعلاوب أ قدص

 هب لوصولل اببس ناكام لك لمعتسا مش ، همقتلي هنأل ايقل ىمس اك . هوكللس اذإ

 ء مالكلا مظنو ث ول هلوسرو ىلاعت هللا باتك وهو ث ًاطارص دوصقملا ىلإ

 . ةنجلا قيرط ىلإ ان دشرأ ىأ ميقتسملا طارصلا اندها

 ص ريركتلا نم هيف امل ديكوتلا لدبلا ةدئافو ڵ لوألا نم لدب : طارص

 . ميقتسملا طارصلا وه نيتم ؤملا طارص نأ ىلع ةداهشلاو.

 ص ديحوتلاو ةياعرلاو قيفوتلاو ةيادهلاب مهيلع تننم : مهيلع تمعن أ نيذلا

 لوسرلاو هللا عسي .هو » : ىلاعت هللا مهرك ذ نيذلا نونمؤلاو ءايبنألا مهو
» نيحلاصلاو ءا دهنلاؤ نيمي دصلاو نيميغلانم مهيلع تا مهد ١ نيدلا عم كاو ه. 7 7 - م۔4 . كاه (. 7- ٣ . ٠ ٠ س .4 ۔۔۔. 5 +. ٠ م ص ] ١ -
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 مهيلع تمسنأ : ليقو ، نرامإلا ىلع ةماقتسالاو تابثلاب مهيلع تمن أ : ليقو

 نم كف « ةمعنلا مهيلع تممنأ : ليقو ى ءارضلا ىلع ربصلاو ءارمسلا ىلع رك لاي

 ءاودلا تققد لاقي ث ةدايزلا ىف ةفلابملا ةمعنلا لصأو ، بولسم مورحم هيلع منم

 “مهنم رمعو ركب ابأ نإو : :ال ىنلل لوق هنمو & هقد ىف تنلاب ىأ هقد تمعنأ

 . هتلع اداز ىأ انأو

 اوةلتخاو . ملع بضغ نيذلا طارد ريغ ىنعملا ليف : مهجاع بوضخللا ريغ

 :: ليو .« ةابصعلا نم مامتتن الا هلا ةدارإ وه : موق لاق { هللا نم بذضنلا ىنعم ىف

 ٤ مامعأ حيبق ىلع ةاصعلا مذ وه : ليقو ، ىضرلا داضي باقعلا نم سنج وه

 ابلط بلقلا مد ناروث وه بضغلا لصأ : ليقو 2 ةاصملا الإ هللا بضغ قحاي الو

 نيذلا نم لدب وهو ى ىلاعت هقح ىف ةقيقحلا ةلاحتسال ةبوقعلا ةدارإ دارملاو ماقتنالل
 ةفص ليقو ص لالضلاو هللا بضغ نرم اوس نيذلا ه مهيلع معنملا نأ ىنعم ىلع

 بضنلانم ةمالسلا نيبو ناميإلا ةمعن يهو ةقلطملا ةمسنلا نيب اومج مهنأ ىنعم ىلع

 بضغو هللا ُهَنَسَل مرَم » ىلاعت هللا لوقل دوهيلا مهيلعبوضفملا :ليقو ى لالضلاو

 «اًرينك اولصاو هليَقنم اولض دق »:ىلاعتهلوقل ىراصنلا مه نولاضلاو 2 « هينع
 7 ث م ےم ٥ م

 . ليبسلا ءاوس نع اولض

 ءاملا لض : لاقي ى كالهلا لالضلا لصأو ىدهلا نع « نيلاضلا الو : هللا لاق

 «ريخلهجوتي مل اذإ للضمو قيرطلا أطخأ اذإ لاض لجرو «بهذو ىتخ اذإ نبالاىف

 مهيلع بوضغملا ريغ كالذ زاجو ص ىفنلا ًاتيمج اهانعم نأل ى هريغ ىلع الب فطعو

 ءاوس ىنعمب ريغ تناك اذإف ، لمجم الو نسحم ريغ نالف لاةي اك ، نيلاضلا ريغو

: . الب اهيلع فطعي نأ زح
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 لصف

 مأو > باتكلا مأو > دجلا ةروسو { باتكلا ةح اذ ةروسلا هذه ىمسو

 ةالصلاو 2 ءافشلاو ء ساسألاو 2 ةيفاكلاو ء ةيقاولاو ث ىناثلل عبسلاو 2 نآرقلا

 . ملع ] هلراو ةلأسملا زعت ةروسو

 لصف

 ) ليجنالاو ةاروتلا ك بتك ةعبس نم ةرمصتحم تايآ مبس دجلا نإ ليقو

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو ىموم فحصو هارإ فحصو « ناقرفلاو ، رؤب زلاو

« © ج
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 رشع سداسلا لوقلا

 7 دوجسلاو عوكرلا ىف

 ؛ ةيالا «اودُجْسأَو اوُمك ارا اونمآ نيزلا اهمأ اب » : ىلاعت هللا لاق

 هكرت نف 2 ةالصلا دودح نم دح وهو ، لجو زع هللا باتك ىف ضرف ع وك لاف

 دوجسلا دح. ىلإ هزواج دقو هيسن هنأ أ رك ذ نإ نإو ...هتالص تدسف ايسان وأ ادمعتم

 عوكرلا كش نمو ، كلذ ىف هيلع ضقن الو هتالص ىلع ىنب مث « عكرف هيلإ عجر

 ىف اوقلتخاو . هنالص ىلع ىضمو كينلا لإ عجرب الف دوجسلا دح ىلإ هزواج دقو

 هدح لوقو ى ادجاس ضرألا ىلع هتهبج ريصت نأ ىلإ هدح لوقف ، عوكرلا دح

 هرك ذ عوكرلا نم ءىش لكف . دوجسلل زح امو { هع وك ر نم امم اق لقتسا اذإ

 ىلع هلك هكرت نمو {ةنس وهف عوكرلا ىف حيبسقلا ام أو ى هكردأ دقف هلمف هلعفي مل هنأ

 دهعتلا ىلع هدوحسوهعوكر رثك أ ىفهكرت نإ و ى هتالص تدسف نايسنلا وأ دمعتلا

 نإ ليق دقن نايسنلا ىلع امهيف كلذ نملقألا كرت نإو .هتالص تدسف نايسنلا وأ

 دمعتلا ىلع د_حاو دوجس وأ عوكر ىف دحاو احيبست كرت نإ و ث ةمات هتالص

 لمق دقن نايسنلا ىلع دوجس وأ عوكر ىف ادحاو احيبس: كرت نمو هتالص تدسف

 ديعي نأ هيلع ىرب ال ةمات هتالص نإ لوةي ىذلاو ي ةمات ليقو ى ةدساف هتالص نإ

 زواج اذإف هتالص ىف داسفلا هيلع ىري ىذلاو ى هزواجي نأ دعب هركذ اذإ حيبسقلا

 هب رومأملا ثالثلاو ، ةدحاو .7 ةنسلاو ى هتالص تدسف نايسنلا ىلع ادح

ناحبس دوجسلا ىفو { ىلعألا ىر ناحبس ع وكرلا ىف لاق نمو « ةعاطلا ىف ةفلابمال



, ٥ ٧ ١ 

 ن ا هيلع سيلف ىلعألا ف ر ناحبس لاق 4ز أ ع و كرلا نه هسأر عفر ام لهب نم رك د

 كلذىلع ىضم نإف عوكرلا ىف وهوثالذ رك ذ نإ و « اذه لثمل ع وكرلا ىلإ عجري

 هل زاح عوكرلا ق حيهسقلاب اب هب رهؤي امع : عوكرلا ق ماد ام حبسف داع نإ و ه أ رج ]

 نمو ، نضقنلا هيلع فاخأث كلذل دمعت نإو ث هياع ضقن الف ك ايسان ك ميظعلا ىل ه

 ع وكرلا دحو : هللا .77 أ لاقو . .ةضي رف ق ناك اذإ لواطتي ام ىدنع كال

 نأ رمؤي هنأ ةالصلا 1 ىذلاىف هللا همحر ديعسوب 1 لاق . ادجاس ريصينأ :

 :1 لدتعا نإف هنكم ام ىلع وه امإ و كلذ جاعيا الو لدتعي ىتح امك ار ىوتسي

 ابصتنم وأ اسكنقم هعوكر ل ىف كلذ :7 ةنونح و ا هيف ةر ,ودحل هر ظ وتسي

 نأ أ ىلارعأ الل لاق هنأ ةت نع ىور دقو . كلذب سأ الف كلذ لج 7 نم

 ريسغ نم امات كلذ , لدتعي ىتح عر م ٤ .امك اد نتمطي ىت ح > عكر

 اذإ هت ا زنلتع ىنلا ناك ليقو . ةالصلا ى ز ناست ويف كلذ ن نم رصقن امو 2 هيذ ريصقت

 ىلخ ناكو ، هعوكر ىف هلادتعا نم كرحتي مل ءام حدق هرهظ ىلع عضو ول ر
 هس ارخر اذإ و الدتعم هرهظ ني ىواسو ٤ "هيتبكر ىلع ه ه :ديعضو كد اذإ ليق ام م

 ذإ : هرا دبع  أ ن نعو . . هلصف . ىلا هنم مظع لك عجري ىتح م امقتسا عوكرلا نم

 ةنسلا فالال دمعتي ١ اذإ هياعضقن الف ىلعألا ى ر ناحبس .عوكر ىف ىلصلا لاق

 ناحبسعوكرا ىف اولوةينأ مهملع .اأ نإ : .ريشب ثب لاقو . وهسلا ىتدحس دجسي و

 )١( اماق نمطت ىقح هجام نيا ىنو ةعبسلا هحرخأ .

 )٢( كيتحار عضف تمكرأ اذإو ملسو هيلع هنلا ىلص ىبلا نع ةعافر نع دواد وبأ ىور

 كايتبكر ىلع . :
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 ةنم ىنلاناك ليقو . هد۔حخ وىلعألا ىف رناحبس دوحسلاىفو ك هدمح و ےظملا ىر

 ليقو ك نيتدحسلانيب ملعةي ام وجنلك كرحتي ًانقاوقب عوكرلا نم همسأ ر مفر اذإ

 ١ ىسن دق هنأ نظي ىتح ابصتنم تمي هن : .

 لضف

 هيتحارممضي و ‘ ةريبكتب امك ار رحمو ك ةح ارقلانم ىلصملا غارف لعب ع وكرلاو

 هعوكر لاح ىف هيدعاسو هيمبض ىلع دمتعيو « هباصأ نيب قرغيو { هيتبكر ىبع

 هزأل ك ضرألالإ هب وصي الو ى ءايسلاىلإ هسأرب صخشي الو « الدتعم هرهظ 7

 .ىطأطي نأ وهو )ع وكررلا ىف حيبذتلا نع ىهن هنأ ةتالت ىبنلا نع ىور

 ےظملا فر ناحبس لوتب هعوكر لاح ىف حيسي م . راجلاكه زج عفريو هسأر

 نوكيو «سأب الف صقن وأ دازنإ و {اثالث اغباحصأ دنعو كائالث وأ اسخ وأ 7

 نوكيو ث هيمدقو هدوجس نيب ام ليقو { هدوجس عضوم ىلإ هعوكر لاح ىف هرظن

 ءىطأطي ىتح ربكي الو اعيطم راَص كلذ لعف اذإف ى هلل اللذتم امضاوتم شاخ

 هسأر عفري نأ دارأ اذإف عوكر ١ هرهظ ىوتسي نأ لبق ريبكتلا عطقيو 2 هسأر

 هلا دتعا لمق هدح نل هللا عمس لاقو ء امناق لتقسي نألبق حيبسقلا عطق عوكرلا نم
 رخم مث دجلا كال انبر لاق اماق لقتسا اذإف مايقلا ىف هذخأ دنع نكلو مايقلا ىف

 لاة دوجسلاو مايقلا نيب راص اذإف ، طاطحنالا ىف ذخأي ىتح ربكي الو دجاس

 مث بصتنم وهو اهب ءىدتبي الو ريبكتلا عطةي نأ لبق دجسي الو ى ربك أ هللا

 ٠ دعس بأو ىسر ىبأو ىلع ثيدح نم ىناطقرادلا هجرخأ ) ( ١



 س _ ١٧٧

 > لاق دوعهال وأ مايغلل هسأر عفر اذإف ‘ د وحدلا نم هسأر عفر نأ لبف اثالث حبسي

 دعي الإ أرقي الف ماق اذإف 2 دوعتلا ريبكت ىلع مايقلا ةريبكت لوطي و ، ريك أ هللا:

 لصف

 هل ليق ؟ نانثا دوجسلا نأو ء دحاو عوكرلا نأ ىف ةلعلا ايف « لئاق لاق نإف

 نكم مل اذإ مئانلا ةالص نم فصنلا ىلع دعانلا "ةالص لاق للع هللا لوسر نا

 « مايقلا لاح نم عوكرلاو ، دوعقلا لاح نم دوجسلا نأ ريدقتلا ىف ناكو ى ةلع هب

 دوجلا نإف اضيأو ث دحاو هنأل عوكرلا "ىفاكتل نبنثا دوجسلا لع

 ناموقي ناتدحسلا تناكو ي هب مهبلاط لهسأ ناك املف عوكرلا نم لهسأ

 ةدشلاو ةقشملا هلانت رفاسملا ناك اهلف 3 مقملاو زفاسلاكا دحاولا عوكرل | ماق

 ثيدحلا ىفو ، تاعكر مبرأب بلوط ةلوهسو رسي مقعلل ناكو ك نيتعكرب بل وط-

 مهقلخ ذنم امكر ةيناثلا ءامسلا ىف ةكئالم هلل نإ : ويللتع هللا لوسر نع-

 مهل نكي ملو س دوجس مهل ناك ةيلهاجلا نإ لاقيو ى ةعاسلا موقت نأ ىلإ ىلاعت هللا

 نإ لاقيو ، مهل نكي مل عوكرب انلضنو مهل نكي مل ادوجس هللا اندازف 2 عوكر
 7 برتقأ دّجْساَو » : ىلاعت هلوقو نيدهاشلاكن اتدجسلاو ،ىوعدلاك عوكرلا

 ىذمزتلا ه!ورو ورمع نب ةنا دبع نع ًاطوملا ف كلام هاورو السرم عيبرلا هجرخأ )١(
 . مئاقلا رجأ فصن هل نأ ىعأاو لنا ونلاب صوصخم اذهو نصح نب نارمع نع

 ( ؛ ! نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٦١
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 مدآ نأ .:كالذ ق لصألا ليثو ك ةب رةلا ءاح رو ك رجألا ءاف ول نيتدحسلا ىرجأف

 لحدنف ةب وتلا ىلوبقي رشيف دوجسلا ن ٠.مه هسأر عفرف ايثات ه دحس مالسلا هلع هنزا ىن

 . ملعأ هللاو ك ةبوتلا لوبق ىلع هلي اركسش ةيناث ةدجس

 لصف .

 "دمعتم اسكنم هب رهؤي ام قوف هعوكر ق هسأر ًأطأطو عكر نهيف ليفو

 .مامإلا ق هلا هجح ر ر زا ف أ .. نعو . بدألا ق [رمعةم نوكيو { ةمات هت :الص ن ]

 للح ىف ا راص املف ح & ماقف هر ه كذ وأ هقلخ .. نه هل حسف ك دجسف ك اهس مم م أرق اذإ

 . ةمات هتالص نأ امج اق ىوتسي ن أ لبق عكرو هيقبكر لع هيفك عصو عوكرلا

 رح 7 ام اق ماقف ركذ نإو {© مهولا ةخسن ث وهسلا تدجس دحسي و ص هيلع سأب الو

 عفريذ هللا ءاشنإ ةمات هنالصف اذه نم ائيش لعف اميأو « نسحأ وهف ةريبكتب عوكررل

 دجسف ‘ ةدجسلامامإلا أرق نإ و 2 عوكرال ةريبكت رح و &{[ ةريبكت ريغي هسأر اذه

 -ح ث ام ا ىوتسي هنإف ةءارقلا نم م اثيش لد رب ال لد ر وهو دوجسلا ن م 7 أر ر ش

 .نم هل حبسن عكريملو كلجس مهو م ث ةروسلا ةءارق م "أنإ و « ةريبكب عوكررال رخ

 > رثكأ وأ لقأ و ةروس أرقف داز وه نإ 2 اماق ىوتسا ىت - ماقف ركذف 2 هفلخ

 مهود ةرودلا فصن أرق نإ و . هع ضقن الو كلذ هل ٥ ركي 4ز أ امك از رح م ش

 ةروسلا متأ مث ث امئاق ىوتساف هعوكر نم ماقف ةروسلا : ل هنأ ركذ م " مكرذ

 وأ ةدحاو رآ نآرقلا نم أرق ولو ، ضقنلا هيلع ليقف هتالص مت أو عكرف داع م

. ملع أ هللاو نآ رةلا نم ةالصلا هب ت ام ردق
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 لصف

 ع هدمح نل هللا عمس لاق مث « حيبستلا عطق عوكرلا نم هسأر ىلصملا عفر اذإق ا

 نيرسمغملا ضعب دنع هدح نل هللا عمس ىنعم ى دجلا ثال اغبر لاق اماق ىوتسا اذإف

 ،عضوملا اذهف برقأ اذهو 2 هنمهللا ليقهانعم مهمضعب لاقو . هدمح نم دمح هللا عمس

 تاعومللعميمج ملاع ىلاعت هنأل هءاعدهنملبقو ى هلباجتسا دقف هنما عمس نم نل

 لوبقلاو ةباجإلا هيلإ بولطملاو 2 هنم لوثسلاىلاعت هللاو ، ءىش اهنم هياع ىنخم ,الو

 لاق نمو . سأب الف 1 أ هللا هدح نل هللا عمس عضوم يف لاق نمو . عمسلا ١: ل

 كلذ زيغ ليق دق ناكنإ و .هتالص تضقتنا هدح نمل هللا عمس ريك أ هللأ عضوم

 اذإ : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو . ةنسدجلا كل انبر هدح نل هلل عمس لوقو

 نأ:بحت نحتو «ضقنلا هيلع نأ ةيناث اهداعأف دجلا كل انبر لاق هنأ ىلصملا نقيقسا

 سأب الف هدمح نم هللا عمس لقي ملف مامإلا فلخ ناك نمو ضقن كلذ ىف همزلي ال

 لوةن الو لاق 2 هذمح نمل هللا عمس لوقإ هيلع سيل هنإ : حبسملا نب دمحم لاقو هيلع

 : هريغ لاقو . هدحو ىلصي نل الإ مامإلا ةالصب ىلصي ناك نمل هب رمأن الو كلذ

 .هدمح نملهللا عمس لوقي نأ مومأملا ىنعأ هيلع سيلف مومأملا هالوتي مامإلا ناك اذإ

 ةالصلا ىف وهو اهركذ نمو هيلع ضقن الف هدمح نل هللا عمس لوقي نأ ىسن نمو

 ؟ديعتم هدمح نمل هللا عمس لوق مامإلا كرت اذإ هللا همحر ىلع ىبأ نعو . اهلقيلف

'" .- ةمات اميمح مهتالصف ايسان اهكرت نإف ء هفلخ ىلص نم ةالصو ةتالص تدسف
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 لصف

 ڵ كلذ دعب نم ربكأ هللا لاقف امك ار ىوتساو عكر اذإ ىلصملا نع لثسو ٠

 ك دجس اذإ كالذكو هل لسيق . ةمات هتالصو ءاسأ هن ١ ليق دق لاق ؟ هتالص : له

 مايقلا ىف أشني وهو ةءارقلا ىف ذخأ وأ دوجسلل طحني وهو هدمح ن هللا عمس لاق

 دعب هدمح نمل هللا عمس لاق اذإ امأن : لاق ؟ هتالص متت له 2 امم اق ىوتسي نأ لبق

 للا عمس لاق اذإ امأو ، هدمح هللا عمس لقيال نكو هف نايسن نم رذع ريغل دجنس نأ
 كلذكو . هتالص ت نأ وجرأو . ءاسأ دقف دوجسلا ىف لخدي نأ لبمت هدمح نل

 نأ لبق ة۔ارقلا ىف ذخأ اذإ ةمات هتالص و ءاسأ دقن اماق ىوتني نأ لبق أرق اذإ

 حبسف هدحنم هللا عمس لوق وأ ريبكتلامامإلا ىسن اذإو رثألاىفو . ام اق ىوتسي

 نإو ، مهيلع ضقن الو مهتالص ىلع نوضميو نوربكي مهنإف هبقني ملف ڵ هفلخ نم هل

 دق هين رهجي ىذلا امهعضوم نأل امهب رهجي الو ارس امهلاق كلذ دعب مامإلا اهركذ

 نم ىلع الو هتالص ىف هيلع ضقن الو سأب الف امهب رهج وأ طلغ نإو ؤ ىضقنا

 امهعضومىنامهولاق دق اوناكاذإ هفلخ نمامهلوقي الف اهركذي نيح امهلاق نإو ى هفلخ

 اذه ىلع امهولاتف مامإلا امهلاق اذإ مهيلع امهنأ اونظ نإو . مامإلا امهيسن نيح

 هيلعف هتالص ىضق ىتح امهركذي ملو امهيسن نمو « مهتالص ىف مهيلع ضقن الف
 همحر ديعس وبأ لاقو ۔ كلذ نيح ىف امهلوقيو هيلع دوجس ال لوقو . مهولا اتدجس

 قرفي لاق مهضعب و هيتبكر ىلع هيدي عضو عكر اذإ ىلصملا نأ انباحصأ دنع : هللا

 ىور امل ٩}هيقبكر ىلع اهقرقي نولوقي رثك آلاو اهمضي لاق مهضعب و هعب اصأ نيب

 )١( ورمع نب ةبقع نع ىناسنلاو دواد وبأو دأ هاور .



- ١٨١ _ 

 ىر ناحبس هعوكر ىف لوةي ناك هنأ ىورو ، اذ لعفي ناك لتم ىبلا نأ

 ميظعلا
 ص هفوجنم ءىش هيف ىلع رهظي دجاس وأ عكار وهو أشجت نإ فاخف كلذ نيح ىف

 نأ هل سيل هنأ دوجسلا وأ عوكرلا ىف لخد دقو رهظيال نأ اجر اماق ًاشجت نإو

 لعف نإو ث هب لزن رذع نم الإ هدوجس وأ هعوكر ىلإ عجرا ٣ ك أشحتيل موعي

 رذمل الإ دح ىلإ دح نمجرخ اذإ هتالص زوجنال نأ فاخأف هل زئاجهنأ نظي كللذ

 ةوشجهتءاجدجسي وأ عكر نأ دارأ اذإ ىلصملا ىف ليقو ، اثالث هدمح و )

 ىضم اهدسفي امم ءىش هضراع نإو « اهمتأ ملس نإف ك هتالص ىلع ىضميو هب لزن دق

 . قيدوتلا هب و عأ هللاو اهف هلا رمأل

 جب ع دج

 )١( دوعس نيا نع هدمحيو اورك ذي ملو ةجام ني دواد وبأو ىذمرتلا هجرخأ .
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 رشع عباسلا لوقلا

 اضر ا دوحسلا ف

 دوجسلاف ،ةيآلا « اونحساَو اوك را ا مآ نيذلا شا اي » :ىلاعت هللا لاق

 وأ ايسان هكرت نهف ى ةالصلا دودح نم دح وهو « لجو زع هللا باتك ضرف

 . كشلاىلإ عجري مل هريغ دح ىلإ هزواج دقو هيف كش نإو هتالص تدسف ادمعتم

 دح نإيتدجسلا اتلك م هضعب لاقو . دح ةدجس لك مهضعب لاقف ى هيف اوفلتخاو

 وهو رك ذ نمو ةضيرف ةالصلا ىف ىلوألا ةدجسلا : هللا هحر دمحم وبأ لاق . دحاو

 نإ و ء تايحتلا ءىدتيي و ةيناث دحسبلف ةدحس الإ دجسي هنأ ةرخآلا تايحتلا ىف

 {ةلبةلاب ربدي وأ هعضوم نع لوحتي وأ ملكتي لام اهبسن دقلا دجسيلف لس دقناك

 ةدحاو ةرم هبوسي نأ زناخ دجسي نأ ىصحلا هنكم مل نم نأ ناطحق ىبأ نعو

 ىف هيدي مدق نمو ى ةدح ىلع ةدجس لك لوحم نأ ىلصملا دمعتيال نسحلا وب أ لاقو

 مدقي هنإ لوقؤ ث ةالصلا ىف عضاوتلا ىنعم ىف غلب أ هنإ ليقف هيتبكر لبق دوجسلا

 هنإف رذمل دوجسلا عضاومو ةهبجلا ىلع دوجدلا ىلع ردقي مل نمو ص هيدي لبق هيتبكر

 ناك نم نسحلاو أ لاقو . هفنأ ىلع دجسي هنإ لوقو 4 هن أ ىلع دجسي اهلو ءىموي

 هدوجس زواجي مل ام لامشوأ نيمي نه اهسفن ةهبجلا ريغ هنيبج ىلع دجس حرق هفنأ ىف

 نود هد وجسل أموأ لامش وأ نيع نم بجاحلا ءاذح هيف 7 امإ بجاحلا دح

 ءىمؤياف الإو هيلع دجديلف هسأر مدقم ىلع دجسي نأ عاطتسا نإو .ضرألا

ذدحسب نأ ردغعر وهو آمو أ نإف ك سكستني الو صقلا عصوم ىلع هد وحس نكيل و



_ ١٨٣ 

٠ 

 اموأ اذا | هيلع ةداعإ الو ةرافك الو 7 ةداعالا هيلعف هنيبج _ :رم ءىش و أ هقن أ ىلع

 ردةيال حزق هيفك ىف ناك نإو 2 هسأر مدقم ىلع الإ دجسي ردقي نكي مل اذإ

 عطتسيمل نإف ، هيقنرم ىلع وهو هخكمأ اك ضرألاىلع هيديقلأ ضرألا ىلع امهلعت

 ضرألاع امهعفري وأ هياع ىذأ الب دجسبنأ ردق نإف هيتبكر ىفناك نإو 4 موأ

 ىدحإ ىلع دجس ول ليقن هئاضعأ ضعب ىلع دوجسلا كرت نمو ث ءىمويف الإو

 ميجلا د كرت نإ و ع هأزجأ ىرخآلا نود نيمدقلاو ىرخألا نود نيتبكرلاو نيديلا

 2 ةهبجلا الإ كلذ كرت ىف صيخرت لوقلا ضعب ىف ل۔هلو « هزجي مل ادماع امهنم

 دحسأ نأ ترمأ وتالَم ىبلا لوقل رذع نم الإ هلك كلذ كرتيال تأ ىنبجعي و

 اذإ هنكلو "ةهبجلاو نيتبكرلاو ڵ نيمدقلاو ء نيفكلا 2 ءاضعألا ةعبسلا ىلع

 هدوجس ىف لدتعاو ةعبسلا نم ةيقابلا هئاضعأ رثك أو هتهبج رثك أ ىلع دجس

 ربكي لو عكر نمو « هيزجي الف كلذ نم لقأ ناك نإو كالذ هيزي رأ وجرأف
 امومأم وأ امامإ ناك سأب الف دعق ىتحربكي ماف دوجسلا نمهسأرعفر وأ دجس ىتح
 ء

 ٥ ٠ . و و ٢

 انياحصأ ضعب لاقو «ربك اسلاج ىوتسا اذإناك ةبقع نب حاضولا نأ انغلبو

 هكرت ىفو ئ عبس هرثك أو > سح هطسوأ و ك ثالث ةضر ) رذلا ق حيبستلا لق ا نإ

 ؟دماع هكرت نه هنإ لوقو ا نايسن و آ ملءر هكرت نم ىل 5 ةداعا !ال لوق ك فالتخا

 نأ ترمأ هلنغا و ساعنا نع هجام نباو ىنكاسنااو دواد وبآوملنمو ىراخبلا هحرخأ ) ( ١

 الو بايثلا تفكن الو نيمدقلا فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا ىلع مظعأ ةعبس ىلع دجس

 م رعشلا



_ ١٨٤ 

 .هللا عمسلوق كرت نمو 2 كالذ رثك أ كرتي مل اذإ نايسنلاف ةداعإ الو ةداعإلا هيلعف

 ىتث ناك نإ اهعضوم ىف اهلوةي لوقو ، دوجدلا ىن الإ عضوم لك ىف اهلاق هدمح نل

 اماق نإ لوقو ص اهزواج اذإ اهلوةي نأ هيلع سيل لوقو ةمات ةعكر هتالص نم

 .لاق هللا هحر مناه نعو . ةرخآلا تايحتلا ىخق اذإ اهلوقي لوقو ء هتالص تدسف

 ريك أ هللا لاق نيترخآلاو نييلوألا نيتعكرلا ىف دهشقال دوجسلا نم هسأر عفر'نم

 سأب الف دهشقلا ىف ذخأ مث ، نييلاعلا بر هلل دجلا اسلاج رقتسا نيح لاق مث .

 .ضرألا هفنأ فرط لاني ىتح دجسب ملنمو 2 كلذ لعفي ليحرلا نب بوبحم ناكو

 ىلا رظن ليقو { ضرألا هقنأ فرط لاني نأ هب رومأملاو ضقن الب كالذ هل هركييف

 ؤاثتَم لاق هنالص ىفق اهف دوجلاو عوكرلا ىف هبلص ةيال لجر ىلإ ويلو :
 .هركيو س د وجسلاو عوكرلا ىف هبلص قيال ءىرمال ةالصال « نيلسملا رشاعم اط

 .هيذخف ىلع هيقفرم لعج نأ سأب الو 4 دجس اذإ هيذخف ىف هنطب قصلي نأ لجرلل

 دعب ضرألانع هيمدق ىلصملا عفرب الو ، كلذ نع ىهن ضعب و ڵ دجس اذإ هيقبكرو

 كلذ لعف نإ و { كلذف هل ىنعم ريغل ضرألاىلع هتهج عضي نأ لبق وأ دعسي نأ

 .لاقو . اهمامت ىلإ بهذ ضعب و « هتالص ضقن ىلإ بهذ ضعبف ،هدوجس رثك ىف
 .تذقنل هيعارذ تح ةره "ترم ول دحس اذإو ىنلاناكليقو . ءاسأ دق هنا
+ 

 . هيفكو هيةهرم ءا لإ ١ ق هتذل ايم هدش نم

 .نع نابح نياو ةميزخ نباو هجام نباو ىناسفلاو ىذمرتلاو دواد وبو دمحأ جرخأ )١(
 ىتح لجرلا ةالص ىزجت ال ملسوهيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق لاق هنع هتا ىضر ىردبلا دوعمم يبأ

 . دوجسلاو عوكرلا ىف هرهظ مةي

 دجس اذإ لاق ملسو هماعهتنا ىلص هللا لوسر ةالص ةفص ىق ديح ىنا نع دواد وبا ىور ) )٢

 م ۔ هيذؤن نم ءىش ىلع هنطب لماح ريغ هيذ نيب جرف



-- ٨٥ ١ 

 ىلع ادجاسرخو « دجا كال افبر لاق امتاق ىوتساو هعوكر نم ىلصملا ماق اذإف

 نم هدي قساطأ ضرألا نم هتمج تب ر اذإف . هذخف ىلع هيدي اعضاو « هيمدق

 نه ةمجلا تبرق اذإ اهعطقيو ث ةريبكتب رخ و ضرألا ىلع امهنكمأو 2 هذخف

 . سأب الف هيتبكر لبق هيدي مدق نإو هيدي لبف ضرألا ىلإ هيتبكر مدقيو ضرألا

 ةريبكتلا غارف نوكي نأ دوجسلا ىفبحتسيو .فالتخا همزجو ريبكتلا دم ىنو

 هسأر عفريو هتهج لانت رأ لبق اهنم عرقي ليقو : ضرألا ىلع دوجدلا عم

 هيلجر ىلإ هرظن دتما نإو 2 هفنأ ىلإ هدوجس لاح ىف هرظن نوكيو ث ةريبكت
 ريبكتلا عطقينأ لبقضرألاىلع هتهبج عضي هللاهمحر مشاه ناك :ليقو . سأب الف

 ثالذ لبق وأ اماق ىوتسا اذإ ضرألا ىلع نم هيدي عفر اذإ مايقلل ةريبكتلا اهأو

 دجس اذإف ' عوكرلا نم اهنأ لوقلا رثك أ دوجسلا ىلإ مايةلا نم ةيوهلاو « ليلقب

 7 هيفك عباصأ طسب و هينذأ ءاذح هيدي لعجو ضرألا ىلع هتهج مضو

 نم ىري ىتح هبنج دفع هدوجس ىف هيدضع ىفاج مم ةلبقلا وحم امهب وصو ماهبإلا

 الو . شحفي ىتح هزجت عفري الو ، هدوجس ىف لدتعاو "_]هيطبإ ةرضخ هفلخ
 ضرألا نم هتهج نكمي وءعبسلا شارتفا شرتفي الو ضرألاب هردص قليف عضني

 لصافم ىلي امم ےضيو هيفك ىلع هدوجس ىف هدامتعا رثك أ نوكيو هفنأ فرط عم

 لاق ضعبو « ىلاعت هلل اللذت کالذب ىوني و هيمدق نطب ىلإ هدوجس لاح ىف هيلجر

 « دوجسلا ىف امهعفرب الو ًابحس امهمحسي و ى مايقلا ىنعمب ةينلا نوكت و امهبصتي

 الب ضقنلا دوجدلا ىف امههر ىفو ةالصلا ضقن ىف فالتخا ةدحاولا عفر ىفو

 ٠ ةنح نب هلل \ دمع نع هملع ٢ ةتم ثيد> نم ١ ذه ىعم ىور ) ( \١



 _ _ ١٨٦

 ف رم دس هل هب ل ؤ » ىلاعت هللا لوق ىفو ت اذه ريغ ليق دق ناكنإ و ، فالتخا

 ثحلاو لابحلاو ١ هوُجنلاَو رمملاو :رشلاو ضر لأ ا ف نمو تاومسلا

 ليقو .العو لج اهقلالل للذتلاو عضاوتلاو عوضللا هجو ىلع ثالذو « باودلاو

 ضر أ و تا سلا ف نم دس هل هللو » : ىلاعت ةلوق ىف لوقي نسلا ناك

 تن أو هلل دحسي كلظ ڵ كنم هل هلا عوطأ ا كالظ مد آ ناي « مهل الظو م كو عوط _

 وه لوق « اعيمج مالسلا مهيلع مدآل ةكالملا دوجس ىف فلتخاو . هل دجست ال

 مالسلا هيلع فسوي ةصق ىف هريظن و . ةالصو ةدابع دوجس ال 4 ميظعت و ةيح د وجس.

 ث اضعب مهضعب مظع اذإ مهنامز ىف سانلا ةيحت كلذ ناكو « دجس هل اورخو »

 خسن مالسالا ءاج املف { ليبقتو ءانحتا وه اعإو ضرألا ىلع هجولا عضو نكي ملو

 اك مه ةلبق مدآ لعج ى ةقيقحلا ىلع ادوجس كلذ ناك ضعب لاقو . مالسلاب ثلذ

 لاق ىلصملا دحس اذإف لجو زع هلل ةقيقحلاب دوجسلاو « نينمؤل ةلبق ةبعكلا تلعج

 . زئاج نوكسسلابو ىبر نم ءايلا كيرحتب اثالث ىلعألا ىلر ناحبس هدوجس ىف

 لصف

 لوأ ليقو ى مالسلا هيلع ليئاكيم ىلعألا ىبر ناحيس لاق نم لوأ نإ ليق
 ةعب الاءايسلا قوف ناكو ،برغملاو قرشلا ىلإ هنمحانج فلأ نوعبسهل كلم اهلاقنم

 ىحوأف كشرع ىلإ ريطأ نأ ىل نذثا براي لاقف «نذأتساف هللا شرع ىلإ اموي رظنف
 فلأ نيعبس حانج لكت هللا هاطعأف ء ىل نذثا كلمل لاقف قيطت ال كنإ ، هيلإ هللا

 رظنف ، ةرخآلا نينس نم ةفس فلأ نيعبس هتحنجأب كلا راطف هل نذأف حانج

 هسأر سكف ء وه اكءآرف اضيأ راطف الوأ هآر ناكأاك هبر شرع رظنف ، هقرف

. ىلعألا ىبر ناحبس لاقو.



١٨٧ 

 لصف

 ريكي ال نكلو ةريبكتب الإ هعفري مل دوجسلانم حيبستلا دعب هسأر عفر اذإف

 لامشلا همدق رهاظ لعج دعق اذإف ء ربكي ذئنيح مث ، ضرألا نم هيدي عفري ىتح الإ

 همدق نطاب ىلع نيلا همدق رهاظ لعجو رسيألا هذفن ىلع كروتو ضرألا ىلي امم

 ىتح انكمم دعقو كروتو ضرألا ىلي امم نيملا همدق عباصأ فارطأو ء رسيألا

 ىلوألا ىف هلعفك اهيف لعفيو ، ةيناثلا دجسي مث ى هلصفم ىلإ هنم وضع لك عجري
 ديعلا هب ىهني ال عوكرلانأل ،للذتلا ىنعمب هدوجس ىنفهتين نوكسو هتدجس نم

 بارتلا ىلع هعضوو بارتلا نم ههجو عفر اذإ هنأل دوجسلا نم هئاهتناك ةلذلا ىف

 بارتلاب ىهجو رفعل :لاق هنأ ءادردلا فأ نع دجوي اك ةلذلاو ةبانإلاىهتنم غلب دقخ

 ث توملا تيبحأل ثالث الول هنع هللا ىضر باطخلا نب ر لاقو ، ىنرل بحأ
 ك؟ا)دحس اذإ هبر نم دبملا نوكي ام برقأثيدحلا ىفو . ىرل ىھجومضأ اهدحأ

 قرافت ىتح هدوجس نم هسأر عفرب ىردي ال هنأل لجو ىلع هدوجس ىف نوكيو

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تن اك ليةو هعوكر ىف نوكي كلذكو « ال مأ هدسجهحور

 هنعهللا ىضر دمحموبأ خيشلالاقو ؟ءاكبلانيأف \دوجسلا اذه:تلاق دوجسلاتأر اذإ

 3هىذغن ىلع امهلعج امتاقضهن اذإو ى هيتبكر ىلع هىدي لعج ادجاس ىلصملا "رخ اذإ

 لعجو امهنيب قرفو 2 هعباصأ طسب و هيتبكر دصق هىذغ ىلع هيدي لعج دعق اذإ و

 سابع نبال لجر لاقو 2 هيقرك رو هدوجسو هدوعق لاح ىف هيدي نيب ايف هزظف

 ةريبكت نيرشعو ىدحإ اهيف ربكف رهظلا ةالص حطبألا ىف خيشلا فلخ تيلص

. ٣ 

 )١( ةريره ىنأ نع ىنانلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ .



 كامأال:سابعنبا هلزاقن دوج ۔لانههسأرعفر اذإو دجساذإ ربكيو عكر اذإ رتكي

 ةسلجلاو دوعةلاو دوجسلاو ع وكر اا لادتعاىف ةجحلاو .ةن ساتلاىلأ أ ةالص كلت

 مكدحأ نطسبني الو كدوجسو مكعوكر ىف اولدتعا ظ ىبنلا لوةنيتدجسلا نيب
 ع دوجسلا ثكالذب ديرب ڵ ضرألا ىلع اوفخ : ءاطع لاقو _لكلا طسبني اكك

 « دوجسلا رثأ كتهبج ىف رثؤتف اليقث الاسرإ ضرألا ىلع كسفن لسرت ال ىنعي

 راثيإ نم ةيهاركلاو 2 دحاو اهانعمو ڵ اوفج ث اوفخ جا و ءالاب ىورب ربخلاو

 نوكأ نأل ىرصبلا نسحلا لاقو . هيلع ءايرلا بابسأ لوخد ةهجلا ىف دوجسلا

 تملط ام لوقو « اهؤلم ىأ بهذ ضرألا عالط نم ىلإ بحأ قافنلا نم ايرب

 .ىلإ رظني نآ دوجسلا نم هسأر عفرب نل بحتسيو . ضرألا نم سمشلا هيلع

 عباص ] مدق ")لحس اذإ هلل ١ تللك هللا لوسر ناك ليقو . هيف ددسي ىذلا ناكمال

 ثالث وأ ةحيبست ردقب انكمتم نيتدحسلا نيب دعقيو هينذأ نيب ىذاحت ىتح هيدي

 هيف رك ذي ال نيتدجسلا نيب ىذلا دوعقلاو ، هلصفم ىلإ هنم وضع لك عجرب ىتح

 .نمو . هعباصأ نيب حتفو هيتبكر ىلع هيفك عضو ةدجسلا دعب دعق اذإف ؛ ائيش

 ايندلا مومه نم كبلق غرفو كنهذو كمهف رضحأف ةلبقلا تلبقتسا اذإو ثيدح

 حبسو 2 ةناكستساو عوشخ عكراو ث ربدتو مهفب ةءارفو عضاوتو ع وشخ ربكو

 تيب تن أو سو { ديجمتو ديمحتب دهشتو ڵ ةبهروةيةرب دجساو هيزغتو مظعتب

 )١( سنأ نع ةعبرألاو ملسمو ىراخبلاو دمحأ هحرخأ .

 )٢( لاح نيتبكرلا ىلع نيديلا مدقت ثيد> ةريره ىبأ نع ىاسنلاو دواد وبأو دحأ ىور
 .لص 1 وهو نيديلا ىلع نيتبكرلا مدقت ث ٫خل> رجح ني ل او نع دحأ الإ ة خلا ىورو دوجسلا

. كلذ ىف ءاملعلا نبيب فالخلا
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 نأ ثيدح ىقو . نارفغلاو لوبقلا ءاجرو نامرحلاو ةبيحلا فوخ ءاجرلاو فوملا

 مددمب هلا كاطعأ تدجس اذإف دوجسللمهقلخ ةكئالم لل نإ ىلعل لاق ةملظ ىبلا

 . تاحرد مهدلمب كل عفرو تاثبس هدامب كنع امعو ك تانسح

 لصف

 هيفو « زاغ الامشو تيمي دوجسلا لازأو ةثوعو هدوجسعضوم ىف دجو نمو

 ىتمو ، سأب الف ةدحلا نم ذخأت ةهجلا تناكام موق لاقو . فالتخا اضيأ :

 فزأ هل زوجيو « ذخأت مل ولو هتالصب سأب ال موق لاقو . هتالص تدسف ذخأت م

 هامدق وأ هيمدق عضوم هد وحس ناكول هنإ اول اق ىح هرخؤي و هدوجس مدقتي

 ٠. ازئاح كإلذ ناكل ٥د ودنس عصوم

 ىلإ همايقىف ىلصملا رظن نوكب نأ بحت ىذلاو هللا هحر بوبحم نب دمحت نعو

 راظنلاعوشملا ليقو . ءىش ىلإ هتالص ىف رظنلا عبقي ال هنإ لوقو & هدوجس عضوم

 . ندبلا نوكسو بلقلا لجو عم دوجسلا عضوم ىلإ

 رصبلا ضغو تاةغلالا كرتو بلقلا ىف عوشلا : بلاط ىبأ نب "ىلع نعو

 . حانجلا ضفخو

 نأ وهو نيديلاو نينيعلا ىف عوشلا نإ لاقي : هللا هحر رتؤللا وبأ لاق

 هسأر قوف نم ءامدلا ىلإ رافني الو الامش الو انيمي تفتلي الو همامأ هفرطب ىمري ال

 نود عضوم ىلإ هرظن دحب الو هدوجس عضوم هرظن باقي امإو هينيع ضمغي الو
 لسريو هدسج نم ءىشب الو هبأيثب ثبي ال نأ وه نيديلا عوشخ ام أو . عضوم

٠ الاسرإ هري
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 هيذو. .. ههجو مامأ اعارذ رشع ةعبس فلخ هرظنب زواجي ال : نامثع ىب أ نعو

 مزجحيو مايقلا لاح ىف دمي لوقو ضفخلاو عفرلا لاح ىف ريبكقلا دمي ليقو .اذه ريغ

 ةءارقلا لوط لاةيو . امومأم وأ امامإ ناكّلوقو 2 امامإ ناكاذإ دوجسلا لاح ىف

 ىلصملا ىلع فخأ ناك اميأ لوقو . دوجسلاو عوكرلا لوط نم لوطأ ةالصلا ىف

 ثيدلا ىفو . لضفأ وهف دوجس وأ عوكر وأ ةءارق لوط نم هبلق ىلإ بحأو

 ى ماع ةئامسمخ اهيف هللا دبعف ء ةعباسلا نيضرألا تح سيلبإ قلخ ىلاعت هللا نإل

 ء ةنجلا ةنازخ ىلإ غلب ىتح ءامس ىلإ ءايس نم تالذك ةسداسلا ءامسلا ىلإ هعفر مث

 ة د_حاو ةدحس مدال دجسي نأ هلزا هنعل سيب ١ رم ا مالسلا ه۔اع مدآ هللا قلخ اهلف

 ملف 2 اهطبحأو ههجو اهب برض هل دجسي مل نإو ، هلامعأو هتدابع ىلع هبيثي ىتح

 هانرك ذ امل اليدع ةدحاو ةذجس نكي مل ول و{دنعل و هيلع اهلك هلامعأ هللا درذ دحسي

 ( ... تاعاطلا عيمج اهكرت طبحم مل ةدابعلا نم

 لصف

 نم ثالذ ناك نإف هتهبج .نم هدجسم لقأ ذخأت ةريغص ةاصح يلع دجس نمو

 تمت رذع نم ناك نإو ى هتالص ديعي نأ بحأف كلذ ريغ هنكمي وهو رذع ريغ

 ثرإو ، وه الإ هنيح نم هنكي الو تللذ ريغ اعضوم دجي ال نأ رذعلاو هتالص

 نم هي.دق عفر نمو . هتالص مامت تيبحأ هدوجس عضوم رثك أ ةاصحلا تذخأ

 مانت بحنف الهاج وأ ايسان ناك نإف دوجسلا دنع وأ هدوجس ىف وهو ضرألا
 . هتالص ديعي نأ بحتف ةغسلا فالحل ادمعتم ناك نإو 2 هتالص

« ريصحلا قوف ةاصح ىلع دجس اذإ ىلصملا نع هللا ه۔حر ديعس و أ لثسو
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 !دوجس دجس اذإ هنأ وجرأ لاق ريصحلا نم هنيبج ذخأتملو هدوجس رثك أ تذخأف

 اهضرع دوجسلا ىلي امم ةاصحلا تناك نإو ، ةمات هتالص نأ هيلع دوجسلا زوجن امم

 .هدوجس عقو اذإ اثياع نكب مل اذإ كلذكف هدوجس رثك أ تذخأف ريصحلا لي امم

 اهيلع هدوجس مضو اذإ الإ ريصحلا ىلع ىوتست ال ةاصحلا تناك نإ و ؛ كلذ:ىلع

 نوكي نأ ريغ نم هتهبج قصلت ىتح هتهبج اهيوسي و هتهبج عضي امنيح حزخزت وأ

 ءاوتساب ةهبجلا هيلع ىوست ىتح ىوتسي ال ىمعلا نأل الدب هيلع رن ملف انباع
 ك الامش وأ انيمي هتهيج رجم نأ هلف نيتاصح وأ ةاصح ىلع دجسنمو . هيلع دوجسلا

 . ثالذ زاج هنم أطوأ عضوم ىلإ هدوجس لوحو هسأر عفر نإ و

 لهف

 اهذحسي لوقن ةالصلا رخآ ىف راص 7 ةالصلا نم ةدس ىسف نه ث ليقو

 ىف راص ىتح ةريخألا ةدجسلا ىسن نإو ى هتالص تم دقو ةالصلا نم ناك امثيح

 زح كاذ نأل ةالصلا داعأ ىلوألا.ىنن نإ و ء تايحتلا أرةب ث اهدجس تايحتلا

 نم غرف ىتح ىسن انإو ، ةوذخآلا وأ ىلوألا تناك دجسي عجري لوقو 2 رخآ

 .عجريالو دجسي لوقو تايحتلا أرقي مثذجسي مجري هنإف ءاعدلا ىف ذخأو تايحلا
, 

 . تايحتلا أرقي . !

 اذ

 نرم عفترم وهو .هيلع ىلصي ناك اذإ ريصحلا ىف هللا همحر ديعس ىبأ نع

 هيلع زوجت ال اه دح هعافترا ىف نوكي له ي نيلجرلا وأ نيديلا عضوم وأ ضرألا

لخأ وأ هلجر عضو اذإ ناك اذإف ن ةهبجلاالإ عضاوملا راس ىف امأ : لاق ؟ ةالصلا



 ۔_ ٩٢!١

 كلذف ملعن الو « زئاج كلذف شورقم هيلع وه ام ىلع وه وأ ه اهيلع تبث هدجاسم

 زجي مل نيعبصإ ضرع ضرألا نع هعافترا ناك اذإ هنإ ليق دق ةهبجلاو « افالتخا

 اذإ هيلع شرف ام ىلع وأ ضرألا ىلع تبثت تناكول كلذكو « ةالصلا هيلع

 دوجسلاب ذخأ هتهبج ىقلأو ةجلاعم الب هيلع دجس اذإ هنإ ضعب لاقو هيلع دجس

 وه امإو ضرألاب قصلي ال ناكنإ و هيلع ةالصلا تزاج هيلع رثورفم وه ام

 اذإ ناك نإو ى تاذ زجي مل دوجلا دنع ىلصملا نم ةجلاعمب الإ هيلع شورفم

 نأ رمؤيف هريغ وأ ريصح نم عفترا هسأر مفر اذإو 3 ضرألاب قصل هيلع دجس

 ليمي وأ رخأتي وأ مدقتي هنإ ليقو . هريغ هنكمأ نإ عضوملا اذه ريغ ىلع دجسي

 اذه ىلع دجس نإ و الامش الو انيمي هدوجل ليمي ال هنإ لوقو ع الامش وأ انيم
 ريشب ضرألاب قصل دجس اذإ ريصملا ناك اذإ هنإ لوقب ضعبف عفترملا عضولل

 ادعاصف نيعبصأ ضرع هعافترا ناك اذإ لوقب ضعبو ةمات هتالصف هنم ةجلاعم

 . كلذ الإ هنكم الو هريغ امضوم دمج ل رذع نم الإ هيلع ةالصلا زج

 ماحزلا هعنميف مامإلا عم عكر نم ىف ىلاعت هللا هجر بوبحم نب دمحم نعو

 عفري نأ ىلإ رظتني لوقو ، لجر رهظ ىلع ولو دجني ليقن « دوجلاو ةالصلانع

 . دحسي 7 مهسوؤر موقلا

 لصف

 ناك اذإ كلذ زوجب لوقن درب وأ رح نم هبوث ىلع ىلصملا دوجس ىف فلتخاو
 ىلع دحمسي لوقو . ةرورضلا لاح ف هتكم أ ء ىش لك ىلع .لحسر و « ةرزؤ ح م نم

هركيو ةرورض ريغنم ناكولو ضرألا تابن نم ناكامم د وحسلا هماع زوج ام
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 دجيل ةالصلا ىف اهسبال ىه تلا هبايث مدقي نأ امأو ى ادجسم كلذ ذختي نأ هلا
 تناكولو ى هتالص ىنعم ال هسفنل هنم لمم كالذ نأل ء كلذ زاوجب لوقن الف اهلع

 نم ثالذ ةيدارك نتمم جرخم ا ضرألا تابن نم دوجسلا هيلع زوجي امم بايثلا

 اهيلع دجسي الف ضرألا تتبنأ ام ريغ نم تناك اذإ ةمامعلا امأو ڵ دمعلا قيرط

 هنإ لوقي ضعبو 0 دوجسلا دارأ امكديلا اهمذر زاجأ ضعبو ك ةرورض نم الإ

 هديب اهعفر هديب دارأ نإو ، دارأ نإ هيلع عفتري ىتح دجس اذإ هدجسم اهرخؤي

 لقألا ىلع لاح ولو دجس دقف هياع دوجسلا زوج ام ىلع هتهبج رثكأ نكمت نإ و

 دقو ، رثك ألا ىلع اذه ىف كحلا نأل « هيلع دوجسلا هل زوجي ال ام هتهبج نم

 الو ، ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ لاق هنأ ومللتم ىبنلا نع ةناورلا ىف ءاج

 ‘ نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو ةهمجلا ةعبسلا ءاضعألاو { ابو الو ارمش فك :

 هنكمأو هدوجس ىف لدتعاو هئاضعأ رثكأو هتهبج رئك أ ىلع دجس اذإ ليقن

 نأ ىنبجعي مل كلذ نم لقأ ناك نإو ث هزجي هنأ وجرأو « كلذب رمؤي الف كلذ
 ٣ اهانعم جرخ ءاضعألا هذه نأل ‘ ءاضعألا نم لقألا ىلع لحس اذإ هد زح

 كلذ نوكي نأ الإ لوقلا نم لوقعملا ىف ةهبجال دوجسلا امنإ و ى ةهبجلل دوجسلل
 . رذع نم

 لهف

 نب دحم لاقو ‘ ضرألا ىلب امم هيمدق عباصأ رحاظ عضو دجس نم ليقو

 ، ض ,ألا هيلجر عباصأب لبقتسي هللا همحر حبسلل نب دحو هللا امهمحر بوبحم

) ١٣ نيلاطلا جهنم / ٤ (
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 هيلجر عباصأ فارطأ ضرألا شيو ضرألا ىلي امم هيلجر مب اصأ رهاظ لعجت الو

 .نطاب لعج دعق اذإف ڵ ةلبقلا لبقتسيو ع زئاج هلكاهرهاظب وأ مباصألا نطاب نم

 ,ىلي ا ىنملا همدق عباصأ رهاظ لعجو ىنملا هلجر صمخأ تحت ىرسيلا همدق

 زاجأ دقف لقأ وأ ربش ردق ضرألا نع اعفترم هدوجس عضوم ناكن هو ع ضرألا

 .سيلوهيلع دجسي أ زوجي قفاخلا عضوملا كلذكو « هللا همحر رثؤملا وبأ كلذ

 ۔هتالاص ن ، ضعب لاق ، فالتخا هيفن ربش نم رثك أ ناكنإو ء دح كلذل

 .لوقل اف هدوجسمضوم نم عفرأ هيمدق عضوم ناك نإو { : ال ضعب لاقو « تاذب

 . هتالص ىف نسحم نأ ىلصملا ىنبنيو « ملعأ هللاو فالتخالا ىف دحاو هيف

 ءةماملا روك ىلع دوجسلا ىف انباحصأ فلتخا هللا همحر دمحم ىبأ عماج نمو

 = لوقيىلاعت هللا نأل كلذب ةالصلا دسفأ ضعبو ، نورخآ ههركو « مهضفب هزوج
 هل دوجسلا نأ هركذ لج ربخأف « دوُجْشلا رثأ نم مههوجو ىف مهاسيس »

 اهد وحس رمأ ىلا ةالصلا ىلع مهماودب نغمؤلاا هن هللا حدمو 4 هجولا ف ريثأت

 روهظ بغري نأ ناسنالل ىغبني الو ڵ رظتلا ىف حصأ لوقلا اذهو ء مههوجو ق

 ىنعم نم بيرق تاذ نأل ك هيف كالذ سانلا ملعيل هتالصو هدوجس ةرثك ةمالع

. قيفوتلا هبو ع ملعأ هللاو قافنلا
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 رص ع نم ال ا ل و ةل ١

 لسلاو تايحتلا ىف

 اديمتم اهلك اهكرت نمو ، ةبجاو لوقو ، ةضيرف لوقو ةنس اهلك تايحتلاو

 ةالصلازوج الو ، هتالص تدسف نايسنلا ىلع اهلك اهكرت نإ ليقوء هتالص تدسف
 تايحتلا تتبث مهضعب لاقن « ةرورضلا دنع تايحتلا ىف اوفلتخا مهنأ الإ اهم الإ ,

 تاولصلاو هللتاكرابملا تايحتلا لوقي ىح لوقو ؛ ةالصلا اهس متو تايحتلا لوةي

 ىف لخد اذإف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هلوق ىلإ لصي ىتح لوقو ص تابيطلاو

 ىلع امأو 0 ةلاهجلاو:نايسنلاو ةرورضلا ىف هتالص تمت دقف ثدحأ مث ث دهشقلا

 . كلذ بحت الو دمعتلا ىلع كلذ هل نأ لوقلا ضعب ىفو ى كلذ بحت الف ديمعتلا

 { تايحتلل لوقي ام رد ةب تايحتلا ةءارقل دعق ول لوقلا ضعب ىفو

 نكي مل اذإ اذهو . هتالص تمت دقف ثدح هب ثدح مث « اثيش اهنم لقي مل ولو

 مث اعدو ايسان ىلوألا تايحتلا ىف اهس اذإ امأو. . هنم رايتخاب وأ هنم ثدحلا

 ىف ليق دقن هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو لقو . داعف ىلوألا تايحتلا اهنأ لع

 ببس ريغل هديدرتو تايحتلا نم ءىش ريركتل دمعت اذإ هتالص دسفت اذه لثم

 رذعلا اهيفنوكي ىنا ىناعملا نم ءىش وأ ةملكلا تيبثت ىنعم ناك نإو 7

 نوكر شللهرك ولو ىلإ ىلوألا تايحتلا متأنميف فلتخاو .اهملع ىنبيو ةمات هتالصف

 ملعلا دمب دسملا ىلع امأو ، لهجلا ىلع كالذكو ث هتالص داسف ىف فلتخيف ايسان

 مث ى تايحتلا لاقو ، ةرخآلا تايحتال دعق نإ و . داسفلا ىنعم هقحلي نأ فاخأن

 تابيطلاوتاولصلاو ىلإ كلذكو . ةداعإلا هيلع لوقو ع هتالص تمت دقف ثدحأ

ثكالذ غلي اذإف ، هلوسرو هدبع دمحم ىلإ ىمتنا اذإ الإ فالتخالا ىنمم هيف ىرجي
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 ةتنك ىنلا نأل 4 ةالصلاف د وقلا بوجو ىلع ١ قمتمو ك هتالص تع لتف ثدح مش

 ن مل دعقي مل نمو 2 نآرقلا مهملعي اك تايحتلا مهملعي ناكو . هباحصأ هلعفو هلعف

 . تايحتلا نم هتالص تمع دقف هلوسرو هدبع ىلإ تايحتلا أرق نمو . هنالص

 ليقو . ءاعدلا نم هل هلا حتف امب وعديو :نل ىنلا ىلع ىلصي مث ڵ دهشقلاو

 هدبع ادح نأ دهشأو هتكنثالم هب هل تدهشو ،هسفنل هب دهش امع هلا دهشأ لوقيو

 ةنملا ناو قح توللا نأو رومألا عيمج ىف قح ىلاعت هللا لوق نأ دهسثأو هلوسرو

 هللا نأو ،روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو اهيف بير ال ةينآ ةع اسلا نأو قح رانلاو

 رقتسيو { ردق ءىش لكىلع و»و { ريل ا هديب 2 توم ال ىح وهو. « تيمو ىحم

 ىل رفغا مهللا : لوقيو ص رانلا نم ةاجنلا هلأسيو ص تانمؤلاو نينمؤدللو هبنذل

 هب ملعأ تنأ اهو تفرسأ امو :تنلعأ امو تررسأ امو ے ترخأ امو تمدق ام

 .تنأ الإ هلإ ال ىنم

 لصف

 ادمحم هتالص ىف ىدعتي ىذلا ىف ى هللا مهحر بوبحم نب دح نب ريشيل ليقو

 نإف هل لمق . هتالص تمع دق لاق ئ تايحتلا كح 4ز ا كمشر م ا هل وسرو هدبع

 ىلإ غلاب ١ ذإو هل ليف > تابحتلا مكحيف عجر لاق ت ايحتلا ىدعت ام لعل كد

 دحم ن ء اذه لثم دج وي و . . هتالص تمع دق لاق ، ثداح هيلع ثدح ح " تابيطلاو

 اغدح ثدحأ اذإ ىلصملا ن أ هللا هحر ديةس وبآ ىورو . هللا همحر بوبح نبا

 ىذمزلاو دوادبأو ىنو دوعسمنبا نع ثيدلاةعاجنم اهريغو ى اسنلاو دحأ هاور( )١
 انملعي امك دهعتلا انملءيهل آ و ملس وهيلعةتناىلص هتنا ل,سرناك لاق ظفلب ىرخ أةياو رنم سابع نبا نع
 يئلا. اهحأ كيلع مالسلا هن تابيطلا. تاولصلا تاكرابلا تايحتلا لرةي ناكف .نآرقلا نم ةرودلا
 ادمع نأ همش و هتل) ل ال هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا هتا دابع ىلعو انيلع مالسلا هزاك رب و هلا ةمحرو

 مأ . هتنا لوسر
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 تايحتلا لاق اذإ لوقو ث هتالص تمت دقن تايحتلا لوقيام ردقب تايحتلل دعق دقو

 تابيطلاو تاولصلاو لوقو ع تاكرابملا تايحتلا لوقي ىتح لوقو ، هتالصتمت دقف

 تدجوو . نيحلاصلا هللا دابعىلعو انيلع مالسلا لاق اذإ لوقو ، ذخأن لوقلا اذهبو

 نأ ىسنو ص هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىلصملا لاق اذإ رثألا ىف

 . ابمامتب الإ ةالصلا متت الو ناصقت اذه نأ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو لوقي

 رذمل كلذلدممت وأ ىلوألا تايحتلا ىضق دقو ايسان مامإلا لبق مومأللا ملس اذإو

 هتالص ىلع ىنبي هن أ اسان ناك نرإ ليقو . ةالصلا ةداع هيلعف رذع ريغ وأ

 2 ةمات هتالصف ةرخآلا تايحتلا ىف كلذ لعف نإو ، ةلبقلاب ردي وأ ملكتي ل ام

 ىتح ميلستلا مامإلا ىسن نإو ، رذع نم الإ مامإلا لبق ملسي ال نأ هل بحتسيو

 عا الو ملسيل هيلع ةعجر الف هيف ىلص ىذلا عضوملا ىدعت دقو ركذ مث فرصنا

 تايحتلا اوضق اذإ اوفرصنيو اولسي رأ هفلخ نيذالو 2 اداسف هتالص ىف هيلع

 ىلع سو هتالص ىف ىلصملا اهس اذإو . حلستلا لبق مهنارصنا ىدفع مهرضي الو

 . اه مرحم وأ ةلذانل هجوي وأ ةلبتلاب ربدي مل ام هتالص ي نأ هلف طلغلا

 لصف

 نسحألاو . “'»ةالصلا ىف دوعتلا ىف ءاعقالا نع انباحصأ دنع ىهنلا ءاجو )١)۔ :

 ىعقي نا ىلصملا ىهن هنا ملسو هيلع هنلا ىلص ىنلا نع سابع نيا نع عيبرلا ىور )١(
 .بلكلادوعق اهبف دعتي وأ بلعثلاتافتلا اهيف تفتلي نأو كيدلا رقن اهيف رةنينأو باكلا ءامقإ

 هيبقع ىلع دعقي نأ درقلا دوعقو { امهبصني الو هيعارذ شرغي نأ باكلا ءاعقل : ميرلا لاق
 دم>أهاور ثبدملاو . ةالصلاةداعإ هاعن ةعبرألا هوجولا هذه نم ًاثيش لعف نمو هيمدق بصنيو

. . . - 

 م . درقلا دوعق ركذي ملو ةريره ىبا نع
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 وهو ايوتسم نوكي نأ تايحتلاو نيتدجسلا نيب هتالص ىف لجرلا دوعق ىف مهدنع

 صمخأ ىف اهباصتنا ىقىنيلا هلجر العاج ىنملا هلجر ابصان ىرسملا هلجر شرتفي نأ

 نيب دوعقلا نأ اندنعو . هخع ىنملا عبرتلاو ءاعقإلا فالخ اذهو ء ىرسلا هلجر

 ةدجسلا نيب دوعق ال هنأ اندنعو اذهف ءاوس ةرخآلاو ىلوألا تايحتللو نيتدحدلا

 . ةيناثلا ةمكرال مايقلل ءاشقنإلا و ةرخآلا

 .تابيطلاو تاولصلاو « هل تاكرابملاتايحتلا:دعق اذإ لوةي نأ وه تايحتلاو '

 نأ دهشأ.نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلعمالسلا .هتاكربو هللا ةمحروىنلا ىلع مالسلا

 ىنلا روضحو ، هلوسرو هدبع ادمحم نأدهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 نم ءىش كرت زوجي الو ى هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اهيأ كيلع مالسلا لاقي :نال

 . الذ كرتل دمعتلا ىلع ةرخآلا الو ى ىلوألا ةدعقلا ىف ةالصلا ىف دهشقلا اذه

 لصف

 تايحتلا ءاهقفلا رثك أو ةديبع وه أو رهنبا لاقف تايحتلا ىنعم ىف فلتخاو

 ،دجلا تايحتلا بوبحم نب دح ني ريشب لاقو .ةمظعلا سابعنبا لاقو ،ءاقبلاو الا

 تاولبسلاو 2 هيلعنركذ وأ ندرك ذنم ةكرن نهنأل ءىنسحلاهللا .امس أ ىه تاكرابملاو

 ىه مالسلا . ةيكازلا ةحلاصلا لاعألا ىه تابيطلاو ء ةضورفملا سلا تاولصلاىه

 مالسلا ليقو ڵةكربلا نم هتاكرب وهليا ةحرو . ةلط 'ىنلا ىلع ىلاعت هللا نم ةيحتلا

 مهضعب نم نيهملا نم مالسلاو ءةمعنلاو هللا نم ةمحرلا وه للط ىبنلا ىلع هللا نم

 دق اتب ر ةمحر نأل ةمالسلاو ةمحرلا ىنعمب انيلع مالسلاو 9 ة حتلا وه ضعب ىلع

نأ دهشأ ڵ ةصاخ هثايلوأل ةرخآلا ىو ايندلا راد ىن نمؤملا ريغو نمؤلا تمسو
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 دحأ دحاو «هللا الإ هلإ ال نأ نةيتسأو ملعأىأ هل كيرش ال هدحوهثلا الإ هلإ الا

 قدصأو نموأ دهشأو 0 هريغ ةدابعلا قحتسي الو ع ءىش هلثك سنل ، دمص د ر+

 ىشرقلا ىمشاهلا بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نأ بير الو هيف كش ال اقيدصت

 هرك ولو هك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ هل وسرو هللا دبع قرعلا

 اريشب ث مهيلع ةجحو ث سنإلاو نجلا نم هقلخ عيب ةجح هلسرأ ڵ نوكر ملا

 همدقت امل اخيسان 0 مالسإلا نيد « قحلا نيد وهو “ هللا نيد ىلإ ايعادو 4 اريذن و.

 ةمدقتملا هبتكو هلسرو هللا ءايبنأ نم همدقت امل اقدصمو عئارشلا نم .

 مهلي اك دهشتلا هباحصأ : ناك ةتالت ىبنلا نأ دهشقلا بوجو ىف ةجحلاو

 لبق لوقن انك : لاق هللا هجر دوعسم ن هللا دبع نع ىورو نآرقلا نم ةرودلا

 مالسلا ع ليربج ىل : ملسلاو ٤ هدابع لبق هللا ىلع مالسلا دهشقلا انيلع ضرفي نأ

 © مالسلا وه هللا نإف هتلا ىلع ) مالسلا اولوقت ال تللظ ىبنلا لاقف ء ليئاكيم ىلع

 رسيألا هبناج ىلع كروتي نأ ي ىف ةنسلاو ، هلل تايحتلا اولوق نكلو

 همذ بصنيو ضرألا ىلع هتيل آ عصيو ‘ نعألا هكرو بناج نم هيلجر جرخيو

 عأ ملو ث ىلاعت هلل عضاوتلا ىف ةنلاجم ضرألا ىلع ىرسيلا همدق رهظ لعجو ىنملا

 ىمتنا اذإف ، تايحتلا لبق ميحرلا نمحرلا هللا يسب أرقي انباحصأ نم دحأ نأ

 ىلع لصيلف هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هلوق ىلإ ةرخآلا تايحتلا ىف ىلصملا

 ل رثكألاو ث ةداعإلا هيلع ىأر ضعبف والو ىبنلا ىلع لصي مل نإو ملع ىبنلل

 نم ءالخبلا لخ ا ةنم ىفلا لوقل ص ريصقتلا ىنعم هومزل أو ‘ ةداعالا هيلع اور

 . دوه نا نع قبل او ىطقرادلا هحرخ / ) ( ١

 



 ۔ ..٢

 -يب سوبحم ءاعدلا نإ لاق هنأ ىورو . ىلع لصي ملو هدنع تركذ وأ ىنرك ذ

 ةياغ ريغ ىلإ ةيقاب ةمماد ةالص 2 )ملست نل ك ىلع ىلصي ىتح ضرألاو ءامسلا

 .ىلصو نيماعلا بر نيما هتاكرب انحراو هتعافش انلخدأ مهالا ةياهن الو الح الو

 . ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا

 هيمدق ىلع هتالص ىف دعق نم نأ > هرا هجر درا دبع فأ نع دجويو

 سع لو رذع ريغ نم ادمعتم هنيع ىلع دعق وأ ادمعتم رذع ريغ نم اسيمج

 « هدوجسو هعوكر ىف هبد ىد_حإ ىلع دمتعا وأ ضرألا هفنأ فرط

 ضرألا ىلع امهعضي ملو هعوكر ىف هيذغت وأ ث هتبكر ىلع امهعضي مل وأ

 .لذ ىف هب غئيأ اف نامدقلاو دوجسلا ىف ناتبكرلا ثالذكو 2 دمعتم هدوجس ىف

 نإ امأو . فالتخا اذه ضعب ىفو « هب هرمأت الو ء كلذ هل بحت الو « داسف ىلإ

 هللا هر هللا دبع وب أ لاقو . رذع نه الإ ضقناانم هماع نمأن الف اييةم ساج

 مان وأ لفغ مش ةرخآلا تايحةتال دق نمو . هنع ىهن دقو ءاعقإلا ىف هيلع ضقن ال

 لو ملس نإ و {© ملسيؤ اهؤرةي هنإف ، ال مأ تايحتلا رقأ ردي ملو { رك ذو هبةناو

 ىلصللىف هللا همحر دمحأ نب نسحلا نعو . ضقنلا هيلع ىفاخأف اهغارق ىلع نةيةسي

 تناكو ىرخألا ىلع همدق تحسفنا ىرخألا ىلع الجر لعجو تايحتلل دعق اذإ

 لس نأ دعب تايحتلا ىف كش نمو ى هتالص ىف هيلع سأب الف ىرخألا ثيح هرثأ

 . ةالصلا ريغ رمأ ىف ذخأي وأ اهريغ ةالص ىف لخدي وأ فرحني مل ام اهيلإ عجرف

 دوعقلا ىف دهشقلا كرت زوجي ال هنإ انباحصأ لوق ىف لاق هللا همحر ديمس ىأ نعو
 كرت نإو 4 هةيطي ال رذع نم الإ نايسنلا ىلع الو دمعلا ىلع ةالصلا نم لوألا

  )١( ىلع نع خيشلا وبأ هجرخأ .
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 ناك ةرخآلا تايحتلا ىف كلذكو « ةداعإلا هيلمف هب رذعي امم دح ريغ ىلع كللذ

 ىف ةالصلا ضقني امم اثدح ثدحأ اذإ هيف فاتخم و 2 درفنم وأ ًامومأم وأ امامإ

 .لاق ضعب و 0 هداعأ هلك دهشتلا مامت لبق ثدحأ اذإ لوقن ى ةرخألا تايحتالل د وعقلا

 ثدحأ نإو 2 هتالص تمت دقف ثدحأ مث ء هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىلإ ىهتنا اذإ

 &©\)هتالص تمت ثدحأ مث «تابيطلاو ىلإ غلب اذإ لوقو ،هتالص تدسف كلذ لبق

 ثدحأ مث تابيطلاو ىلإ غلب اذإ لوقو ى هتالص تدسف كلذ لبق ثدحأ نإو

 اذهو ، هتالص تمت اهلوقي ام ردقب دعق ول لوقو « داعأ اهلقي نإ و 2 هتالص تم

 ٠. ثودحلا نم رذعلا ىنعم لع

 لصف

 .هللا نإ : ةمللَط ىنال لاق مالسلا هيلع ليربج نأ تايحتلا ءدب نأ انغلبو

 .لاقف «تابيطلا و تاولصلاو لوقأ انأو للم ىنلا لاقن ع هلل تايحتلا ء كال لوقي

 . هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كياع مالسلا لوقأ انأو ك مالسلا هيلع ليربج

 :لاقهنعهثلا ىضر ركب ابأ نإ ليقو للط ىبنلا ةايح ىف لاقي ناك كلذك ليقو

 هلإ ال نأ دهشأ : هنع هللا ىضر ره لاقو . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 .ضعب لاقو > تلك هلوسرو هذبع 2 نأ دهشأو ك هل كيرش ل هدحو هللا الإ

 اذهف٬ نوكرشملا هرك ولو هلك ن يدلا ىلعهرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ ةباحصلا

 .بحتساو . قيفوتلاو لوبقلاو ةيادهلا ىلاعت هللا لأسنو انتالص ىف هلوقن ام مامت

 )١( خلا ثدحأ م تايحتلا لاق نإ لوقو تدسف الإو هتالص تع دعب خسنلا ضعب ىف .
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 تلمع ام هلك ريللا نم كلأسأ ىإ مهالا لوقي نأ ملسي نأ دارأ نم هاهقنلا ضعب

 رانلا نم كب ذوعأو اهلإ برقي امو ةنجلا كلأسأ ىنإ مهالا « ملعأ مل امو هنم

 باذع انقوةنسح ةرخآلا ىفوةنسح ايندلا ىف انتآ انبر لوقي مش . اهيلإ برقي امو

 بر هلل د_جاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امه ةزعلا بر كبر ناحبس . رانلا

 نم هراسي نم ىلع مث 4 نيللاو ةكشنالمل نم هنيع نم ىلع ملسي مث ى نيماعلا

 اذه تكرابت ى مالسلا كنمو مالسلآ تن أ مهللا لاق ملس اذإف ے نيدلسملو ةكناللا

 ترصقام كرفغتسأو ڵ كب الإ اهلصأ ملوكل اهتيلص ىإ مهللا ك مارك إلاو لالجلا

 باجحو ع كيلإ هبرق اهب ىل لعجاو ىتم اهلبقتف مهللا . كريغ ىنم اهلبقتي الو اهيخ

 حسمي مث ص نيح ارلا محرأ اي كتج رب تانمؤملاو نينمؤمالو ىل رفغاو كرات نم

 بهذت نأ كلأسأ ةداهشلاو بيغلا ملاع دجلا كل مهالا لوقيو ث ىنملا هديب ههجو.

 تاومسلا قلخ ىذلا هلل دجلا ء نطب امو اهنم رهظ ام نتفلاو نزحلاو مهلاو مغلا ىنع

 ىذلا هلل دخلا : نولدعي مهبرباورفك نيذلا مث . رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو

 رشبي وهندل نم اديدش سأب رذنيل امق ڵ اح وع هل لعج 7 باتكلاهدبع ىلع لزنأ

 وهو ةرخآلا ىف دجا هلو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل ىذلا هلل دجلا ء نينمؤملا

 ىلوأ السر ةكالملا لعاج ضرألاو تاومسلا رطاف هلي دجلا . ريبخلا يكلا

 ص زيدق ءىش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام قلللا ىف ديزي عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ

 ، لاح لك ىلع كدحأ ىنإ مهللا .اه كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام

 الإ ةوق الو لوحال حرلا نمح را هللا مسب { نيدلاو ايندلا رومأ ىلع كنيعتسأو

عمس لكت نم ىذلا هلل دحلا ء ةلقوحلاو ةلمسبلا لوقي ے تارم ثالث ظعلا ىلعلا هلاب



 س ٢٣٠٣

 كهداعم هيلإف تام نمو « هقزر هيلعف شاع نمو هسفن ىن ام لع تكس نمو ي همالك

 ىلإ بغريو « ءاعدلا نم هل نكمأ امب وعديو ةملم ىبلا ىلع ىلصيو هللا دمح مث

 ةتللتَط ىبنلا نأ ىورو . ميركداوج هنإ هلامحأ رئاسو هتالص لوبق ىن ىلاعت هللا

 & ديحلا هلو كالملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ التالص لك ربد ىف لوقي ناك

 عقنيالو « تعنم امل ىلمعم الو تيطعأ ام عنام ال مهالا« .دق ءىش لك ىلع وهو

 لوسراي اولاق للط ىبنلا باحصأ نأ ةربره وبأ ىورو . “_)دجلا كنم دجلا اذ

 فيكو :مهل لاق ةل ا ميعنلاو تاجردلاب ءةريثكلا لا ومألاءرومثدلا لهأ بهذ هللا

 تسيلو مهلاومأ نم اوققنأو ، اندهاج امك اودهاجو انيلص اك اولص اولاق 2 كلذ

 كلبق ناك نم هب نوكردت رمأب ريخأ 1 : : مل لاق اهنم ققنن لاومأ انل

 نوحبس ك هلثمت ءاح نم الإ مشج ام لثع دح أ ىأب الو كذ ء اح نهم نوقبساو .

 زعا هللاو ارشع نوربكستو ارشع نودءحتو ارشع ةالص لك ربد ىف

 لصف
 هل هركي هنأ ريبكتلا وأ نيترم تايحقلا نم ةملككلاب ملكتي ىذلا ىف ليقو

 رذع ربخل لتلا ىلع كلذ لعف نم نإ إ لوقو ك ضقني تنر آ هل بح ا الو کالذ.

 ايسان نوكرشملا هرك ولو ىلإ ىلوألا ةدملا ىف تايحتلا أرق نمو . ةداعإلا هيلعف

 )١( ةيعش نب ةريغملا ثيدح ىم هيلع قفتم .

 )٢( ةا دحو نيثالثر اثالث ةالص لك ريد هتنا حبس نم : هظفلو ةريرهىبأ نع ملم ءاور

 هدحو هتنا الإ هلإ ال ةئاملا مامت لاقو نوعستو مست كلتف نيثالثو اثالث هتنا ربكو نيالثو اثالث

 رحبلا دبز لثم تناك ولو هاياطخ ترفغ ريدق "ىش لك ىلع وهو د_حا هلو كاللا هل هل كيرش ال
 م . نوثالثو عيرأ ريبكتلا نأ ةريره ىبأ نع ملس ىرخأ ةياور ىفو-



 س ٢.ع

 هياع فقاخأف دمعتلا ىلع امأو ى لهجلا ىلع كلذكو ث هتالص داسف ىف فلتخم هنأ

 داعأف ركذ ةرخآلا تايحتلا ىف هنأ نظو دهشتو ىلوألا تايحتلا أرق نمو . داسفلا

 هل زوج تالذ نأ نظي الهاج كالذ لعفف اهيلإ نةيقسم وهو ةينا ةرم تايحتلا
 .ىلوألا تايحتلا ىف ثالذ لعفف هل زوج ال كالذ نأ املاع ناك نإو 2 ةمات هتالصف

 . لدبلا هيلعو هنالص تدسف

 .ىلإ ىلوألا تايحتلا نم غلب الف ةضيرف ىلصي ناك نمو _ ءايضلا باتك ىفو

 لاقو ص ةالصلا ءىدتبي ضعب لاق ى ايندلا رمأ نم ءىشب اعدف ىسن هلوسرو هدبع

 ديدرت امأو ص ايسان ناك اذإ هؤاعد هرضي الو هتالص ت هللا هحر ىراوحلا وبأ

 .دهعتلا ىلع ةالصلا ىف ريبكتلاو ةذاعتسالاو دحلاو هدمح نل هللا عمسو تايحتلا

 . فالتخا هيف نايسنلاو لهجلا ىلعو ڵ اهدسفي

 لصف

 اهليلحتو ريبكتلا اهمرحت و روهطلا ةالصلا حاتفم :لاق هنأ وص ىبنلا نع ىوري

 لاا نم هل احابم ناكام اهف هيملع مرح و ةالصلا لخد دقف ريك اذإ ىتعي ،© ميلستلا

 « هتالص ىلع لابقإلا الإ ثبعلاو تافتلالاو مالكلا نم تالذكو ڵ ةالصلا ريغ ىف

 فارصنالاب سانلل نذإ وه ميلستلاو 2 ميرك بر ىدي نيب ع ميظع ماقم ىف هنأل

 ايفاحىلصي و هلامشنعو ©هغيمينع لتفني ةط هللا لوسر ناكل يقو 2 ةالصلانم

 () لبقي ةتالك ناك ليقو .دعاقو امئاق برشي ورطفيو رفسلاىف موصي و ث العتنم و

 م . هيبأ نع بله نب ةصيبق نع ىذمزتلاو هجام نياو دواد و؛أ هجرخأ )١(

 ٠ لققتذي : ح ىف ) ( ٢



 ۔ س ٠.٥ ٢ _

 كيلع مالدلا زسلل لاق اذإو « هلامشو هنيم نع ملسف هنيميىلإ سانلا لوحتف هنيمي نع

 لا ةكشالمىلع مالسلا ىف ةينلا ليقو نيترم ملسي مايض ناكل يقو ، سأبالف ءاوس

 ءاعدلا ىنعم هراسي ىلعو ةكس:اللانم ةظقملا ىلع هنيم ىلع مالسلا ليقو ،نيملسلاو

 دنع كلذ ركذيمل نإ هأزجأ هرهميجل ميلسةلاىن ةينلا دقتعا نمو ،نينمؤمللةمح رلاب

 :هللا همحر دمع وبألاقو . نسحأ وهف هميلست دنع ةين رضحأو ركذ نإ و « ميلستلا

 هل سيل مهضعب لاقف ع ميلست ريغب ةالصلا نم جرخي ىلصملا ىف انباحصأ فلتخا

 لوقل ةداعإلا هيلعف كلذ نع رصق نإف ، !ميلستلا دعب الإ ةالصلا نم جورملا

 اهيف لوخدلا ناك املف . ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهم رح ةالصلا ىف اوناك ىن ىنلا

 مهضعب لاقو ث ميلسقلاي الإ حصي ال اهنم جورخلا ناك ريبكتلاب الإ حي ال

 نأل 2 ميلتبو اهنم ميلضت ريغب حيف اهنم جورملا امأو . ريبكتلاب الإ حصي ال

 ىف انباحصأ فلتخاو . فالتخا هيف ةالصلا نم جورخلاو قافتالا هيلع مارحإلا

 مهضعب لاقن ء دهثقلا ىف وهو ثدحأ اذإ مامإلا ةالص ىف لخادلاو هدحو ىلصملا

 ىف اوفلتخاو . امومأم ناكولو هتالص تمت دقف ثدحأ مث دهشتلا ردق دعق اذإ

 لاقو . ةمات هتالص مهضعب : لاقن « لست ريغ نم فرصناو دهشتلا متأ اذإ هتالص

 ملسي ىتح مهصمب لاقو ث نايسنلاب دسفت الو كلذل دمعت اذإ ةدساف هتالص مهضعب

 انياحصأ لاقف ، ةالصلا نم ميلسقلا ظفل ىف فلتخاو ، ادمعتم وأ ايسان ناك

 . مالو فلأ ينب نامع لهأ لاقو . ماللاو فلألاب مالسلا : نويرصبلا

 نأ لقنلا تبثأ دقو نايثع هاك> ام رك ذي و السرم نسحلا نع ةليش فأ نبا هاور ) ( ١

 ١ ةنس ميج .



٢.٦: 

 ۔ هكرت ىف اوفلتخاو ص مزالب سيلو بحتسم ليقو ث ةنس ميلستلاو

 فارسعنالل نذإلاو لالحإلا عقوم مقي هنإ لوقو 2 اهنم هنأل ةالصلا دسفت لوقن

 ىبنلا نأ انغلي : هللا دبع وبأ لاقو . مرحلا لالحإك هكرت دسفي الو ى ةالصلا نم

 نامثع ملسو ث ةدحاو ةميلست ةالصلا نم اوملس اممنع هللا ىضر رعو ركب ابأو ولع

 و لبق "مسب نأ هل نإف ةجاح موم أ۔الو دهشقنا م امإلا لاطأ اذإ ليقو ي نيتميلست

 ىورو . هللا همحرعيب رلان رلا نع دجوي اذك مامإلا ر اظةني الو ، هتجاحل ىضعو مامإلا

 مث ةالصلا ن ه ملسي ن أ ىسن نم الاق امهنأ هللا اهمحر بوبحم نب دمحمو شاه نع

 نل سيل ليقو ى هيلع ےلست الف ملكت دق ناكنإو .رك .رك ذثيح س ماق ام دعب رك ذ

 تأ اذإ اهما ىتأيو تايحتلا عطقي ن ] مامإلا عكري نأ فاخو تايحتلا ىف اطب

 داسف ىفف اهمتي نأ لبق ماق نإ و . باتكلا ةحماف ةلزنم تايحتلا تديلو ك , ةالصلا

 ۔ لدبلا هيلعف ماق مث ء تابيطفاولإ ىلوألا تايحتلا ىف غلب نمو . فالتخا هتالص

 عجري ال لوقو « اهلوقي عجري لوقف { تايحتلا ىف كش مش ءاعدلا ىف راص نمو

 وعديال ليقو . ةالصلا رمأ ريغ ىف ذخأي وأ فرحني مل ام س ولو لوقو . ملسي مل ام

 وعدي نأ سأب ال ليقو ص ثكالذ ليق دق ةيواعم وب أ لاقو . ملسي ىتح ايندلا رمأل

 عضوم نم أرق دق هنأ نةيقسا و تايحتلا لوأ ةءارق ىف كش نمو . ةرخآلاو ايندلل

 . هلع نةيقساأ ىذلا عضولا ىلإ هيف كش ام ةءارق هيلع ىأر ضعبذ اه رخآ ىلإ اهنم

 .ىأ ن عو ا . اهلوأ الإ اهرخ آ ةءارق متت ال هنأل اهلك اهتءارق هيلع ىرب اضعب لعلو

 ملسف ىبارعأ هءارو ناكو لاطأف سانلاب ىلص هنع هتنا ىضر لبج ني ذاعم نأ ىور )١(

 ذاعم ليوطت لسو هيلع هنا ىلص ىن لا مم ؟ ;ارعألا ىكتشا و ؟ ذاعم هاك_ثف مامإلا ملسي نأ لق

 ه ا . ةداعإلاب بارعألا . لو هليوطت ىلع اذاعم ملسو هيلع ةنا ىلص هتنا لوسر مالف



٢.٧٣ 

 ىلع كيلع مالس ةدحاو ةرم ةالصلا نم ميلستلا ىف انياحصأ دنع ك هللا همحر ديعس

 كالذب ديريو ث لامشلا ىلع هللا ةمحرو ث ةكئالملا نم ةظفحلا كلذب ديري ث نيملا

 نإو 2 ههجوم ةلبقلا لبقتسم هتثيه ىلع وهو كالامشو انيمي ههجو اه حفصي نينمؤللا

 نومدللا هيلعامو ةنسلا ةفلاخم كلذي دري مل اذإ ةليضفوهف ةدحاولا ةميلستلا ىلع داز

 ميلسةلانأل ةالصلانم 7 اذإ مامإلا ىلع مالسلا درب رمأ انباحصأ نم ادحأ ملعن ملو

 اعد وه امإو ، درلا ىغتقت ةيحتب وه سيلو ةالصلا نم فارصنالاب نذإ وه

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، ةنسلل ءادأو

: ه ٧٭



٢.٠٨ 

 رش ح محس \ : ١ لو ل ١

 نآ رقلا ةدجس ىفو « سطاملا لوقي امو 2 وهسلا كدجس ىف

 اهاضقو هتالص ىف ىلصملا اهمس اذإف ةالصلا ىف اهبس نمل ناتمز ال مهولا اتدجسو

 اهطسو وأ اهلوأ ىف همهو ناك هتالص مهو دق امل الدب نيتدجس کالذ دعب دجس لسو

 ىلصملا نوكي نأ وه ناتدجسلا ناتاههن مزلت ىذلا ومسلاو مهولا ةفصو 2 اهرخآ وأ

 أرقف توكسلا وأ ى تكسف رهجلا ةارقلا وأ ى ماقف دومقلا وأ « دعقن مايقلا هيلع

 ةروسو دجلا ةءارق هيلع وأ ك ةروس اهعم أرقف اهدحو ديحلا ةءارق هيلع وأ . ارهج

 ‘ لسنلا عضوم ريغ ىف لس وأ ء اهعضوم ريغ ىف تايحتلا أرق وأ اهدحو دمحلا أرقخ

 عضوم ريغ ىف عكر وأ ث ةالصلا ىضقي نأ لبق دهشت وأ ، مارحإلا دعب هَجَو وأ

 { رخآلا وأ لوألاد وعقلا ىف هنأ كش وأ « دوجسلا عضومريغ ىف دجس وأ ك عوكرلا

 ء مهولا اتدجس هيلعف اذه نم اثيش لعف نم لكف « هتالص مامت نقيقسا ىتح دازخ

 همايق - ملو ماقذ دوعقلا هيلع وأ ادعاق نكمتي ملو ي دعقت مايقلا هيلعو اهنم نم امأو

 > مامإلا فلخ اهبس نميف فلتخاو «هيلع وهسالذ هوهس عضوم ىلإعجرو رك ذ ىتح

 امومأم وأ امامإ ناكهمزاي لوقو 2 مامالل عب ات هنأل وهسلا دوجس همزاي ال لوقخ

 ىقدجس ثيدح هنمو اثيش باسحلا م تطقسأ تمضو ديبع وبأ لاق مثولا ةخسن ىفو )١(

 مثوأ ال فيك لاقن كتالص يف تمهوأ كنأك ليقف هتالص ىف مثو ملسو هيلع هتنا ىلص هنأ وهسلا
 رمألا ىف اهس هحرشو سوماقلا ىف لاقو ائيش هتالص نم طقسأ ىآ هتلعأو هرفظ نيب دحأ مفرو
 حراشلا لاق نأ ىلإ هريغ ىلإ هبلق بهذو هنع لفغو هيسن ولعكاوهسو حتفلاب ؟وهس وهسي اعدك

 لاقو ةيلك اهنع هلاوز نايسنلاو هيبنت قدأب هبنتي ةظفاحلا ةوقلا ىف وه امع ةريسي ةلفغ وهسلا نإ
 . هفالخب ىهاللو رك ذت رك ذ اذإ ىسانلا حابصملا ى



٢.٩ 

 مزلي الو 2مامإلا واس مومأملا ىلع وس ال : هللا هحر ديعس وبأ لاقو . ادرفنم وأ

 ل,ةاهنم ےلستلاو ةالصلا مام دعب مهولا ىدجس دجسيو ، مهو نم الإ محولا دوجس

 ةلبقلاب ربدأ ولو ڵ هسلجم ىف مادام امهدج۔ي هنإ لوقو 2 ةلإةلاب ريديو فرصني نأ

 ةنال ىبنلا نأ ىورو . ةالصلا نم ناتجراخ امهنأل مالكلا نم ءىشب ملكت وأ

 ىتح ناطيشلاناثيسي امهنإ ليقو . ةالصلل ناتحلصأل ناطيشلل }ناتمغرملا امميمسي

 ىنتدجك اهدوجو ص ترمأ امك ثالذب رمأ لوةيو ء بارتلا هسأر ىلع رقعي هنأ"

 فلتخاو . ةالصلا ىف دء.ةي اك امهنيب دعةيو ربكيو {ةالصلا ىف امك امهمف حبسي ةالصلا

 ح ليقو ث ةالصلا ملستك وه ليقو ، بجي ال ليقو « بجي ليتف اهدعب ملسقلا ىنب

 هلل دجلا لوتي ليقو ءىدهلا عبنا نم ىلع مالسلا لوقي ليقو . للع ىبنلا ىلع 7

 نيذلا فرصني الو ، مهو نم ىلع ةغس مهولا اتدجسو . هلا لوسر ىلع مالسلاو+

 نيتاهدوجس زئاجو ؛ مهملع ءىش الف اوفرصنا نإو « امهبضتي ىتح مامإلا فلخ

 نعو . برغملاو رجفلاو رصملا ةالص رثأ ىلعو ء تاولصلا عيمج فلخ نيتدجسلا

 دهشتاا امل لوقو ، دهشت الب ےلسقلا امه لوق 2 وهسلاىندجس ىف هللا همحر ديعس فا

 وأ ةرم هتالص ىف وهسي نميف فلتخاو - ملسا الو امل دهشت ال لوقو ى ےلسةلاو.
 م

 ‘ ةالصلا كللت ف ٥ وهس رثك ولو دحاو وهس دوجس ةالص لكل لوقف ك رك ا .

 وهسلا نوكب لوقو ، ةالصلا ىف وهسلا كلذ رثك ولو ناتدجس وهم لكل لوقو

 نأ ىسن نإو 2 انباحصأ رثكأ لوق وهو 4 لسقلا دعب نوكي لوقو ث سقلا لمقب

 . ناطيثلل ايغرم ىردا دهم أ نع ملسمو دحأ ةياور ىف حص ) ١ )ء .

 ) ١٤ - نيبلاطلا جهنم / ٤ (



٢١٠ 

 «ىرخأ ةالص رثأ ىلع اهدجسي نآ هيلعف اهيف مهو ىتلا ةالصلا كلت رثأ ىلع اهدجي

 « ةلفان ةالص رمآ ىلعف ةلفان تناك نإف ةضيرفلا ةالض رثأ ىلعف ةضيرف تناك نإ

 دوجس ال نأ ةالصلا ىنغم ريغ لاح ىلإ جرخو هتالصل هسلجم نم ماق اذإ لوقو

 لوقو ى ةلفان وأ ةضبرف ةالص رثأ ىلع اهدجسي نأ هل لوقو ، ثلذ دب ايه هيلع
 :ىغبني الو ةلفانلا فاخ ةضيرغفلل ذحسي الو & ةضيرفلاو ةلفانلا فلخ ةلفانلل دجسي

 .ةب رءأو لذ لعف ةلط ىبنلا نأل ء لاحلا سيسخ دمعتلا ىلع امهكراتو 2 ايهكرت

 2 هيلع دسفت هتالص نأ ةضيرف ىلصي وهو ةلفان لع ف لخد ىتح ىسن نم : لاقو

 نايسنلا ىلعلمع نم لوقو ، اضرف زفنلا نوكي الو ةلفانلا اهيف حصت ال ةضيرفلا نأل

 .تدجس دجسي نأ اهس نمو . تلذ لواطتي مل ام هدسفي مل ضرفلا ىناعم ريغ نم

 .ىف ولاب ىتأي نأ هيلع امتإ ه 2 وهس اتدجس امهف هوهس ىف هيلع سيلف رهسلا

 .ىلوألا تايحتلا ىف لست ريغ نم ماق ىتح عوطتلا ىف ملسي نأ اهمس نمو . ةالصلا

 عجر نإو « ةمات اباك هتالص نأ لوألا ےلسقلا لبق تايحتلا نم ءىش ىف اهس دأ

 ى دهشتو عوطتلا نم نيتمكرلل دعق دق ناك اذإ اذهو ى زا ناك امثيح زسو دت

 .دعقيو هتالص ىف داز اذإ مهولا اتدجس هيلعف دهشن الو نيتمكر ال دعق دقنكي مل نإو

 اهف لخد دق ىتلا ةمكرلا متأ نو « مهولا تدجس هيلعو ملسيو دهعتيو ركذ اثيح

 الف امهنم ىلوألا ىف مهوف نيتالصلا عمج نمو . هوهس عضوم ىلإ عجريلف وهسلا ىلع

 ق ىلصي وهو ىلوألا ف مهو نإ لوقو « ةيناثلا ىضقي ىتح مهولا ىندحس دجسي

 ناك نإو ، ةرخآلا ىلصي نأ لبق ىلوألا نم ملس اذإ مهولل دجسي هنإف ىلوألا تقو
.ىلص نهو 0 ةيناثلا ىلصي نأ ىلإ ىلوألا مهول لذحمإ اف ةرخآلا تقو ق امهمح



_ ٢١١ 

 اهنم مهفي ملو ، اثيش اهنم عمسي ملو ةرودلا مامإلا ةءارق نع اهسو مامألا ةالصب

 : نيتدجس وهمسال دجيو هتالص مت ىلع نب ىسوم لاقو . لدبلا هيلع لوقن اثيش

 ،فوخوأ ،ءاقستسا وأ ،ديع ةالص وأ ،ةنس وأ اعوطت وأ ةلفان ىلص نم ىلع مهولاو

 رك ذ مث كهتالص نم ماق اهس نمذ { دعاق وأ نايرع وأ بكار أ ا شام ةالص وأ

 هنإف ةلبقلاب ردأ وأ اعد وأ هللا ركد ريغ مالكب م لاك وأ اهريغ ةالصل مرح ن أ لبق

 اهدجسو اهرك ذ ام ىتمف امهيسن نإف اهدجس . ىرخأ ةالص ىلص اذإف ، كلذ ظفح

 همهتأ ال نم ىل ىور : دمحأ نب دمحم لاقو . سأب الف ةراهط " وأ ةالص رمأ لع

 هيلعناك نم دوجسلا هيفبجي ىذلا مهولا امإ :لاق هنأ ةكرب نب دمحمنب هللادبع نع

 تاتختلا أرقوأ عكرف د وحيسلاوأ ،دجسف عوكرلا وأ , أ ماقف د ومقلا هيلع وأ دعقف مايقلا

 ىلوألا تايحتلا ىف لس وأ تايحتلا عضوم ىف ؤ ةحتافلا وأ نآرقلا أرق وأ ى مايقلا ىف

 هلثمو اذه ىنف رهجلا عضوم ىف رس أ وأ ء رسلا عضوم ل ىف ةءارقلاب رهج وأ اهف اعدو

 . هتالص ىف رومألا عيمج نم نايسنلا ىلع ىلصملا ىأ اه كلذكو مهولا اتدجس مزلت

 ىلع كلذ لاقف «نايسنلاو ًأطخلاد دسفت الو « .هتالص تدسف دهعتلا ىلع هات ] اذإ امم

 ةالصلا ىف ءاعدلاو هيجوتلا لثم امأو ك اذه ىف مهولا اتدجس هيلعف نايسنلاو اطخلا

 ةالصلا عضاوم نم عضوم ىف هلاق ىتح اهسف ةالصلا نم وه سيل ىذلا رك ذلاو

 ىلصملا لاق نإ امأو ، مهولا اتدجس هيلعو ، كلذب دسفت ال لوقو هتالص دسفت لوقف

 اهمابسأو ايندلا لع نم وه امنإو اهلمعو اهسابسأو ةالصلا ىناعم نع جراخ ءىشب

 عضوم ىف ربك نم امأو « نايسنلاو ومسلاو ، أطخلاو دمعلا ىلع ةالصلا دسفي كلذف

اذه عضوم ىف حبس وأ ريبكتلا عضوم ىف هدمح نم هللا عمس لاق وأ هدمح نمل هللا عمس
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 ، ةالصلا ىاعم نم ههبشو اذهف دوجسلاو عوكرلا نم حيبسقلا عضوم ىف ربكو

 موزل فلتخيف انايسن وأ اطخ هلاق نإو ء هتالص داسف هيلع فيخ هلوقل دمحت اذإف

 نييلوألا نيتعكرلا نم باتكلا ةحخ اف دنع نآرقلا نم اثيش أ نإ امأ و هل ودلا

 نيترخآلا نيتعكرلا ىف كلذ لعف نإ و ى وهس هياع نكي " رصعلاو رهظلا ةالص نم

 ڵ اضيأ هيلع وم الف برغملا نم ةرخآلا ةعكرلا ىف وأ ةرخآلا ءاشعلا نم وأ امهنم

 : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو . انيلإ بحأ وهو كلذ عيمج ىف وهسملا هيلع لوقو

 مهللا كناحبس ى نآرقلا ةدجس دعبو ‘}هولا دجس رثأ ىلع لاقي نأ بحتسي

 اعوط كل تدجس مهالا كناحبس ، تنأ الإ هلإ ال مهللا كناحبس « كدمح و

 مهللا ى :نل دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعابتاو كب اتكب اقيدصتو كب اناعإ اهرك ال

 ةنال هللا لوسرنإ ليقو .هيلع سأب الف اذه لقي مل نإو٬ىدوجس لبقاو ىل رفغا

 له ع كيلعللا ىلص هللا لوسر اي : هل اولاقف ء ةمكر هتالص ىف دازف هباحصأب ىلص

 حسف ك اسح انب تيلص كنإ اولاق ؟ كاذ اهو : لاق ؟ .ىش ةالصلا ىف كل ثدح

 نم ليقو ص اذكع منصيلف هتالص ىف اهمس نم « رشب انأ امثإ لاق مث ")نيتدجس

 عكري وأ ، عكري مث آ رةيعجريف ملع مث ، عكري نأ لبق دجس وآ أرقي نأ لبق عكر

 ل ام لوقو ى هتالص تدسف لوألا ىسن دقو ثلاث دح ىلإ ىدعت اذإف « دجسي مث

 نم حيحصلا ىلع ىنبيو ى هتالص ضقتنت الو هكرت ام ىلإ عجري نأ هلذ هتالص ت

 نم ليقو . اهلوأ نم ةالصلا ءىدتبي هنإ لوةي ضقنلا هيلع ىري نمو « هتالص

 )١( نبا نع ةعاجلا هاور ٠۔هود .



_ ٢١٣ 

 ىلإ دوعيو ةءارقلا عدي هنإف تايحتلاو دهشتلا متأ نكي ملو هدوعق ىف دجلا أرق

 ةرودلا أرقي عجريف دجلا أرق نأ دعب همايق ىف تايحتلا أرق ناك نإ و 2 تايحتلا

 لاقي ءىشبلاتف ىسن نم لك كلذكو س اذإ مهولا دجس دجسيو دملا أرق دقو

 ث هب رهؤي امب لوةيو هدح ىلإ عجري هنإف هريغ دح ىف ةالصلا دودح نم دح ىف هب

 ىف ىضف اهس مث ةضيرف ةالصل مرحأ نم نإ ليقو ث مهولا ىتدجس دجس لس اذإف

 : هللا دبع وبأ لاقو . هتالص نم ىلص ام ىلص ىتح ةلفان ىف هنأ نظو ةروس ةءارق

 نإو { ملسي ول و ضقنلا هيلع تغخ تايحتلا ىضق ىتح كلذ هوهسس ق ىضم نإ

 حسملا نب دمحم لاقو . هللا ءاش نإ ةمات هتالصف ةضيرف ةالص ىف هنأ ركذو هبقنا

 ىلع ةالصلا ىف لخد هنأل هيلع ضقن الو سأب الف كلاذ ىلع هتالص متأ اذإ هللا همحر

 نأ الإ ةلفان ىف هنأ ىلع هتالص ىف ىضم اذإ !ضقنلا هيلع فاخأ انأو ء ةضيرف اهنأ

 . اهتيدأتو ةضر رفلا رك ذ ىلإ عجريو ةءارقلا ىف دع وهو كلذ رك ذ نوكي

 لصف

 اياعت ةروسلا ضعب ىف ناك املف ةءارق ا_مف ةالص ىف امامإ ناك نميف ليقو

 ديمح نب كلملا دبع كالذب ىنع ليقو ى ةمات هتالص نأ ذاعتساو درتو هتءارق ىف

 سانلاب داعأف ى ةالصلا ةداعإب ةفيذح فأ نب ءالعلا هرمأف ةعجلا ةالص ىف هللا همحر

 ءىش هتالص ىف هل ضرع نمو . ةداعإ مهيلع نكي مل هللا دبع وب أ لاقف ء هنيح نم

 نرم هيف وه امب رهج نمو ، كلذ ريغ لوقي الو هللا ناحبس لوقيف ح ىناعملا نم

 ءاهقفلا ضعب لاقو . رهجلاو حيبسةلا نيب ريخم وهف كلذ هل ناك هل ضرعي امب ةالصلا

 ءالؤه لوق ى ةالصلا ضقني ال ربك أ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دجلاو هللا ناحبس
 . ..رثك أ لوألا لوقلاو 2 ةالصلا ىف نهقرذ وأ اييمج نهلاق عبرألا

--



٢١٤ 

 لصف

 هلل دحلا وأ ،هلل دجلا لوقي 2 هسفن ىف هللا دمح هتالص ىف _سطع نم : ليقو

 ريغب رهج نإو ، داسف ىلإ هب غلبي لو ص هل هركيف دجلاب رهج نإو ث هل كيرشال

 دعب هتالص نم ةملكب ملكت نإو ى هب رمأ ام ريغب لاق اذإ داسفلا هيلع فيخ دجلا

 . ساطعلا رثأ ىلع هللا دمحم نأ الإ ضقنلا هيلعف دعب نم هللا دمح مث « سطع نأ

 دجا هناساب ملكستي ةالصلا ىف سطع ىذلا نأ ‘ ملعلا لهأ ضعب نعو

 . كالذب رهجم الو

 ل۔صف

 ف ضقنلا هملع لقف اهدحسي لو ةلفان و أ ةضر رو ق نآرقلا هذحس أ رق نمو

 . هيلع ضقن الو ءاسأ دق هنإ ليقو دمعتلا

 لدحسي و ةدجسلا أرق نه٠ نع هللا 4 ر رقصلا س نازع ةي واعم وا لئسو

 نكلو « ىلب : لاقف ؟ ةنس ىه ىسيلفأ هل ليق . ال لاق ؟ ثالذب رقكيأ ادمعتم

 ادرو ةنايد ثالذ كرتي نأ الإ « رفكلا بجي اهكرتي ىتلا ةبجاولا ننسلا نم تسيل

 ربع رقك هنكل و {{ هل.هو ةت ىنلا لوق هدرب ركي هنإف :نل ىنلا نع ءاح

 اهعامتساب ديرب اهيلإ ءافصإلاو اهعاتسال دصق نم ىلع الإ ةدجسلا بج الو ع كرش

 نأ ، لوقلا ضعب ىفو . دوجس هيلع نكي مل ىنعملا اذه ريغل اهمس نمو . دوجسلا

 اكرابم ابيط اريثك هتن دمحلا لاق ىذلا ثيدح نار ني ةعافر نع ىذمرتلاو ىئاسنلا ىور )١(
 عفر ن دعب اهلا هنأ ةعافر نع رك ذو ثيدحلا ىراخبلا جرخأو سطع نأ دعب امهلاق هنا لاق هيف
 ٠ عوك رلا نم هسأر
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 نإ ليق ىتح دوجسلا هيلعف اهيلإ تاصنإلاو ءانصإلاب دصقي مل ولو اهعمس نم لك
 ىعم مهدوجسب دحسي نأ هياعف ةدجسلا هيف ت:رقو رك ذ سلجم ىف ناك نم.

 ةالصلا ىف هل امامإ نوكب نأ زوجي نم ةءارقل دجيسي ، لوقي ضعبو مهل ةكراشملا
 فلتخاو . ىص وأ ةأرما وأ لجر نم هنم اهعمس نم ةءارقب دوجسلا هيلع لوقو

 مميقي لوقو ث مات ءوضوو ةراهط ىلع ال دحأ اهدحسي ال لوقن 2 اهدوحس ىف

 تسيل اهنأل ناك لاح لك ىلع اهدحسي لوقو ء ضئاحلاو بنجلا الإ دحي و.

 اهل دحسي ال لوةف اهدوحس ىف ًاضيأ فلتخاو . ىلاعت هللا رك ذ ىه امنإو ، ةالصب"

 ةدجسلا ةءارق عمس نمو . ههجو ناك ثيح دجاسلا اهدجسي لوقو 2 ةلبقلا ىلإ الإ

 اذإو . هتالص نم غرفي ىتح اهدج_ سي الف ةمزال ةنس وأ ةضي رف ةالص ىف وهو.

 نع هيزسجح ةضي رغلل هدوجس نإ لوقف ةالصال هدوجس دغع ةدجسلل هعايتسا قفاو

 . اهم = ال هذمةحعأ ةدح سال هد روحس

 فالتخالاهقحليو دوجسلاىف ةدجسلا هل زوجحم نأ بحنف ةالصلا نم ةلفانلا امأو

 ‘ نسحأ تالذ ناك ملس ام دهب اهذحس نإو ‘ نآ رقلا ةدحس ةلفانلا ىف دجس نإ

 نم ىف فلتخاو .ةدجسلا دوجس لبق مهوالدجس مهولا دوجس هيلع ابجاو ناكنإ و"

 ةدديس هي جن لوقو 2 ةدجس اهمس ةرص لكل هباع لوقف 0 ارارم ةدحسلا عمتسي

 رصعلا ةالصو رحلا ةالص دعب ةدحسلا ىف فلتخاو ڵ ىضم امل اهدقتعا اذإ ةدحاو

 & تاقوألا ىف ةءارقلا قالطإو دوجسلا ىف ةنسلا توبثل دوجسلا زاوج بح ه

 فقو نمو « ةمات ةمكر نم لقأ نوكت ال ةالصلا نأل 2 ةالص ال ركذ اهنآلو.

نم موقي 7 < ةدحسال آاد_جاس رخم هنإف ةعكرلا ىف هتءارق رخا ىف ةدجسلا ىلع
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 .نإع فقو .اذإ هن أ لوقلا ضعي ىو . عوكرلل رخم مث امب اق لدعي ىتح ةدجسلا

 ديال لوقو ص دوجسلا نم مايقلا دعب أرةي نأ هيلع سيلو ث دجي هنإف ةدجلا

 هنكميال هنأ اجرو أرقي ناك نمو . ةالصلا عوكر عكر مث ةيآ ولو ةءارقلا نم

 كرتل دمعت نمو . اهتعارةب رهج الو ةدجسلا زواج نأ هلف ىناعملا نم ىنعمل دوجسلا

 مامإلا كرت فرإو 2 اهمامتو هتالص ضقن ىف فلتخيف ةالصلا ىف ةدجسلا دوجس

 ههلعأ نإو ، دجسي هنإف ملس اذإف ك اهدوجس رخؤيف هبتني مف هل اوحبسو اهدوجس

 كحضي وهو ةدجسلا دجس نمو ع مالكلا دعب دجسي نأ زئاجف ةالصلا ىف دحأ

 2 ك دوعسم دأ دنع ةدجسلا ةلظنح نب ناماس أرق ليقو ، دجسيو هءوضو داعأ

 .. اندجس تدجس نإ اهتأرق تنأ ث ةلإ رظنت ام هل لاقف ، دوعسم ىبأ ىلإ رظن

 وهو ةالصلا مطقي ام ةدجسلا دجس نم مادق ره اذإو . اودجسو دجسف لاق

 .« ةالصلا كح اهكحف ةالصلا ىف اهدجس نوكي نأ الإ هدوجس عطقي مل دجاس

 ث ةالصلا دوجدك ث حيبستو ريبكتب اهدجسيو ث ةلفان وأ ةنس وأ ةضيرف تناك

 ةدجلا هذه ىف بحتو . اهمتي ىتح هيلع دوجس الف اهضعب ةدجسلا نم أرق نمو

 .نوعمتسملا دحسي الو ص ةءارقلا هنم تسإ ام ردقن ريبكتلاب ُىراقلا رح نأ

 .4 ةريبكمتل اب هس ر وه عفري ىتح مهسوءر نوعفري الو . “ىراقلا دجسي ىتح

 . ملعأ هللاو ء ةدجسلا كلت ىف مهل مامإل ةلزنمب نوكبو

 لصف

 ى اهدجسي ترأ ىسنن ىلصملا اهأرق اذإ ةدجسلا ىف ملعلا لهأ نع رثألا ىفو

ةلزنسمب ىهو ، هتالص تددن ادمعتم وأ ًايسان ةضي رقلا هالص ىف اهكرت نإ ع لوقن
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 .لايسان اهكرت ن.و 2 هتالص تدسف ادماع اهكرت نم لوقو « ةالصلا نم دح

 .دملا ىلع اهكرتب هتالص ذغت ال لوقو 0 مهولل دجسي ش س اذإ اهدحيو 2 دسفت

 ءاسنلاو لاجرلاو متؤااو مامإلاو ، هيلع مهو ال لوقو مهولل دجيسب و { نايسنلا الو

 مهضعب اهعمسي ملو نيمومأملا ضعب اهعمسن ةالصلا ىف مامإلا اهأرق اذإو ءاوس اهمف

 .. مهتالص داسف ىف فلتخيف اولعفي مل نإف ، مامالل اعبت اهودجدي نأ مهلك م هيلعف

 مامإلا عم ىلصي وهو مامإلا ريغ نم ةدجلا ةءارقل تصنأف ىلصي لراك نمو

 الماح ناك نمو ى هنالص نع اهس لغتشا نإ هتالص ضقن هيلع نمآ الف هدحو وأ

 لوقو ث د_جسيلف هعضو اذإف ، هعضو هنكمي ملو امل تصن أ وأ هيلع تثرقن المح

 ةدجسلا بتك نمو . ًايشام ههجو ناك ثيح ُىموب و دوجسال "ىموي نأ هيزحن

 ةدحسلاي رمف نآ رقلا ملعت ناك نهو . اهم رهجم نأ ال إ هيلع دوجس الف اهاج وأ

 .هتقو ىف ثالذ هناكم ىف اهالت داع نإف : ادواتي ام لوأ ةدحاو ةرم اهدجسي ليقف

 أرقف ةالصلا ىف ناك نم : هللا هحر بوبحم نم دمحم لاقو . هيلع دوجس الف كالذ

 عجرن ما مث « نيتدجس دجسو ايسان مكرذ اهدجسي نأ داراف ةذجسل اذ ةروس
 هنأل داسن ىلإ هب غلبي ال هنأ هتالص لك أ ىتح ىلصن ةروسلا نم غلب ثيح نم

 عوكرلا كلذب ىزتجا نإ حيسملا نب دحم لاقو 2 ةمات ةمكر هتالص ىف دزي
 ر ن تصضقتن ١ ةث امثةعكر دازو ثكالذ لمهأ نإو ك ةالصلا نم 1 ح هأ رجأ دوحسلاو

 ى هيلع ضقن الف دوجسلا لاحل ةالصلا ىف ةدجسلا ةءارق كرتل دمعت نمو ، هتالص

 رهطلا دعب ادجس نإ و « امهياع دوجس ال بنجلاو ضئاحلاو « اهمحقني نأ هل هركيو

.ةعامج دحسم ىفىلص لجر ف هللا همحر رةصلا نب نازع ىا رو .نسحأ وما رمطتلاو



 نكر ف عكر هزأءاسنلا نظف ءلاجرلا دجسو دجسم ةدجسلا م أرقن ءاسنو لاج ر

 نهنأ تضقنا ىتح نهنالص ىلع نيشم ءاسنلاو ماقن ةدجسلا نم هسأر عفر م

 نوكي ال نأ وجرأف ةدجسلا نعممس نيح مام الا عم ندجسي ولو نهنالص ندعي

 مدآ نا أرق اذإ : هللا لوسر ؤ لاق ةر ره وب أ لاقو . نمنالص ضعت نهيلع

 د وحدلاب مدآ نا رم أ ك هاليو اي لوقيو 0 ىكبي ناطيشلا لزتعا دحسو ةدحسلا

 . رانلا نمو هنم هللاب ذوعن « رانلا ىلف تيصعف دوجسلاب ترمأو ك ةنجلا هلف دحسن

 اهؤرةي نكلو اهنعارةب دجسي مل لجر اه تصنأف ةدجسلا ةأرما تأرق اذإ ليقو

 اذإ رحلا غلابلا كح هكح دبعلا امأو ةمأ وأ ىص اهأرق نإ كلذكو ك دجسي م

 . هنم اهعمس نم دجسيلف ةالصلا ىلع ظفاحم قهارم ىص اهأرق نإو ى انلاب ناك

 ء دجسي نأ هل سيلف ةدحسلا مامإلا أرق مث رجفلا ىتعكر ىلص نمو.

 ةدجس اهيف ةب ا ةمجلاموي هتبطخ ىف مامإلا أرق نإ و .دحسيف ع وطتلا نم اهريغ امأف

 ةبطخلاو ى اهدحيسل ةالصلا ىف اهأرق ول هنأل ڵ اهدجسيو لزني نأ هيلع سأب الف

 اهأرق نإ و 2 ةدحاو ةدحس هيلعف دحاو سلجم ىف رارم ةدجسلا أرق نمو . ىلوأ

 ناك نهو ع كلذكف رمك أ ناكنإو 2 ةدجس ساجم لكلل هيلعف نيساجم ىف

 كرت نإو ةرم لوأ الإ هيلع دوجس الف أرقي وهو عضوم ىلإ عضوم نم لوحتي

 لوأ دجسو ارارم اهأرق نإو ، دجسي نأ هيلعف اهأرق مث ةعيض ىلإ بهذو كلذ

 ككرتي ام هيلع دوجس الف هتءارق ىلإ عجر مث لجر هملكو أ الجر ثدح مث ةرم

 دجسبي نأ هيلعف ةءارقلا ىلإ عجر مث ةءارقلا كرت اذإف ثيدحلا ىف ذخأيو ةءارقلا

 . هانركذ امميمجىف "ىراقلاك هكحف ارارم هريغم اهعمس نع كلذكو اهأرق اذإ

 )١( ةر ره فأ نع هجام نباو ملسمو دمحأ هجرخأ .



_ ٢١٩ 

 لصف

 امهنأ رمح نباو سابع نبا نع ىورف نآرقلا دوجس ددع ىف سانلا فلتخاو

 { ناقرفلاو ، جحلاو ء ميرمو ، ليئارسإ ونبو « لحنلاو « دعرلاو « فارعألا الاق

 ةدجس ةرشع ىدحإ ميحرلا نمحرلا نم ليزمت محو ے صو { ليزت ملاو ى لثلاو

 ك لحنلاو ى د_ءرلاو فارعألا : ةدجس ةرشع سمح نآرقلا دوجس ضعب لاقو

 محو صو ليزت لأو كلملاو ناقرفلاوءناتدجس ،جلاو 2 ميرمو ںليثارسإ ونبو

 ىتلا ةيآلا ىف اوفلتخاو . كبر - أرقاو ء تقشنا ءامسلا اذإ و ى مجنلاو 2 ةدجسلا

 ضعبو ث نوديعت هايإ متنك نإ هلوق ىف دجسي ضعبف ةدجسلا مح نم اهيف دجسي

 . نومتسيال مهو هلوق ىلإ

 رم املف ص ةروس أرقف اموي هباحصأ بطخ ةن هللا لوسر نأ ىورو

 متددعتسا دق نكلو ى ىن ةبوت ىه امنإ لاق انآ ر املف ڵ دوجسال انآيهت ةدجدلاب

 هلا ىبن اهدجس لاق ٍةتللَط ىنلا نأ سابع نبا ىورو . )دجسو لزنف دوجسال

 ربك ةدجسلا رم اذإ ناك هتالت هللا لوسر نأ ىوروء آركمس اهدجسن و ةب وت دواد

 ةخسن ىفو هقلخ ىزلل ىهجو دجس : هدوجس ىف لوقيو ، دجسو ىرخأ ربك م

 ءاج الجر نأ (رسابع نبا ىورو . هتوو (')هل وحم هرصبو هعمس قشو ڵ هرطف

 ةرجش فلخ ىلصأ ىنأكمئانلاىري امف ةليللا تيأر هللا لوسراي لاقن ويالم ىبلا

 )١( سابع نبا نع ىراخبلا هانعم ىور .
 )٢( ننسلا باحصأو دحأ هاور .

 1 ذو ىردا ديعس فأ نع عيب رلا هاورو سايع نيا نع هجام نياو ىذمرتلا هاور . )٣(

 ٠ ىنارلا وح هنا.

 



_ ٢٢٠ 

 اهتعمسف ىدوحسل دحت اهنأك ةرجشلا تيأرف تدجسف ةدجس تأرق ىنأكو

 عصو آرخذىل كدنع اهلعجاو رجأ اهب كدنع ىل بتكا مهالا : لوقت ةدجاس ىهو

 . مالسلا هملع دواد 7 نم تلبق اك ىم اهلبقاو رزو ا ىنع

 .لجرلا كح ام هندحس ق لوة. ةنطتط تيم اليع را لوسر .7 .أرو : سابع ن ا لاق

 ىلاعت هللا لأسي نأ ةمحر ةنآ هب ترم ٢ ىبليو . ملسياد هسأر مفر اذإف ةرجشلا نع

 .هدنع تددحت نمل بحتس و . هنه ذتعتسل نأ باذع ةنآ . ترم نمو 0{ ةمح رلا

 هللا لوسرم ءادتقا ىلاعت ه اركش لحس نأ ةرداظ ةمقن هنع تعناناو ةرهاظ ةمهن

. قيفوتلا هبو ملعا هللاو ‘ ت



 س ٢٢٧١

 نورشعلا لوقلا

 ةالصلا ىف فرايسنلاو كشلا ىف

 ىفداز لجر نع هللا همحر ىلع نب ىسوم تلأس هللا هحر هللا دبع وبأ لاق

 لاق . هتالص لكي مل هنأ نظو ، ةريخألا تايحتلا ىضق نأ دعب ةمات ةعكر هتالص

 نم لوقأ انأو هللا دبع و أ لاق . تمت دق هتالص نأل ى هيلع سأب الو ةمات هتالص

 ىذلاك كلذو ، ةدساف هتالصف اهلمكي نأ لبق هتالص نم عضوم ىف ةمات ةعكر داز

 ةمات ةعكر داز تايحتلل دعقي ملو ماق ةريخألا ةدعقلا عضوم ىف ناك اذإ ىتح ىلصي

 كلت ردي ملف كش مث ةريخألا ةدجسلا نم دعق نم لاقو . هتالص دسفت ىذلا اذهف

 ةمات ةعكرب ىيأيف موقب مث ى تايحتلا أرقيف دعقي لاق ةثلاثلا وأ ةعبارلا ىه ةمكررلا

 هرضت مل ىلوآألاتايدتلا ةءارق دنع تمت دق هتالص تناك نإ \تايحتلا أرقيو دعقي و

 اهمامت امتإو تمت دق نكت مل ةالصلا تناك نإ و ، ةالصلا ءاضقنا دعب ةعكرلا هذه

 ةطاحتسا ىهو 2 اهب ىنأ ىتلا ىلوألا تايحتلا كلت هرضت مل ةرخآلا ةعكرلا هذهب

 كشامميمججىف ءادتبالاب هتالص ديعي لوقو.تاولصلا لك ىف زئاج ىدنع كلذو ،هنم

 اذإ رتولاو برغملا ةالص لثم تامكر ثالث ةالصلا نم نوكي ايف اذه لوقو ى هيخ

 نيتعكرو ، ثالثلا ىف ةمكرب ىتأ نيتعكر ىف كش اذإ عبرألا ىفو ، ةعكر ىف كش

 . عبرألا ف

 هريغنع كلذكو « هتالص داعأ اعبرأ وأ امالث دزي مل اذإ حبسملا نب دمع لاقو

نأل اهداعأ هتالص ىف ةمكر داز نم : لاق هنأ ىلصوملا ركب ىبأ نع حاضولا ربخأو



 س ٢٢٢

 هتالص دسنتال ملعلا لهأ ضعب لاقو . ناصةن الو ةدايز الب تضرف اك ى دؤت ةالصلا

 دسفت مل ةمات ةمكر هتالص ىف دزي مل اذإف . نايسنلا ىلع دسفتال امك ةطاحتسالا ىلع

 اًمات ادح ةالصلا ىف ديزب نأ زوجمال : ضعب لاقو . صيخرتلاو ةعسلا هيف اوأرو

 وأ ةثلاثلا ةعكرلا هذغ ىف كش اذإ امأو . هتالصتدسنف امات ادح هتالص ىف داز اذإف

 هنم ظايتحالا ىلع هتالص ىف دح ةدافز نم هل دب ل هنأل هتالص ءىدتبي لوقف ةعب ارلا

 تناك نإف ء ىرخأ ةمات ةمكر ىتاف ماق مث ء تايحتلاب ىنأف دعق اذإ هنأل كلذ ىف

 وهو اً ادن خ هتالض ق داز دقن ةثلاثلا تناك نإو ى ةالصلاب ىتأ دقف ةعبا رلا كلت

 رخآلا لوقلاىلعوء ةمات ةعكر دري مل ام هنإ ليقىذلا لوقلاىلع زئاج وهف تايحتلا

 ةدجس ذجسنأ ماقام دعب مهوت نمو . هللا ءاش نإ باوص كلذ لكو « زوجمال ه

 دحسلف هتالص ىضق اذإفىرخأ دخسيلف ةءارقلا نف لخدي نأ لبق ركذ نإف ةدحاو

 « نقيقسي ىتح دوجسلا ىلإ مجري نأ هياع سيلف ماق اذإ لوقو . وهسلا ىتدجس

 هتالص هيلع طلتختن ىلصي لجر ىف افلتخا حون ابأو ةديبعابأ نإ : دايز وبأ لاقو

 ةذيبع وب أ لاقو .اهلوأ نم ةالضلا ىدتبي و اهلمهي حون وبأ لاق ،ىلص مك ردي لو

 رثؤللاوب أ لاقو . ىلص تلاب دتعيالو ىرخأ ةالص لبقتسي مث هنظ نسحأ ىلع ىضمي

 ۔ امهنم ملسي نيتعكر تي ىتح هنظ نسحأ ىلع ىضمي لوقو . ذخأن حون ىبأ ىأرب

 داعأ هيلع سبتلا نإو .هيلع لدي الو هتالص متت ىتح همهف ىوقأ ىلع ىض لوقو
 مث تارم ثالث ىلص هتالص ىف كشي لجرلا ناك اذإ لاق هيبأ نع ريشب ربخأو

 نإ دمحم تنب ةديبع ىل تلاق رفعج نب دمحم لاقو . ةعبارلا ىف هنظ نسحأ ىلع ىضم

« اهتلديأف اهتالص ىف تكشو ةمتعلا تلص دق اهآر هللا همحرا ىلع نب ىسوم ىلع ابأ



/ 
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 .نبإ ء ةدحاو ةرم كشلا نم لدبلا امنإ اه لاقف 2 لدبلا ىف اضيأ تكش مش

 هل تاق تلاق ، اهيلدبت ىعجرت الف ڵ ناطيشلا نم كلذ امنإف اضيأ تككش

 لاق . اهلصأ مل ىنإ ةعاسلا ىعم ىذلاو ىل إصأ انأو لدبلا ىف تككش دق ىإ

 ىنع بهذف « تف هيأرب اهلصأ ملف تلاق . ناطيشلا نم كلذ امنإف ك ىمان و اهيعد

 مارحإلا ةريبكت الإ هتالص نم تبني ملف مامإ فلخ ىلص لجر ىف ليقو . كشلا
 ذخأي نأ كشلاب ىلتبي نمل اغبجيو ، ضقن هيلع ملعن الو بلقلا لغتشم اذه نأ

 كذلا عفدو هنرأ هنعل ناطيشلا عفد ىلع كلذب ىوتيل نيسللا نم لوقلا صخ - رأف

 . هتالص ىلع لبقيو

 اهب رهجي نأ هتالص ىف كشلاب ىلتبا نمل زوجي هللاامهمحر بوبحم نب دمحم لاقو

 ى كلذ ىلإ هتجاح لاحل هتالص متأ دق هنأ هماعيو هيلع ظفحم ىذلا هممسي ىتح اهلك

 تناك ولو { كلذ ىف هب قثين٤ ناك اذإ زاج ةأرماوألجر هتالض هيلع ظفح اذإ و

 امامإ ناك نمو . ةمات هتالص نإ اولاق اذإ محل ؤةب ذخأي فرأ هلف ةكولم ةمأ

 زوج هنأ كشلا ىلع سانلا ل۔ح نأ هركن ىلوألا اهنأ ةرخآلا ةدحسلا ىف كشف

 .عجرإ مث هدحو ىرخأ ةدجنس دجسيف هفلخ نيذلا ملعي نأ الب قفرب موعي زرأ هل

 . ةريبكتلا هذهب هسفنل طاحتسا دق نوكيو 2 ةريبكتب موقيو سانلاب دوجلا ىلإ

 .دحس هنأ لعو هفلخ ناكنف ، ةدجس داز ةدجس ىف كش نإ : حبسملا نب دحم لاقو

 .تمتو هدنع دجس نيتدجس دجس هنأ نةيتسي مل نمو « ةدجس دزي مل نيتدجس

 .نه ناخ دق نوكيف ا؟رس هتالص ىف اثيش لعقي نأ هل ىغبني الو . اعيمج مهتالص

. دنحس ٩ ا نمق س ىتح دحسبر مج رلف , نقيقسي 1 و كش مش 7 دجس ن زه لكو >َ هةلخ



_ ٢٢٤ 

 اذإ ةالصلا دودح نم دحلا امأو . هتالص داعأ كلذ ىف كش اذإ لوقو . نيتدحس.

 ىسوم نع ةقثلا اهل ظفح كلذكو 2 نقيقسي ىتح كنلاب هيلإ عجري الف هنم جرخ

 ىف راصو ةالصلا دودح نم دح نم ىلصملا جرخ امكل اق هنأ هللا همحر ىلع نبا

 الو هتالص ىف ىضميف هنم جرخ ىذلا دحلا كالذ كح ل هنأ كش مث ىناثلا دحلا

 نأ لبف عكر نم امأو نعيقسي ىتح هيلإ عجري لوقو ى نةيقسي ىتح هيلإ إ عجري

 اذإف ڵ دجسي م عكر وأ عكري مث أرقي عجريف ملع م عكري نأ لبق دجس وأ أرقي

 اذإ ه عجري نر أ هيلع سبل لوقو مهولا قىدحس دحسباف هتالص ىضقو ثكالذ لعف

 دحس هنالص ىضقو دحس اذإو «دحسي ش ى أرقي نكل و أرقي ن ] لبق عكر دق ناك

 لوألا ىسن دقو ثلاث دحىلإ ىدعت نإو لإ بحأ لوألا لوقلاوءمهوفا تدجس

 ىنبي ناك ثيح ىلإ عجريف ةمات ةعكر نايسنلا ىلع دزي ملام لوقو ى هتالص تدسف

 هتالص ءىدتيي لوقف رك ذ مث دحس ىتح ةءارقلا نع هنالص ىف اهس نمو 0 اهيلع

 ل ام لوقو ى هيلع ضقن الو هكرت ام ىلإ عجري هنإف ثلاث دح ىف رصي ملام لوقو

 لصي ملام لوقي ضعبو ى هيلع ضقن الو هكرت ام ىلإ عجريف هنالص رثك أ لصي.

 عجري هنإف هتالص مقت ام لومي ضعب و ص ديعي الو هكرت ام ىلإ عجريف ةمات ةعكر

 لح دقو ليواقألا دحأ ىلع هكرت ام ىلإ عجر نإو ى هيلع ضقن الو هكرت ام ىلإ

 الف غىدتيي هنإ لوقي ىذلاو ى هتالص ىلع ىنبيو هيلع ناكام لمفف كالذ نم اثيش.

 غرف ام دعب باتكلا ةحتاف ةءارق ىف كش نميف هللا دبع ىبأ نعو . تاذ هل متي

 كش ىذلا كلذكو ع مجري الو هتالص ىف ضميلف اهيف ناك هنأ نقيقسا نإف اهنم

دوجسلا ىف ريصي نأ دمب عوكر لاف كشي وأ ، عوكرلا ىف ريصي نأ دعب ةءارقلا ىق



_ ٢٥ ٧٣ 

 مامإلا ىف انب احصأ فلتخا : هللا همحر دم وبأ لاقو . نقيقسي ىتح عمجري الغ

 أرقي ل مايقلا ىف دعب وهو باتكلا ةحناف لوأب ُىدتيي مل هنأ كشي مش موقب ىلصي

 © اهريغ ىلإ اهزواجم ل ام باتكلا ةحمافب ءىدتبيف عجر مهضعب لاقف { ةروسلا"

 نأ لبقو ء اهرخآ ىللإ غلب دقو اهلوأ ىف كشو اهنم ائيش زواج اذإ مهضعب لاقوب

 نوثدتيبال سانلا ةداع نم نأل « كنلا ىلإ عجري الف 2 نيلاضلاالو لاق دقو اهمتي
 عفدي كح هل نكي مل ةداملا فالخب كنلا ناكاذإ و ى اهطسو نم باتكلا ةحماف.

 . نيقيلا الإ اهعفدي الو ةداملا

 لهف
 هس ., ۔ ¡۔ى ., ۔٤ ۔ . .. ,١

 .«ى رك ذل ةالصلامت او»:لوقي هللانأل اهركذ اذإ اهلصياف ةالص ىسن نمو

 هتلحار عارذ ) لجر لك انم دسوت : لاق ةلل ىبنلا بحاص ةداتق و. ىورو . ١( - ه .<اإح -

 هلرا لوسر اي تاقد ) سمنلا تت شأ ىح انظممةسا ا ث ىنلا رهسم ق اذم و۔

 ناظقيلا توفت امنإو ث ةالصلا كتتنتملو اوكساهت مل : لاق ى ةالصلا انةنافو انكله

 مهنإ ليقو ث ويلو ىلصو 2 ماقأو ماقف هيدانم رمأ ليقو ث مئانلا توفت الوب

 ١ . سمنلا تعاط نأ دعب ةعامج اولص.

 اثيش ىضقيل مامإلا ملسي نأ لبق ايسان ماق نم : هللا همحر هللا دمع و أ 7

 هيلع سأب الف ةءارقلا ىف وه لخدي نأ لبق مامإلا ملس نإف « ةالصلا نم هب هقبس

 ۔ضتنلايلعفاخأ ىنإف أرقو هتالصف لخدنأ دعب مامإلا ماسنإ و هتالص ىف ضهيلوب

 . م دقت , ( ١(

 ( ٤ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٥
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 .مامالا ملس نإو 4 مامإلا ملسي ىتح دعتي مجريو هيلع ضقنال حبسملا نب دحم لاقو

 .نأ لدبلل ماق نأ دعب ركذ نإ ليقو {هتالصىف ىضعيو ساق وهو وه س مساق ودو

 ؛مهولاىندجس دجس ةالصلا متأ اذإف 2مامإلا فرصغيىتح دعقي عجريلف ماسيمل مامإلا

 .ملسي ملو ، لدجلا ىف لخد اذإ هتالص داسف هيلع نوكي ال نأ لوقلا ضعب ىف لعا و

 هنأل . تايحتلا ىضقو ءاعدلا ىف مامإلا لخد دقو كلذ ىف لخد امإ ناك اذإ مامإلا

 ص هتالص ضقني كالذ نكي مامإلا ملسي نأ لبق فرصناو هتالص نأ دق ناكول

 .ىلإ ماق نم نأ هللا همحر هللا دبع ىأ نعو . ه رمؤي الو هل ىغبني ال ناك نإ و

 اتدجسالو ضقن هيلع سياف ةعاسلاكالت هيف وهىذلا دحلا الإ اهنم رك ذي ملو ةالصلا

 هتالص هتلفغو هنايسن نم ىلصملا هبقنا اذإ هنأل « اهلقعو ةالصلا دودحم ىتأ اذإ مهولا

 ةدحسلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا ف هنأك كالذ نيح ىف هعم ناكو

 دعب كشلا هضراع نإف كالذ ىلع وهف ى ىناثلا وأ لوألا دوعتلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا

 هتالص ىلإ ههابقنا نيح ناك نإو ء كلذ ىلع نةيقسي نأ الإ هيلع نكي مل كلذ

 هيلعف كلذ نيح ىف كشلا ىلع ناكو ، ءىش ىلع هيف دمتعي ال اهل هظفح نيح وأ

 . هتالص ىف كاسشلا ىلع ام

 لصف
 هتالصل اظفاح ىلصملا ناك اذإف ء ةضراعم كشو سابةلا كش ناكش كشلاو .

 د وج لاوأ عوكرلا وأةءارقلاىف هت الص نه ء ىش ق كشلا هضراع 7 4.اقن اهحاع الايم

 كش اذهو كلذ نم هسفن ىفام قفوأ ىلع ضمملو كلذ ىلإ تفتلي الف ةعكر وأ

اهمومهو ايندلا ركذب الغتشم لجرلا نوكي نأ وه سابتلالا كش امأو 2 ةضراعملا



٢٢٧٢ 

 ليق دقو 9 اهديعيو هنالص ضقتنت ىذلا كلذف ، ىلص ام ردي ملف كش اذإ كلذف

 ءاهلوأ ن ه ايشدتبي عجر ( مث ،هتالص مت 7 نسح أ ىلع ىضم كشلاکالذ هانع نم

 هتالص ىف اهدحأ كشف ةعامج نالجر ىلص اذإو « اهفنأتسيو اهعطقي لوقي ضعب و

 .ةمات اهنإ لةق اذإ فالتخا هيف مومأملاو {ةمات اهنإ مامإلا لوةب ىزتجي مومأملانأ

 هلعبت وهو هلوقىلإجاتحبالوهبحاص لعفب ىزتجب مومأملا نإ : هللاهمحر ديعسوب أ لاق

 انومأم ناكاذإ ةصقان وأ ةدئاز هتالصنأ نقيقسي مل ام ،هتالص رمأ نم هيف كش امف

 ء هتالص ظفح مومأملا ىلع ناك ةقث مامإلا نكب مل اذإو ك اهيف همهتي ملو ةالصلا ىلع

 كذثلامهياع لخديال ةعامج اون وكبنأالإ مومأملا لعفب ىزتجيال ليق دقف مامإلا امأو

 مهنم ةقثهربخ أ نإف مهلاؤس هيلعف ةعالا نود اوناك امو ، مهلك مهتالص ىف ةلفغلاو

 .هقيدصتىف فلتخيف امهتم نكي ملو ةفثنكي ملنإ و هقيدصت هل زئاخةمات مهتالصنأ

 نكي مل ولو هلوق لبق هتالصب ىلصي ناك اذإ : هللا هحر دمحأ :نب نسحلا لاقو

 ناك اذإ ليقو ى ةقث نوكي نأ الإ هلوق لبقي ل هتالصب ىلصي نكي مل نإو 2 ةقث

 مزلي الف هب قثي نم مهيفو ، ةسمخ لوقو ك ادعاصف هعبس ةعاجلانم مامإلا فلخ نم

 مامإلا ةءارق ىسني مومأملا ىف هللا هحرىراولا وبأ لاقو . عأ هللاو مهلاؤس مامإلا

 نأ هيلع ام او ، كالذ ظفح هيلع سنل و هيلع لدب ال هن آ هعضوم ىف وهو نآ رقلا نم

 لصف وأ دح ىف كش نمو . ةمات هتالصف مامإلا ةءارق نم اثيش ممتسا اذإف عمتسي

 لوقن « اطايتحا ؟د.عتهيف كش ىذلا ىلإ عجرف رخآ لصف ىف راص دقو هنم جرخ دق

 { هتالص مال كالذ هل زوح هنأ هنظب طايتحالا ىلإ عجر اذإ لوقو 2 هتالص دسفت

 نم هفن أتساق عجرف هرخآ ىف وهو هلوأ ىف كشف هرثك أ ا دق دح ىف كش ولو

هنأ ولو ، نقيتسب مل اه كلذ هل زئاج ليق دقف هرخآ أرق دق هنأ هنأ لهي ؤهو أر أ رةف هلوأ



 س ٢٢٨

 الهاج وأ ادمعتم رثكأ وأ نيترم ةملكو أ الصف وأ دودحلا نه ادح أرقف دمعت

 كلذ نظي وأ ايسان كلذ لعف اذإ امأو ديعي نأ بحأف كلذل دمعتلل امأن « ايسان وأ

 هيف كش م لوصفلاو دودحلا نم اثيش أرق نم ليقو ك مت هتالص نأ وجرأف ازثاج

 نأ لبق ةمات ةمكرىف كش نإو ى هماكحأ ىلإ عجري ليق دقف هرثك أ أرقي نأ لبق

 هن زجم و ةالصلا لوأنم اش دعي لو هنظ نسحأ ىلع ىضميف اثيش تايحتلا نم أرقي

 هضراعيو هتالص ىلع البقم ناك نإ هبزجي نأ بحأو « هبزجي ال لوقو ء كلذ

 ىف كشف عمتسي اذهو ةروسلا أرةي مامإلا ماقف مامإلا عم ىلصي ناك نمو . كشلا

 نأ هل ناكم امإلا ةءارقل اتصنم عمتسي ناكنإف مارحإلا ةريبكت وأ دجلا ةءارق

 ىف مامإلا ةءارةل تصنم هنأ هعم ناك اذإ مرحم مل هز أ لهي .ىتح هنالص ىلع ىضمي

 ديعي نأ هيلع ناكم سينأ لبق مامإلا عم دعاق وهو تايحتلا ىف كش ولو {ةالصلا

 ظةحم ال ىتحهتالص ىف كشلاهضراعي ناك نم هللا همحر ديعس وبأ لاقو . تايحتلا

 2 ةلك لبق ةلكم دقي ال هنأ نئمطم هبلقو دحو لصف لك الو اهنم جرخ ةلكل ك

 .اهلاق دق هنأ نيقيىلع ةدكلانمجرخهن أ الإ دحلبق.ادح الو ءلصفلبق الصف الو

 نأ دعب هظفح صن اذإ هنأ الإ دملاو لصفلا كلذكو . كش اهريغ ىلإ راص اذإف

 امأف ى هيف فلتخم امم اذهف هلاق هنأ نقييتسي مل هريغ ىلإ دحلا وأ ةملكلا نم جرخم

 نم عسوأ لصفلاو ، نقيتسي ىتح هتالص متت هن أ لوقلا رثك أو عسوأ وهف دحلا

 .كلذ كشلا بحاص عسينأ وجرأو لصفلا لثم ىدنع كثلاعمةملكسااو ةملكلا

 دحلا ىف راص نأ دعب كشلا هضرامي مث هغرف دق هن أ دقتعا دلا نم غرف ادإ هنأ ولف

. هل ازئاج كلذ ناكل دعي ملو . هداقتعال ىضمو دقتعا ناك دق هنأ فرعو ىناثلا



_ ٢٢٩ 

 مجر ال هنإف ال مأ دجلا أرق ردي لف ةرودلا ه ءارق ق وهو رك ذ هنأ ول كل ذكو

 بحأ لوألاو ، ةءارقلا نم جرخي مل ام عجري نأ هيلع لوقو ، نةيتسي ىتح اهيلإ

 دق الوب دجيف ةالصلا ىف نوكي لجرلا نع هللا همحر ىراوحلا وبأ لثسو . ىلإ
 ليق معن لاق > هرازإسم لوبلا كل د نأ معي ام هرازاب ىلصي نأ هل زوجمأ ك جرخ

 قزال هرازإ لعلو لوب هنم جرخ دق نأ سحأف ادتاق وأ ادجاس ناك نإو 2 هل

 ؟ هلسفي نأ ريغ نم هرازإب ىلصي نأ هل زوجمأ اجراخ لوبلا دجو ماق ادف هتءوسب

 . هسم دق لولا كلذ نأ ملي ام ك معف : لاق

 لصف

 مامإلا ار3 \م فرعي لو مامإلا ةءارق نع مامإلا فلخ وهو اهس نم ليقو

 & ةمات هتالص هللا هحر ىلع نب ىسوم لاقو ، لدبلا هيلع نأ اثيش هنم مهف الو

 مامإلا ةءارق نم عمس نمو . هريغ نع دجود كلذكو ى مهولا ىل دجس دجسيو

 كشلا ىلإ عجري الف اهنمجرخ ام لع٫ ةالصلا ددع ق كش نمو («0{[ ه رج أ ةيآ را دقم

 ددع ك ملعي لو اهنم جرخ نأ لبق اهف كش نإ و . هنع طقسو ضرقلا ىدأ دقو

 هناصةز وأ انه ءىش ةدايز ف كش نإ ٤ اددجهيو هن ااص تدسف ق امو ىلص ام

 كلذو ى هياع قب امي ىأو ى هتيقبب ذخأ هكحأ هنأ اهنم ءىش ددع ىلع نقيقساو

 .ىلوألا اهنأ ء ةلجلا ىف كش مث 2 هعم نيقيب نيتمكر برغملا نم ىلص دق ىذلا لثم

 ناك نإو ، كشلا نم جرخيو هتالص مت ىتح ةمكرس ىنأيو موقي هنإف ء ةرخآلا وأ

 ىتأ دقن نيتمكر ىلص دق ناكن إ و ى ةالصلا مامت دعب داز ام هرضي مل اثالث ىلص دق

ىف كش نرم : لاق هن ] : ىنلا نأ ىور امل ، هسفنل طاحتساو هتالص ماب
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 ىف كشيو ىلصي نميف اوفلتخاو . ةدايزلا ىف كشي ىتح قب امب تأيلف نابستنلا

 تالث ضقن اذإ لوقو ةمات ةالص ىلص دق هنأ . نةمتسي ىتح ىلصي لوقف ڵ هلالص

 لوقو . تقولا تون فاخب ىتح ىلصي لوقو ، كلذ دمب هيلع لدب الف تارم

 لصي هنأ كش نم امأو . نهنم ةمات هتالص نأ هتين نوكتو تقولا تاف ولو

 وهو ةءارةلاىف كش نم ليقو 2 هيلع لدب ال هنأ لضفلا نعف اهتقو ءاضقنا دعب ةالص

 هل وملا نإ لوةي ن نم لوق ىل إعف د وجسلل راخ وهو عوكرلا ىف كش ى تش وا أ عوكر ال راخ

 لصي مل ام ةءارةلالإ عجري نأ هيلعبجي ةءارقلا نم ىه عوكر لاو ةءارقلانيب ىتلا

 عوكرلا نم ةي وهلا ثكلالت نإ لوةي نم لوق ىلعو . 0 امك ا ر هطوبه ىف هية.كر ىلا

 دوجسلل راخ وهو ع وكرلاىف كش نم كلذكو . ةءارقلاىلإ عجري نأ هيلعبجن م

 كش 2 2 ىفاحتلا لاح ىف وهو مايقلا دي رس هدوجس نم عفترا نإف ع دحاو هيف لوقلا

 مايقلا لاح ىلإ ىفاجتلا لاح نم جرخ اذإف دوجسلا ىلإ عجري نأ هيلعف ، دوجسلاىف

 . تايحتلا ىضق ام دعب هتالص ىف كش نمو . هانرك ذ ىذلا فالتخالا ىف لخد

 نأ هيلعف تايحتلا : ل امو هيلع ضقن ال هللا دبع ىلأ نعف ىلص < ردي لف ةرخآلا

 هللا هحر بوبح نبدمحم لاقو . هيلع ةداعإ الف كلذ دعب كشو اهمتأ اذإ و 2 ديمي

 : هرا هجر ةيواعم و أ لاقو 4 س دق ناكولو هناكم نم لوحتي ام ةداعالا هيلع

 ىضق ام دعب كش ناكاذإ رثؤملا وبأ لاقو . هيلع ةداعإ ال اف لس نأ دعب كش اذإ

 تمت دقف هلوسرو هدبع ىلإ متأ اذإ لوقو . هيلع ةداعإ الف ملي و أ لسف تايحتلا

 نأ دعب اهضقنيو كشلا هنالص ىف هينعي ناك نم لءقو 0 هيلع ةداعإ الو هتالص

عوكرلا ىلإ زواجي ىتح لوقو . هيجوتلاو ة.اقإلا ىلإ عجري هنإف مارحإلا زواج
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 ىلإ عجري لوقو . كلذ دعب ضقنلا ىلإ عجر نإ هيجوتلاو ةماقإلا ىلإ عجري مش

 هنأل مارحإلا ىلإ مجري لوقو ، دحاو فقوم هنأل ةماقإلا ىلإ عجري الو هيج وتلا

 هيلهف اهتداعإ همزلو اهنم غرف نإف ، ةالصلا كلت نم غرفي مل ام اذهو 2 هجوو ماقأ

 دعق نمو .اهلمكي ل ماد ام فالتخالاو .افالتخا كلذ ىف لهن الو هيجوتلاو ةماقإلا

 . تايحتلا ىف لخدي مل ام ربكي نأ هلف ربكب مل هنأ كشو تايحتلل

 لصف

 هنأ ملعي ىح ىلصي نأ هيلعف اهتقو ىف ناك نإف لصي ل و أ ىلص هنأ كش نمو

 كا ذو كلصي 1 4 ] ملعي ىحىلصي نأ هماع سلف اهتقو تاذ دق ناك نإو ك ىلص لق-

 ىح هيلع لدب الف كلذ ملع اذإ امأو ء اهيلإ ىضم وأ ةالصلا ىف لخد هنأ ملعي مل اذإ

 راص ىح هدحس ىسل نهو ك همل إ ىصم ام لصب وأ 4.9 لخد ام كح هنأ مل

 رخأ ىسن نم ليقو . هتالص تمت دقو تناكامثيح اهدجسي ليقن ةالصلا رخآ ىف

 ةالصلا داعأىل وألا ىسن نإو تايحتلا أرقي مث اهدجس تايحتلا ىف راص دقو ةدجس

 أرقي مث دجسي عجري هنإف ةرخآلا وأ ىلوألا تناك لوقو . رخآ دح كلذ نأل

 . لوقي نم لوق ىلع هلل اذهو تايحتلا أرقي عجري الو لحسر ليقو . تايحتلا .

 امات دح ىدعت اذإ لوقو ، ةالصلا ت لام هركذ ثيح هب ىنأ ادح ىمن نم نإ

 عضولل ىلإ هسأر ديعي نأ رمؤي هنإف مامإلا لبق هسأر عفرف مو نمو « هتالص داعأ

 عئر ىتح هسأر دسمب م نإو مهولا اتدجس يلعو ماإلا حب مث ٠ هين ناكدلا
. مهولا ىتدجس دجسي و هيلع ضقت الف هنم اوهس تالذ ناك نإف ء هسأر مامإلا
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 لصف

 .ليل نم ةضيرف ةالص ىن نم هللا هحر مألا هللا دبع نب نامثع خيشلا لا
 اهتقو كاذ نإف ڵ اهركذ اذإ اهلصيلف ناك تقو ىأ ىف اهركذ مث راهن وأ

 :اهريغ ةضيرف ىلصي ماق وهو اهرك ذ نوكي نأ الإ كالذ اهنقو نع اهرخؤي الو

 .ىلصي مث ث اهيسن ىتلا ىلص ةرضاحلا توف فخ مل نإ و 0 اهعطق نإ اهتوف فاخي

 نمو ث ةرافكلا هيلعف لغاش اهنع هلغشي ملو اهركد ام دعب اهكرت نإ و ء ةرضاحلا

 .نآ رقلا أرق وأ ث مايقلا ىف تايحتلا أرق ىتح ىسن نميف هللا همحر ديعس ىلأ باوج

 اذإ مهولا تدجس دجسيو هيلع ناكام ىلإ عجريف ركذ مث تايحتلا عضوم ىف

 .نإف لس ىتح ىسنو تايحتلا عضوم ىف نآرقلا أرقف امامإ ناك نإو ، هتالص ىضق

 ىقدجس دجسيو تايحتلا أرةي عجريف ملكتيو قرشلا ىلإ بلقني نأ لبق ركذ

 .لدبي نأ بحأفتايحتلا أرةي لو ملكت وأ بلقنا ىتح كاذ ركذي ملنإو ى موا

 :ةدجسلا ىسن و نيتعكر ىلصنم هللا هحر ةيواعم وبأ لاقو . كلذ ىف رظناف ء هتالص

 عجري 3 لاق ةدحاوالإ اهف دجسي ملو ةدجس ىسن هن أرك ذ ح تايحتلا أرقو ةريخألا

 ىتدجس دجسيو هتالص ىلع ىضم و 2 تايحتلا رقي مش اهيسن ىتلا ةدجسلا دجسي

 .مث ى ةدجس ىسن اذإ امأو 2 سوملا نم ماق اذإ ثالذكو ء هتالص ىفق اذإ وهسلا

 هيلع كلذف تايحتلا أرقي مث ةدجسلا دجسي نأ هيلع ناك دقو ماق ودو اهركذ

 ةالصل ةماقإلا ىسن نمو 2 ثلاث دح ىف راص دق هن أل 2 مشاق وهو ركذ اذإ ضقنلا

 هتالص ىف ىضمي : لاق «مقي مل هنأ ركذ مث مارحإلا ةريبكت ربكو هجو دقو ةضيرف
وهو ةريبكتب كروتن ةالصلا ىف مهو نمو . ةماقإلا داعأ ربكي نأ لبق ركذ نإو



 م٢٣٨٣

 .ىدجم دجسبو هيلع ضقن الف ىرخأ ةريبكتب اضيأ ماقف رك ذ مث « مايقلا هيلع

 دعب دحأ هللا وه لق أرقي نأ ىسن لجر ى هللا همحر هلبا دبع وب أ لاقو ث وهسلا

 هسأر عفرف 2 ةريخألا ةعكرلا نم رجفلا ةالص نم ةروسلا ةءارق نم هغارف

 . ةمات هتالص نأ « هتالصمتأو دجسو مكرو دحأ هللاوه لق أرق مث ، عوكرلا نم

 هيلعو ةمات هتالص : ىلع وأ لاقو . ضقنلا هيلع نإ : ةفيذح 71 نبأ ءالعلا لاقو

 ماق دقو ةضقتنم وأ ةتئاف ةالص ركذ نم هللا همحر ديعس وبأ لاقو { مهولا اتدجس

 أدب ةرضاحلا توف فاخ ال ةرضاحلا لبق ةتئافلا ىلص اذإ ناك نإف ىرخأ ةالصل

 اهيلع ىضم ةرضاحلا ىف لخد اذإف ةرضاحلا ىف لخدي ملام ةرضاحلا مش ةتئافلاب

 «ةرضالا ديعي مث ةتئافلاب ادبي اهمتي مل اف ةرضاحلا ىف لخد اذإ لوقو « اهمتي ىتح

 ناك اذإ ةرضاحلا ىلص مث ةتئافلا ىلص مث ةتئافلا رك ذ ةرضاحلا متأ ولو لوقو

 .ىلصي هنإف ةتثاف ةالص ركذ م ةرضاحلا تقو تاف اذإ امأو . ةرضاحلا تقو ىف

 .ىلصي مث ، ةرضاحلا تقو تاف ولو ةتئافلا ىلصي لوقو ، ةرضاحلا تمت دقو ةتئافلا

 فاخب الو ةرخآلا تقو نم ةحسفتقوف ةتئافلا ركذ اذإ هنأ بحتو ث ةرضاحلا

 .ةتئافلا ركذ نإو اهب أدب ةرضاحلا توف فاخ نإو ث ةتئافلاب أدبي نأ اهتوف

 اهتقو نم ةحسف ىف ناكو لو اههامت ىلع ىضمي هنإف اهيف لخدو ةرضاحلاي أدب دقو

 رجفلا ىتكر مث «رتولا م ءةمتعلاب أدبي هنإف رجفلا علطتح ةمتعلا ةالص ىسن نمو

. سمشلا عولط دعب ناك نإ تالذكو « رجفلا ةضيرف ىلصي ح
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 لصف

 ارفاك نكي ل ىضقي نأ لبق تام مم اهتقو تاف ىتح ةالصلا تقو لهج نمو

 نآ ىلإ هب رظتنا ةالصلا ىلع هللا ضرفي مل وأ ىلصأال لاق نإو٬تقولا ىضقني ىتح

 ىتح تاولصلا نم ائيش ىسن وأمان نموءلتق الإ و بات نإف باتتسي مث اهتقو بهذي

 ،نايسنلا ىف سيلو مونلاىف ثالذ نإ لوقو ك افورعم عنصي نأ هيلع نإف اهتقو تاف

 مثانلا هبقناو ىمانلا ركذ اذإ نايسنلاو مونلا ىف ةالصلا نأل هيلع ءىش ال لوقو

 هيلع ءىشالو رجفلاو ةمتعلا ةالص ىف افورعم عنصي نأ هيلع نإ لوقو .ذئنيح اهنقوف.

 اهرك ذ اذإ ةالصلا الإ كالذ عيمج ىف هيلع سيل لوقو . تاولصلا نم كلذ ريغ ىف

 لوقو ث اهدحو ةمتملا ىف لوقو ، تاولصلا ميمج ىف افورعم عنصي نأ هيلع لوقو

 ةرافكلا هيلعف اهتقو تاف ىتح ةمتعلا نع سعن نم لوقو ى رجفلا ةالصو ةمتعلا ىف

 عأ هللاو ظيافتلاب. .

 لصف

 اذإ انباحصأ لوق ىف لاق - فارشإلا باتك يف هللا همحر ديعس ىبأ در نم

 ةالصلا نم اهف وه ىلا دودحلا نم دح ىف وهو هتالص رهمأ نمءىش ىف ىلصملا كش

 دق هنأ كش ول و ص هلمع دق هنأ نةيتسي ىح هب ىتأي نأ هيلعف هريغ ىلإ هزواج لو

 ىلإ عجري هنإف هزواج ىذلا ىف كش مث هريغ دح ىلإ هزواج نإ و « هلي ل وأ هلع

 لوقن اذكمح ناكاذإف ى ثلاثلا دحلا ىف وهو ، ناثدح هنيبو هنيب نكي ملام هماكحأ

 ڵ ةعجر هيلع نكي هيف كشو هزواج اذإ لوقو ى اهديعب لوقو 2 هتالص ىلع ىضم

ال هيف لاقي ايف كش ىذلا دحلا زواج نأ دعب دودحلا ىف لاقي ايف كش نإ امأو
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 امأو ث هلقي مل هنأ نةيقسي ىتح هنالص ىلع ىنبيو دلا كلذ ىلإ هيلع هعجر

 كش امو مل.لا ىلع الإ كلذ نم اثيش لمعي ال لوقن ةالصلا تاعكر ىف كش اذإ

 ىنعملا ىرحتي لو_ةو ص كشلا ىلع ىدؤت ال ةالصلا نأل 4 هداعأ كللذ نم هيغ

 ىذلاك اهمتأو هتالص ىف طاتحا ةالصلا ىف دئاز ريغ ناك نإف ى هيف كشي ىذلا

 ةدحاولا ىلع نةيقسيو برغملا ةالص نم ةينالا وأ ةثلاثلا ةيكرلا ىف هنأ كشي

 ةعكر ىنأيف موقي مث هلوسرو هدبع دحم ىلإ تايحتلا ةءارقل دعقي هنإف اهالص هنأ

 دق تناك نإ ةالصلا ىف ىرحتلا ىف ةدايز عضولل اذه ىف سيل هنأل 2 تايح و ةينامث

 ةدايز عضوملا اذه ىف ةعكرلا هذه ىف ةدايزلا تعقو امنإو ، ىضاملا ىف هتالص تمت

 جرخ امو ءاهب تمت دق نكت مل نإ اهمامت دعب ةمكرلا هذه ىف ةالصلا ىف ىرحتلا ىف

 & هتالص تددن ايسان ماقف لوألا دوعقلا نع اهس نم امأو « هلثم وهف اذه ىنعمب

 يسان عكري ىتح لوقو ص نايسنلا لاح ىلع ةءارقلا ىف لخدي ىتح دسفت ال لوقو

 ىلع ىنبف . ماق مث دجسو دعقن مجر انفصو ام نود ركذ نإو ك هتالص دسفت م

 عجري هنإف ركذ و نايسنلا ىلع ةمات ةعكر : ملام هنإ لوقو ى مهولل دجسو هتالص

 دعقي عجري هنإف هتالص : نأ لبق رك ذ اذإ لوقو ص هتالص ىلع ىنبيو دهشقيو

 هتالص متأ نإ امأو ى مات دح اهنم هيلع ىقبي نأ وهو . هنالص ميو تايحتلا رقيو

 زوجنالو {ةالصلا دودح نم دح دوعتلا نأل قافتالا ىلع ةدساف هتالصف اهنم جرخو

 « هتالص تدسف هتالص طسو ىف ةمات ةعكر داز نمو ، نايسنلاو دمعتلل ىلع هكرت

 هنأ ولثلذو ةدايزلا هرضتالف اهنم لصف عضوم ىف وأ هتالص مامتدعب نم اهداز نإ و

ةالصلا دسفي امعض وم اذهفةعبارلا ةمكرلل دعقي ملو رهظلا ةالص ىف ةسماخ ةعكر داز
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 « هتالص دسفت مل نيتعكر وأ ةمكر دازف ايسان ماق مث دهشتو ةمبارملا دعق نإ امأو

 ملو نايسنلا ىلع ةسماخ ةمكر داز نإ لوقلا ضعب ىفو « ةدايزلا لبق تمت دق اهنأل

 مهولل دجسيو دهشقيو دمقي عجري داز نإ هلف مالاب اهنم جرخي جل اف ةمبارملا دعقي
 {هتالص تدسن ةدئازلا ةمكرلا هذه ىفعوكر لا ىلإ راص اذإ لوقو ى هيلع ءىش الو

 :كلذكو ءادرخنآ وأ ةالصلا طسو ىف ثالذ ناك«ةمكرلا ةدايز ىف ليقام هبشي اذهو

 وف دوعقلا لبق ثالالا ىف ةعبارلا داز اذإ ثالثلاو نيتعكرلا ىف اذه لثم ناكام

 هدعبو دوعقلا لبق رجفلا ةالص ةثلاثلا داز اذإكل ذكو « نيينعملا ىف ةسمالا ةدايز

 . دحاو هيف فالتخالاو دحاو هيف ىنعملاف

 لصف

 ىلإ مايقلا لبق اهلك هقثالع ىقلي نأ ءرملا ىلع بجي هللا هحر دمحم وبأ لاق

 رطاوللا عطقنم اهيلإ ةلا فورصم اهيلع هحراوج عيمجب البقم نوكيل ةالصلا

 هب الإ ةالصلا تت ال امم اهضعب نع اهس وأ اهيف كش مم كلذ لمف اذإف ڵ اهريغ نع

 ؟دحأ هللا فلكي ملو هتقاط بسح :ىرجي دق ذإ 2 اهنع ومسلل هضرعتب جرخ نكي م

 اهالض دق هنأ هدنع ناك اذإ هتالص نع فرمصنينأ ىلصمللو . هتردق ىف سيل ام

 ماقو ملس م ةعكر هباحصأب ىلص ) زنل ىنلا نأ ىور امل . انقيتم نكي ولو

 لاقف ى تيسن مأ هللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ ى نيديلا وذ هل لاقف ڵ فرصنيل

 هتالص ىلع ىنب هنإ 2 ليقن ى معن : اولاق ؟ نيديلا وذ قدصأ : :نل هللا لوسر

 )١( ةريره يبآ نع ةعامجلا هاورو ارصتخم السرم عيبرلا هاور .
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 نع فرصنا اذإ ىلصملا نأ ىلع ةلالد ربحلا اذه ىنف 2 اهلدبأ هنإ لوقو 2 اهمأو

 فرصنيال ناك ولوهضرفل اجدؤم ناك نيقيلا نم هدنع امب ىلص دق هنأ ىلع هتالص

 ىتح نيتمكر نع فرصني نأ ةن ىبنلل ناكامل هيف كش ال ىذلا نيقيلا نع الإ

 مهةدصي مل نيقي نع فرصنا هنأ ولو ، نيقي ريغ نع فرصنا هنأ هباحصأ هربخأ
 جورملا سانلل زاجو ربحلا اذه ةدئاف تمظع دقو 2 هنيقي ديزيو هتالص ىلإ دوعيو

 ولو اهولكأ دق م أ رهاظلا ىف مهدنع ناكاذإ اهربغو ةالصلا نم ضئارفلا نم

 ةالصلا نم ائيش مدق ىتح اهس نمو ى بالقنالا هيلع زوجال انيقي املع كلذ اوملعي

 . هدعب ىذلا لعف مث ، ىمن ام لعف ىلإ داع ءىش لبخ

 لصف

 كش نم نإ :نالو ي هلا امهمحر ديل ولا وبأو دودوم وأ ناك ليقو

 ه:الص ىلع لبقم وهوءهلا هنمل سيلبإ لبق نم هداتمي ارمأ ثالذ ناك نإف هتالص ىف

 رثك أ ىلع ضيميلف ايندلا لهأ نم ناك نإو « سيلبإ مهتيو هتالص ىف ضيميلخ

 . ظفح نع الإ فرصني الو ةالصلا دعيلف كلت هتالص ىضق اذإ ىتح هنظ

 لوقو ديعيو ملسي مث اعفش ىلصي ىتح هنظ نسحأ ىلع ىفمي : لزانم لاقو
 ىرخأ ةرم ديعي لوقو « هيلع ةداعإ الو هتالص ي ىتح هنظ رثك أ ىلع ىضععو

 فخ مل ام نقيقسي مل ام لدبي لازي ال لوقو ، هنظ نسحأ ىلع ىضم ظفحب مل نإو

 تقولا تاف ولو لوقو « توفي ىتح تقولا ىف ماد ام لوقو تقولا توه

 دح وأ ةمكر ىف كش انإ اذهو ، نيقي نع الإ ةالصلا قرافي الو نقيقسي مل ام
. نمصمات
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 زرح نب ديعسو بوبحم نب دمحم لأسأف كشلاب ىنعأ تنكر فعج نب دمحم لاق

 بوبحم نب دمحم لاقن ءاهقفلا نم مهريغو ةبقع نب حاضولاو مكحلا نب نايلسو

 هسفنل فرعي ملف ء ناسنإلا مطغنا كشلا اهيف رثك ادإف ء ةمحل بلقلا امنإ هللا همحر

 !.كنم تجرخ اذإ ةملكلا نإ لاقو \تعيمأ اهسل ترثك أ املك ةمحللاك اهجوتم

 ددرتت الف عجرت الو ىضمت ىه اممو 2 اهفرمتف رثأ اهل الو اهرمعبتف ةروصب تسيل

 دمح نب ديعس لأسأ تنكو لاق ع كوكشلا ىلإ مجرت الو اهيف ضماو كتالص ىف

 .لوقأام لبقا : ىل لوقيف ؟ ثالذ مل ع هل لوقأف ث هيلإ تعجر امبر ءىشب ىتفأ اذإف

 امنإ لوقيف « مرح فيك وأ ءىشلا كلذ "لح فيك فرعأ ىتح عنقأ الف ء كل

 حتفيو كشلا نم رخآ ىنعم ثاذ ىف كيلع لخدي نأ ةناخ كاذ فيك كربخأ مل

 ,نم ليواقألا صخرأب ذخأي نأ كشلاب ىلتبا نل بجيو . رخأ اباوبأ ناطيشلا تا

 . هتالص ىلع لبقي و كشلا عفد ىلع ثالذب ىوقيل نيلسملا

 لصف

 رمعملا ةالص اهنأ هلابب رطخ ةمكر ىلص اهلف ى اهدةعو رهظلا ىلصب ماق نهو

 ىضمي هنإف رهظلا ةالص اهنأ ركذ ةثلاث ةعكر ىلص اهلف « رضعلا ةالص اهنأ دقتعاف

 ىلص نمو ى اهلوأ نم اهديعي لوقو ث اذه ىلع اهمتأ اذإ هل متتو 2 رهاظلا ةالص ىلع

 هةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعكرلا ىف هنأ فرعيملو امهيلع نةيقساو رهظلا ةالص نم نيتعكر

 « ةعبارلا مأ ةثلاثلا ىهأ رمي مل ىتلا ةعكرلا هذه متي لوقو 2 هتالص ءىدتبي لوقف

 تايحتلا أرقيو ةمات ةمكرب ىنأيف موقي مث هلوسرو هدبع ىلإ تايحتلا أرقي م

اهنم هتاف دقو ةالصلا ىف مهو موق ىلإ ءاج رم ليقو ، هتالص تم دقو ى ملسي و
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 .ىتح ةالصلا ديعي لوقو ، كللذ نم هلمم ام رخآ ىلإ ىذقي ماق مامإلا لس املف ءىش

 ةمكر ةدايز هرضت الف ةعكر هتناف ناك نإ هنأل نيتمكرلاب ىتأي لوقو 2 نةيقسي

 دزي ملو نيتمكرلاب ىتأ دق ناك ناتمكر هتتاف ناكنإ و ى هتالص مامت دعب ىرخأ

 نمو ص كشلا ىلع لمعلا عفني الو نيقي ىلع ةالصلاب ىنأي لوقو ، ائيش هتالص ىف

 دمحلا ةءارق ىف كش مث عمتسي وهو ةروسلا أرقي مامإلا ماقن مامإلا عم ىلصي ناك

 هتالص ىلع ىضمي نأ هل ناك مامإلا ةءارقل اتصنم ناك نإف مارحإلا ةريبكتو

 كش ولو 2 ةالصلا ىف مامإلا ةءارةل تصنم هنأ هعم ناكاذإ مرحب ل هنأ ملعي ىنح

 . تايحتلا ديعي هنإف ملسي نأ لبق مامإلا عم دعاق وهو تايحتلا ىف

 لصف

 ٤. بنج هنأ رك ذ وأ ڵ رهاط ريغ ه وث نأ رك ذ مث ةالصلا ىف لخد نمو

 لدقغا هنأ كلذ دعب هل نيبت مث ثالذ ىلع هنالص ىلع ىضف ءوضو ريغ ىلع هنأ وأ

 بوثلا ىن ت لوقو . ت لوقو هتالص دسفت لوقف هبوث لسغ هنأ وأ أضوت هنأ وأ

 ولو لوقو ى ةبانجلا ىف ت الو ءوضولاو بوثلا ىف ت لوقو . ءوضولا ىف ت الو

 داعأ نإف ، ةداعإلا هيلعف كلذ ىلع ىلص هنأ تقولا ىف ماع م ايسان كلذ ىلع ىلص

 .ىلع وأ ابنج ىلص نإ لوقو . هلهج هعسي الو تقولا تاف اذإ ةرافكلا هيلعف الإو
 .ةرافك الف هندب وآ هبوث ىف هتبانجم ىلص امنإ ناكنإ و . ةرافكلا هيلعف ءوضو ريغ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، كلذ نم ءىش ىف هيلع ةراقك ال لوقو ى هيلع

© » »
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 نورشعلاو دحاولا لوقلا

 ةالصلا مطق اهيف هل زوجي ىتلا ثداوحلا نم هتالص ىف ىلصءال ضرعي اهن

 اولطبت الو » : ىلاعت هلا لاق رذع نم الإ هتالص مطقي نأ ىلصملل سبلو

 ء ررضلا هغم فاخب ىذلا رطملا نم هتالص عطةي نأ ىلصمللو . « مكلامغأ

 نأ هيلع فاخي ىبصل وأ هماعط نع ةباد فرصي وأ رفسلا ىف رفنت هل ةباد وأ
 . هيف كلهم ءىش ىف مقي

 حيصي امحتاص عمسف سانلاب ىلصي "ناك هللا ءحر هيلع نب ىسوم نأ ىورو

 اوبهذو هعم نمو وه لتفناو هنالص ىنوم مطةف دحسملا دنع رثب ىف مفو ىص ىلع

 فاخو اذه لثمب ىلتبا نمو . ةالصلا اوأدتياو مالغلا اهنم اوجرخأو « رثبلا ىلإ

 اهتقو تاف ولو ةالصلا عديو كالملا نم عقاولا ىجني نأ هلف ةالصلا توغ

 نأ اهدحأ وأ هادلاو هيلع رمأ نمو . كلذ ىلع ردق .نإ هنكمأ فيك ىلصيو

 هتالص عطقي نأ هيلع سيلف ةالصلا ىف وهو ايندلا اوح نم ةجاح امهل ىضقي

 دقو اهجوز اهيلع رمأ اذإ ةجوزلا كالذكو . هيدلاو رمأل ىضمي مث ث اهمتي نكلل و

 مرحأ ام دعب رمأب هديس هيلع رمأ اذإ كولمملا دبعلا كلذكو . ةالصلل تمرحأ

 اهتقو ىف ةالصلا كردي نأ عمطي ناكو ةالصلل مرحم مل ماد امو . اهعطقي الف ةالصال

 نإف . تقولا توذ فخ مل ام هديس عيطي نأ هلف هديس ةجاح ىضةي نأ دعب

 هلف ةالصلل مرحأ دقو توفي امم ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ ىلصمال ضرع

فورعملاب رمألا ىل۔ ارداق ناكو ةالصلا تقو توف فاخب ال ناك نإ هتالص عطق



 ۔۔ _ ٢٤١

 عجري مث « هتالص متأ تقولا توف فاخ نإ و . ثالذ نيح ىف ركفملا نع ىناو

 نإ :توفي ال امم رمألا كلذ ناك نإو . ركنملا نع ىهنلاو فورعلاب رمألا ىلإ
 مامإلا رظتنا نمو . تقولا لوأ ىف ناكولو ء كلذ ىلإ عجرو اهمتأ هتالص متأ
 نإنةالصلل اوماقأو { ةعاجلاو مامإلا ءاجف ىلصي ماق مش ث هنم سيو ةعاجلا ةالصل

 عطق هيلع سيل نأ وجران مامإلا مرحم نأ لبق ةالصلا : نأ لجرلا اذه اجر

 لصيو ، مامإلا عم ىلصي و اهعطقي نأ هل بحنف ةعس تقولا ىف ناك نإ و « هتالص

 ث مارحإلاب اهين لخد نأ دعب هتالص ل.هي الو نيتمكر نع ملسيو الفن اهنم ىلص ام

 تيو الفن كلت هتالص لعجي نأ هل بحنف ةعاجلا رظتني ملو ةثلاثلا ىف لخد نإ و

 . لقنلا ىلع ةالصلا نم قب ام

 ريخم هلإ الجر لتقب الجر ىأرف ىلصي لجر ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 قحب هلتقي نوكي نأ نكمي هلأل كلذ كرت ءاش نإ و 2 هتالص مطق ءاش نإ كلذف
 ىدتعلارصن ىلع آرداق ناك و لتاقلا ملظ ملعب ناك نإ و . لتاقلا ىدعتب نكي مل اذإ

 تيرش وأ امودهم ابص ىأر نم امأو .هنكمأ اك ىلصيو هرصنيو هتالص عطةيف هيلع

 ردقي وهو هتالص ىف ىضم نإ ه ث اهعطق ه.زلي هنإو ةالصلا ىف وهو اذه هبشأ ام وأ

 ىلصيو هيلإ ىضمي نأ هل ىغبني ناكو هيلع دوق الو هلام ىف ةن.ذلا نمض هناتنإ ىلع

 . ريبكشلاب اهالص ةالصل ظفحو هايإ هتجلاعم ىف وه ناكولو هنكمأ اك

 ىلصي وهو فل 1 نم + ىش ق فلتت و أ ةقنخنم ةراد ىأر نم ق فلتخاو

 . نمضي ال لوقو نمضي لوقف اهذقني ملف

 : لاق ؟ هتالص مطق هيف هل زوجي ام ىلصملا نع هللا همحر هللا دبع وب أ لئسو

( ٤ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٦



٢٤٢٢ 

 ، هماعط لكأت ةباد فرصيوأ هيف كلهم ءىش وأ عقي نأ ىبص ىلع فاخ اذإ

 ك رفسلا ىف وو » رغنت ه ادل و أ هن ااص ف ب اتثحج اذإ برقعلا و أ ةيحلا لتقل و أ

 نهد ةالصلا عطق اذإف اذه هبش أ امو ررذلا 4سقن لع هنم فاخ در دش ر طلل و أ

 . املوأ نم اهديعب نكلو اهلع

 عطقأ ف هلك أت انثاشع ىلع ةاشلا تعقوف ىلصأ تنك : نامنلاني راج لاقو .

 تنك ول : ىب لاقن هللا هحر ناليغ نب مشاه خيشال كالذ ترك ذف ء ىتالص

 نايلس لأسي امثاه تعمس رباج لاتو « ىل اشع تزرحأو ىتالص تعطقل كناكم

 هلك أت ةاش هيلع تعقوف سمنلا ىف امتح 2 ر دقو ىلصي لجر نع نامع ناا

 رأ سأب ال : ناملس لاقف ؟ هتالص ىلع ىضمي و أ ، ةاشلا درطب و هتالص عطقي أ

 . ىلصي مجري و ةاشلا قوسيو هتالص عطقت

 هديرت ةيح وأ ابرقع ىأرو ىلصي ناك نم هللا هحر بوبحم ن دحم لاقو

 ىأرو ىلصي ناك نمو ،ةالصلا ؟ىدتبي و کالذ ىلع ردق نإ امهلتقيل و هنالص مطقيلف ٠

 نأ فاخ ةباد هتيب تلخد وأ ةباد نم وأ تيبلا قوف نم عقي نأ ديرب هل انبا

 عطق هلف همنغ ىلع بئذلا راغأ وأ همامط نم اثيش لك أت وأ ء هعاتم ضعب رسكت

 لقعيالهنأل بذلا نم همنغ كرديو ث هلزنم نم ةبادلا جرخو هدلو كرديو ةالصلا

 فلتلا همامط ىلع فاخ اذإ ةالصلا ع_طقي و ، ةالصلا نع لوغشم كلذي هبلقو

 فنأتسيو اهنا هنم برقت ةناد لك لتقي نأ ىلصءالو قيرحلا هسفن ىلع فاخ وأ

 قيفوتلا هب و عأ هللاو © ةالصلا

« « 

 ۔۔۔= ... ......س.ء..=ت هتمص ه= - = .

. سمشلا ف هرثن و هفذح ىع ) ( ١



_ ٢٤٣ 

 نورشعلاو ىناثلا لوقلا
 اهريغو تاساجنلاو تارمملا نم ةالصلا مطقي امف

 ئ نجلاو « كرشملاو :ضئاحلاو ٬ب لكلا رم ليثامف هتا اص ىلصملاىلع عطقي امو

 نم ءىش محل ناك نإو ث ربزانحلاو ، دورقلاو « عابسلا ميمجو « غلابلا فلقألاو

 . اهلك عابسلا نم ءىش عطقي ال لوقو . هيلع ضةني هرد نيب كللذ

 للا هحر ناليغ نب مشاه لأس ىل مومسلا تولاط نإ نامعنلا نب رباج لاقو

 ىلإ جرعت امنإ و ، دودمم لبحب تسيل ةالصلا شاه لاقف ؟ هتالص مطةي ام ىلصملا نع

 هللا همحر بيبح ن عيب رلا لوق 7 هر وجف اهعطقي و باقلا "رب اهلصيف ءامسلا

 الإ بنجلا وأ ضئاحلا تلسغ ول ليقو « هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نب هللا دبعو

 تناك اذإف ةرتس نكت ملو اعارذ رثع ةسمخ نم لقأ ىف ىلصلا ىدي نيب اذه نم

 هعفر دوع ‘ نوكت ام لقأ ةرتسلاو « اهفلخ ىضم ام ىلصملا ىلع عطقي الف ةرتس

 دج ويو ، ةرتسلا نع "ىزجي ضرألاىفطملا نإلوقو 2 عارذ لوقو ث رابشأ ةثالث

 لوقو ك ةرتس وهف ةرعشلا لثم ةقدلا ةياهن ىف ةرتسلا تناك ولو ء لوقلا ضعب ىف

 .ةرتسلا مدع دنع طلا ىزجم لوقو ع ةلسألا وأكاوسملا رادةم نم لقأ نوكت ال

 ىضم اذإ ثالذكو ث هتالص تضقتنا ىلصملا ىدي نيب ترم مث لسفت مل ةحراج

 اهلثم اهمشو طإنا نم ريخ رعص ول و رحجلا نإ ليقو ‘ اهدوجو دنع ىزجم الو

 هتالص داسف ىلإ كلذ هب غلبي الف بنج بوث هيدي نيبو ىلص نم امأو « كلذ ىف

اهولخد نإو دجاسملا نولخدي ال كرشملاو ضئاحلاو بنجلاو «هغع ههجو فرصيو



- ٢٤٤ _ 

 الإ هيلع ضقن الف مان فلخ ىلصي ناك نمو ، تايلصملا كلذكو « اهودسفي مل

 الإ و نكست 1 نإف « ةرتس مم انلا نيب و هنيب عضي نأ هل ىعبنيو « بنج هن أ ملعي نأ

 مل اذإ هتالص دسقي لوقف ىلصملا ىدب نيب رف ةساجن هيلع تعقو نمو ى اطخ طخيلف

 ةالصلا دسفتال لوقو اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ ىف ناك اذإ ةرتس هنيبو هنيب نكت

 هنأ هندب وأ هنايث سف باك رف ىلصي ناك نمو . ةساجنلا هسم . ام تارمملاب

 :لوقي نيلسملا ضعب ، فالتخا هيةف ديص باك بلكلا ناك نإ و هتالص ضقتنت

 ُىضوتملاسم اذإ امأو 2 لوقلا رثك أ وهو ماكحألا ىف بالكلا رئاس ةلزنمب هنإ

 بنجلاو ضثالاو ى ابطر سوسلا وأ باكلا نوكب نأ الإ ءوضو ضقني الف

 ةرتس الو ىلصا مام أ ءالؤه دحأ رم اذإ ريزغحلاو درقلاو بلكلاو غلابلا فلقألاو .

 نإل لوقو ، هالص هيلع عطق اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ امهنود ناكو ث امهيب

 ةالصلا ضقني و رقعج نبا باتك ىفو . ضئاحلا عطقيو . ةالصلا عطقي ال بنجلا

 كرت ىف رذع هل ناكولو ملسأ ولو « غلابلا فلقألاو اريبك وأ ناك ريغص كرشلا

 . ناتللا

 لصف
 اذإ هللا دبع وأ لاق و : جالع الب عاطتسا ام هسفن نع ىلصالا ارد ليقو

 مدقتيل اماق لراك نإف ىسوج وأ ىلصملا ىدي نيب رمت ضئاح ةأرما تداج

 نإو هسأرب هيلإ أموأ الاج ناك نإو ى هديري هنأ كلذ ملعب ىتح اليلق

 ناسنإ وه رإو ك ةمات هنالصو كلذ هل هركي ةملامم ريه : هذيب راشأ

ةجلاعم ريغب هنع فرصنت ىكل هسم وأ هديب هيلإ راشأف اهريغ وأ ةباد وأ هيدي نيب



. ٥ ٤ ٢ 

 اهمأردي هدي ىلصملا دسي حبسملا نب دمع لاقو . هيلع ضقن الف هتالص نع هلغشت

 ىدي نيب بلكلا رم اذإ هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو . ادعاق وأ امتاق هسفن نع

 ءىشب هامر نرإن ، هيلع ضقن الف ءىشب هيمرب هنأكهب ونو هديب هيلإ راشأف ىلصملا

 نود نم دبعي هنأل ةالصلا عطقي ىلصملا ةلبق ىف ناك اذإ منصلاو . هتالص تضقتنا

 هدوجس نيبو ىلصملا ىدي نيب رمت نأ الإ ماعنألا نم ءىش ةالصلا مطقي الو « هللا

 اهلصيو بلقلا روج اهعطقي ةالصلا نأ لوقلا مدقت دقو كلذ ىف فالتخالا عقيف

 ترم مش ، ةرهاظ ةساجن ماعنألا نم ىش ىف ناكن إ و تارملا اهعطقي لوقو . هرب

 ىدي نيب ارم اذإ جلاو ضئاحلا ىف ليقو ! ةساجنلا هملع تعطق ىلصملا ىدي نيب

 بوثلا ناك هريغ الو هجو نم ءىش امهنادبأ نم رهظي و امهسايث امهحاعو ىلصلل

 امهمايث كحو اهطق ءىش ا۔منم رهظ نإ أ امطقي و ةساحنلا نم ةرتسلا ةلزنم

 نأ اه لك أ لحم ال ىتا عابسلا نأ انباحصأ دنعو اهتساجت مهي ىح ةراهطلا

 عابسلا نأ ىلإ بهذنمو 2 هيدب نيب ترم اذإ ىلصملا ةالص عطقيو ء سجن اهرؤس
 قارأ نمو ى اهرورم ةالصلا عطقت ال اهنأ هدنعف « زئاج اهل لك أو رهاط اهرؤس

 اذإ ةدقوملا رانلاو 2 هيلع عطقي مل ىلصملا ىدي ني رم وأ غلاب وأ ىبص نم لولا

 نمو ، سأب الف جارس وأ رمج ناك نإ و ، ديعي نأ بحف ىلص ةلبق ىف تناك

 اذإف ٤ ةالصلا عطقي نم. هتلبق ىف فاطغل رابشأ ةثالث هعفر ناكد ىلع ىلصي ناك

 ىذ ىلع دجس نم : هللا هجح ر ىلخنلا لضفلا نم ةدح لاقو . ةمات هتالصف هسم

 لانت اهرك أ وأ هتهج تناك اذإ . هيلع ضقن الف هريغ وأ طاقس لثم حور

باودلا نم مدلا تاوذ نم ءىش ةالصلا ق هد وحس نيب و هندب ره نمو ئ ضرالا



- ٢٤٦ _ 

 تاوذ نماههابشأ ه عدنضلا وأ ةلادعلاو توبكسنعلاو ءاحمالاو رأفلا وأ رونسلاك

 ىلع ردقي امو ضوعبلا وأ بابذلا لثم امأو . لوقلا رثك أ ىن هتالص ضقن مدلا

 نب دمحم نعو « اهبمشو ةسفنللا ىف اوفلتخاو ، هتالص كالذ ضقني الف هنم عانتمالا

 هيلع ةلبقم ةبادهتلبق ىف تناك اذإ ىلصملاو ء ةمات هتالص نأ هللا هجر ىلاعسلا دمحأ

 ىف تناك اذإ ضقنت اهنإ ىسيع نب راتخملا لاقو مدآ ىنب لثم هيلع ضقنت ال اهنأ

 { ةناد نم تيااو ، روبقلاو ، ةدوقوملا رانلا لبقتسي نأ ىلصملل هركمو « هتلبق

 كاذب غابي الو ك ةرتسمهنيب و هنيب نكب مل اذإ نوثدحتي موق وأ مان وأ ى رشب وأ

 الامشوأ اني تناك اذإامأو ء ههجوءاقات تناك اذإ ، ةتيمملا الإ هتالص داسف ىلإ

 ةلماح ةباد ىلصملا ىدي نيبرم ادإ ملعل لهأ ضعب لاقو « ضقنت الف ههجو ءاقلت نع

 لومحلا عافترا ناك ن إ و س ضقني ال لوقو ضقني لوقف هريغ وأ رونس لثم هتيم

 ىضمنإ و ةرتسلا ةلزن كالذو \دسفي امم ناكولو دسفي الف هنم ىلعأ رابشأ ةئالو

 ،هرلج هنم سجنلا نأل هتالص ضقني الف ىلصملا مادق هباهإ هنع حخولسم بلكب دحأ

 نم محل ةعطق ناك ولو ، ضقن ةتيم ناك اذإو احوبذم بلكلا ناك اذإ اذه

 اهرجح ىف دعق وأ اهب قلعتف ىلصت ىهو اهدلو ءاج اذإ ةأرااو ةتيملا ةلزنمب وهف ةتيمل

 ىلع ىضمتو اهدو_جس عضوم نع اهدلو لزعتو ، ىلصت اهنإف دجست ثيح وأ ا

 ني وىلصاا ىدي نيب ره ولو ةالدلا عطتيال ريفصلا لفطلاو ث ةمات اهالصو اهتالص

 ل۔يق هدوجس نيبو ىلصملا ىدي نيب رم م اغلاب ةأرما ىصلا ُىطو نإ و ، هدوجس

 "ىذلا ىصلا اهآو ص هيملع عطقي ال هن أ هرا دبع ف أ نه امهندب ةرتس الو لستغي نأ

ريده سلاجلا لجرلا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو . هئابآ كحك هنأل مطقي هنإف



 ۔ ٢٤٧

 هيلع تحرط اذإ ىلصملاو « ضقن الو هوركسف البقم ناك نإف ، عطةب الو ةرتس هنأ
 نع هلزعو رهاطلا هنم هسم نإو ، هتالص تدسف ةساجب هنم هسمو اسجن ابوث حرلا

 تراصنإو هدي وأ هلجرب هيلع .دت امم هتالص داسف نع أرديو ث ةمات هتالصف هسفن

 ىف تناك نإ و هتالص تدسف هتالص اهف الماح ن وكي لاح ىف بوثلا ىف ةسادنلا

 بوثلا نم فرعيال ةساجنلا عضوم ناك نإ وةمات هتالصوةلوم ريغاهمكغلضرألا

 . سجن هلك هك

 ناك اذإ ةالصلا دسفي ال عابسلاو باكلا محل نإ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ءاضعأ ريزنجلاو ةتيملاو درقلا محل امأو ى مرحم الب ههركي نم لوق ىلع ىلصملا مادق

 رشع ةسمح ىلإ عطقي بلكلا ةلزنم ليقف هدعبو هب رق ىف ةالصلا ضقن ىف فلتخيف

 هنع دجوي و . ىلصملا سمي مل ام لوقو ‘ عرذأ ةثالث ىلإ ةساجنلاك لوقو « اعارذ

 ةسمخ نود ايف عطقتو ةالصلا عطق ىف ءاوس اهريثكو اهايلق ةساجنلا نإ ى لاق هأ

 تناك نإو «تعطق ةبطر تناك نإ لوقو « ةسباي وأ ةبطر تناك « اعارذ رشع

 عيمج عطقن ال لوقو 4 ىلصملا سمت ام دسفت الو ،تاساحنلا عيمج ىف عطقت ةساط

 عطقت لوقو ڵ عطقت اهنإف ةبطرلا ةرذلا لإ 2 ةسباي وأ تناك ةبطر ، تاساحقلا

 { تاساجنلا رئاسك اهنإ ليق ةتيملو . لذ ادع ام عطقت الو عرذ ةثالث نود ايف

 عطقت اعارذ رشع ةعبس نود تناك اذإ رانلا نإل ليقو ، بلكلا لثم ىه ليقو

 . روبقلا ٹكالذكو ىلصالا ىلع

 وأ ةدق و. ران وأ ربق همادقو ىلصا ىلص ول هنأ هللا همحربوبحم نب دمحم نعو

 - . ٦. ٣ . . . ١. . ٤
- 

6 همادق ة ارماو ىلصي لجرلا 5 فلتخاو . داس ىلإ ب غلبي الو ه ٥ ركي ت الدهتيم



_ ٢٤٨ 

 سمي ل ام مراحملا تاوذ ريغ نمتناك ولو هتالص هيلع عطقت ال اهن أ لوقلا رثك أو

 هيلععطقت اهنأ لوقلا رهك- أف ةدحاو ةالصب نايلصي اناك نإ و « هارب وأ امرحم اهنم

 اهنم سع ام م راحلا تاوذ ريغ نم تناك ول لوقو « هنم مرحم تاذ نكت ل ام

 ةتس سأر ىلع تناك اذإ لج رلا ةالص ةأرملا هيف عطقتال ىذلا دحلا نإ ليقو امرحم

 ريغ نم ىلصملا ىدي نيب رم نمو . تدسفأ ثالذ نم لقأ تناكنإو . عرذأ

 ىدي نيب رمت ةأرملا ىف ىلصوملا ركب وبأ لاقو . رافغتسالا هيلعو مؤي هنإف رذع

 3 بنج وأ ضئاح اهنأ عب نأ الإ هتالص هيلع مطقت ال اهنأ ىلصي وهو لجرلا

 ناك اذإ ىلصملا ىف هللا هحر ةيواعم ف أ نعو . ةراهطلا اهمك الإو 0 .اسفن وأ

 ؛هد وجس نيب و هيتبكر نيب وأ هردصىذاحن ةرذع و أ لوب وأ مانم ةساجن هدي نب

 نراإو ى هبايث نم اثيش وأ هسمت مل ولو ضقنلا هيلعف هلامش نع الو هنيمي نع ال

 . هيلع ضقن ال هنأ هبايث نم ءىشب الو .ديب اهسمي ملو هلامش وأ هنيمي نع تناك

 جاجد ةضيب هبايث ىفو ىلص نم هللا همحر ديعس فأ نعو . ضقنلا هيلعف اهسم نإو

 رع دجويو ڵ هتالص ضقتنت لسغي ىتح سج ضيبلا نإ لوةي نم لوق ىلعف
 ةرذع وأ لوب همادقو ىلص نمو لاقو .ضقتنت ال هنأ هللا هحر ىراوحلا ىأ

 هتالصو سأب الف كاذ ملع نكي مل نو « ةدساف هنالصف سج بوم وأ ةتيم وأ

 لصف

 اعارذ رشع ةسجح نم لقأ فيقكلاو ىلصللا ىد نيب ناك اذإ : ليقو

هيلع ىنبملا فينكلا رادج ريغ ناترتس امهنيب نوكب نأ الإ هنالص هيلع عطق



- ٢٤٩ 

 امهضعبب نيتقزال اتناك نإو . ةجرف امهنيب رابشأ ةئالث اهلوط ناك اذإ ، اتناك ام

 أزجأ رخآ رادج فينكلا ىلع ناك اذإ هللا همحر رثؤاا وبأ لاق . هزجي مل ضعب

 ةيقاس تناك نإ و « رابشأ ةثالث هعفر فينكسلا رادج ناك اذإ ةد>او ةرتس نع

 ىلعأ نم امهنيب ةفاسملا لوطو اعارذ رشع ةخ اهبعو لوط ،فنكلاو ىلصملا نيب

 رشع ةسمخ نوكت ىتح ةرتسلا دعب نيبعولا لوط نوكي ال لوقف كلذ نم لقأ

 كلذ ىزجو ث ةرتسلل ىف ىلعأ ىلإ ةيقاسلا رارق ىف نابعولا بسح لوقو . اعارذ

 اعارذ رشع ةسمخ هسفر ناك اذإ تيبلا كلذكو ث اعارذ رشع ةسمخ ناك اذإ

 . تيبلا مفر ىلإ بهذي ضعبو ةناسملا ىلإ بهذي ضعبف لفسأ فينكلا ناكو

 ،فينكللا ةلزنمب وهذ عضوم ىف ةرذعلا تعمتجا اذإ و ، مفرلاب لاق نم لومت هبجعيو

 ةرذعلاو ، كلذب ىسيو افينك ذختت ىنح لوقو ء لصألا ىف اقينك ذختي مل ولو
 ، ةياي وأ ةبطر تناك لوق و ث دمعلا ىلع ةبطر تن ك ١ ذإ عرذأ ةثالث ىلإ عطقن

 عمتجم عضومو « هتالص عضوم ىف نوكت وأ ىلصملا سمت نأ الإ دسفت ال لوقو
 . فينكلا ةلزنمب ةرذملا ءام نم عمتجي ىذلا فينكلا ىراجمو ميلاوبلا هابم

 رادقمب اعفترم ناك اذإ فينكلاو ء عرذأ ةثالث ىلإ عطقيو . ةرذملا ةلزنمب لوقو

 عطقي هنإف اعارذ رشع ةسمخ نم لقآ امهنيبو ةلبقلا ىف وهو رثك أ وأ رابشأ ةمالث

 هتمىلعأ نكي ملو همامأناكو رابشأ ةثالث ًامفتر. ناك اذإ كلذهعفني لوق و « هيلع

 كلذكو 0 هيف ةالصلا تزاح هكح لازو فينكللا عضوم لسغ اذإو ث لفسأ وأ

 ةلزنم نوكي الف ةرذعلانم ًاسجت نوكي ىذلا امأو . هيف ةالصلا تزاج سبك اذإ

ءاجنقسالانم جرخ ىلا رهاطملا هايمو . هيدبنيب وهو ىلصي نمىلع ضققيالو ةرذعلا



 ۔س ٢٥٠ ۔

 ىذلا ءانل امأو 0 عرذأ ةثالث ىلإ ةالصلا عطقتو { ةسجن يهو . فنكلاك تسيلف

 فينكلا ناك اذإ و ، فينكلا ةلزنمب وه ليقف ى لوبلاو ةرذعلا هيف نوكت

 ريثك وأ لياقب ىلعا مادق فينكلاناك نإف تيبلالخاد ىف ىلصملاو تيبلا رهظ

 ء عطقي الف فيذكسلا مادق ىلصملاازاك نإف ءةجرف امهنيب نايام امهنيبنكب مل اذإ عطق

 فينكلا ناك اذإ كلذكسف هلخاد فينكلاو تيبلا رهظ ىلع ىلصملا ناك نإ و

 ىلصملا فلخ فينةلا ناك نإو ةجرف امهنيب نيترتس ىلإ جاتحيف ىلصملا مادق
 ءىش هنمهمامأ نولي وأ هق وف و أ هنح فينكسال مذاحع ىلصملا ناك نإو { عطقي ال

 ص ةجرف امهنيب ناترتس امهنيب نوكي نأ الإ ىلصملا ىلع عطقي هنإف لفسأو ىلعأ ناك

 رادقم هغد لفسأ وأ ىلصملا عضوم نم ىلعأ ناكو ىلصملا مادق فينكللا ناكن إ و

 . هيلع عطقي ل ىلصملا ةماق ىلع ديزي ام

 لصف
 هنيب ةساي وأ ةبطرة رذع م دقلا فصلا نم لجر ىدي نيب ناكاذإ ل5٬و

 هب وث سمت وأ هدوجس نيب وهنيب نكت مل ام ةمات هتالصن عرذ أ ةثالث نم لقأ اهنيب و

 دسفت اهنإف { ىلصي ودو عرذأ ةثالث نم لقأ اهنيو هنيب ةبطر نوكت أ الإ

 نإ و ، اهنع ههجوب ضرمب و هتالص دسفت مل عرذأ ةنالث نم دعبأ ناك نإو « هنالص

 ىلع رهظن نإ و ى ريصحلاب قصلت اهنأل ؛ هت الص تدسف ىلصو ًاريصح اهقوف عصو

 لوقلا ثالذكو هللا ءاش نإ هيلع داسنالف ريصحلاب قصلت ال تناك نإو . ريصحلا

 زوجم هنإف ء هيف ىلص هريغ اعضوم دجي ال نأ الإ كالذ زوجي ال « لوقو لوبلا ىف

 لوقو ةرتسب سيل لوقو ىلصمال ةرتس وه لوقف ىراجلا ءاملا ىف فلتخاو ڵ ةرورضل

 قيرطلاو ةرتس ىراذ-او ةالصلا عطقي ال رهاطلا ءالا نأ لوقلا نما ن-حألاو عطقي

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ةالصلا عطق عفدي ال

كقزل



 ۔۔ _ ١ ٥

 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 ةالصلا ؤ عايسالا و ثبعلاو لمعلا ىف

 ىف كرحتي ال ىلصملا نأ ةريغملا نب لطخألا نع هيبأ نع مشاه ن دمحم ىور

 اتوص عمس نهو ث هعفريف هؤادر طقسي وأ ، هدشيف هرازإ لحم نأ الإ ءىشب هتالص

 & ءاجر وأ فوخ وأ هعاتسا ىف ىنعم هل ناكاذإ هتلع ضقت ال لوقن هنييبقل فقوتن

 حبسي ام ردق نم رثك أ هتالص ريذ ءىشل هعمسب ىنصأ اذإ ةداعإلا هيلع لوقو

 فرعيل رظنلا هيلإ حو ةالصلاف وهو اثيش رصبأ اذإ كلذكو 2 تاحيبست ثالث

 ىقلأ وأ هفرعي ىتح ءىشل هرظن دم اذإ ىلصلل ىن هللا همحر ديعس ىف أ نعو . هلثم وهف

 هب لةتشي مل اذإ اذه هبشي ام وأ اهفرعي ىتح ةحار قشنقسا وأ هنقيقي ءىشل هعمس

 ثللذ لعف اذإ ةالصال ضقنلا ىنعم هقحلي لوقو . هيلع ضقن ال لوقف هتالص نع

 0 برقأ ثبعلا ىلإ و ء ثبعلاو لمعلا هبشي هنأل هتالص نع هلغشي ل ولو ديملا ىلع

 باسحلا ىف الذ مباتف باسح هلابب رطخ نإو ، ةيصعم كاذ ىف نوكي نأ الإ

 نإ و ڵ ةالصلا ةداعإ هل بحأف كاذل دعت نإف ةالصلا نع لغتشي ملو ، هفرع ىتح

 هر لس,ب إ رم لع نأ ثالذكو لص باسحلا نأل فالتخالا ىنهم 4ةحايف لهعتي

 ءىش ىف ركف نإ و ةداعإلا هيلعو ةالصلا ىف لمهه دقن هتالص نع ثالذ هلغشي مل ولو

 فيك . هترخآ رمأ ىف ود فيكو « هنم جرخلا امو ، هعرقو فيكو هايند رمأ نم

 عمسلا ىنعم هيشيف تاذل دمعتي مل نإف ك هتالص نع لغتشي ملو 2 هتعباتم نم صلختي

 هيلع نوكس نأ بحنف كلذل دعت نإ و . فالتخالا ىنعم ىف مشلاو رظنلاو

. ةداعإلا



٢ ٥ 

 وحت وأ ثيغ وأ دعر وأ مالك ع اسا ىلإ هعمس ىفلأنم رفعج نبا باك ىفو

 بح و . ثالزل دمعتي نأ الب هعمس لخدي نأ الإ هتالص تضقتنا هفرعب ىتح اذه

 وم فلخ ىلصأ تنك دقو لاقو . هتالص نع هب لفقشي ىتح هيلع ضقنال نأ

 ردقام كسمأف بسحأ ايف مف رجفلا ةالص ف أرقي وهوةححاص تحاف هللا همحرىلع نا

 لثم لعف نم لوقي ضعب و « هتالص ىف ىفم مث ثالذ مهف دق هنأ انمهوت ىتح هللا

 هنم جرخيل هاف حتفف ةالصلا ىف شحت نمو «صخر أ ةلفانلا ىفو . ةداعالا هيلعف اذه

 نع فشك وأ هسأر عنقنم هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو . خفني ملام سأب الف حرلا

 هيلع سأ الف رح وأ د رب نم ةالصلا ف عانقلا هسأر

 قوف هدي عفرنم كهللا امهمحر ىمارلا نع ناليغنب مشاه نع دايز وبأ ربخأو

 غاسأ نمو . ةالصلا حلاصم ريذل اثبع كالذ ناك اذإ هتالص تضقتنا ةالصلاف هسأر

 نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو . هيلع ضقن الف ايسان ةالصلا ىف ماعطلا نم اثيش

 طح اذإ اهيلع كحي ردقيال ترأ فاخو ةالصلا ترضحو ةناد ىلع اعاتم لمح

 ردقي مل نإف ،هغكمأ اك ىلصي نأ هل زوجي هنأ اهيلع نم لجلا مقي نأ فاخ وأ اهنع

 وهو أموأو ىلص فوقولا ىلع ردت 2 نإو . ءامإ اموأ ضرألا ىلع دجسي نأ

 « ةاشملا مه لاجولاو . « اناير ئوأاَلاَج رق .:. نك » : ىلاعت هللا لاق . ىشم

 . عأ ىلاعت هللاو

 نإ و ، هيلع ضقن الف نيتوطخ وأ ةوطخ ردق رخأت وأ ىلصملا مدقت نإ ليقو

 هل لوقو ث هتالع تدسف ةوطخ ردق ول و رذع ريغن مرحأ نأ دعب رخأت وأ مدغت

ىف ىلص نمو « هلامش نع وأ هغيمي نع وأ تاوطخ سمخ ىلإ رخأتي وآ مدقتي نأ
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 ىنبيو هيلع سأب الف ىلصملا ىلإ ماقو عجر م ك هبنج ىلع هنع عرصو عفترم ىلصم

 نع هتلفشأو ةالس هتنمط اذإ ىلصملا ىف هللا همحر دحأ نب نسحلا لاقو . هتالص ىلع

 هيلعف اهجرخأو هتالص نع هلغشت مل نإو {هتالصىلع ىنبيو اهجرخم نأ هل نأ هتالص

 ىلصملا عضو نإو . ةالصلا ىنعم ريغل ةالصلا ىف لمعلا جرخ كلذ جرخ اذإ ةداعإلا

 سأبال من رثؤملا وبأ لاق . هيلع سأب الف ثالذب اهكسم هيلجر تح هتباد ماطخ

 ثبمعلاىف فلخا هللا هحر ديعس وبأ لاق . بهذت نأ فوخ هديب اهكسمأ نإ هيلع

 ضعبو ںلهجلا وأ «نايسنلا وأ دمعلاىلع ناك لاح ىلع هب اهدسفأ ضعبف ةالصلا ىف

 لهجلا ىلع دسفت ضعب لاقو « نايسنلاو لهجلاو دمعلا ىلع لاح ىلع هب اهدسفيال

 لهجلا ىلع دسفت الو دمعلا ىلع دسفت ضعب لاقو . نايسنلا ىلع دسفت الو 2 دمعلاو

 . نرايسنلاو

 لصنف

 اداقلأ نإ و ، هتالص ىلع ىضممو اهكرتي هنأ ىلصي وهو هبوث ىف ةلق ىأر نمو

 حلاصم نم كلذ نأ نظ نإو ، هتالص دسفت نأ فاخأف ةنالنلا ىلإ هنم ادصق هديب

 نأ هللا هحر ديعس وب أ ىورو . اهدسفيال ضعب و كلذب هتالص دسفي ضعبف هتالص
 ةداعإب للط ىبلا هرمأف ةدحاو نم ك ا أ هدوجس عضوم حسف ىلصي ناكالجر

 ةقان ةئام نم ىلإ بحأ ةدحاولا كرتل ةلط لاقو . ةدحاولا ىف نصخرو هتالص

 اهيف ىتلا هدي ماهبإ همتاخ كرح نم هللا همحر ر هللا دبع وبأ لاقو . قدحلا )دوس

 )١( ظافلألا ىف فالتخا ضعب هينو رباج نع هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور .
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 ء ضقن اهنم عبصإب وأ ىرخألا هديب هكرح نإو ث هتالص ىف هيلع سأب الف مالا

 ةالصلاف ممعت نمو . هتالص نع لغتشي اذإ داسثىلإ كالذ هب غلبي نأ بح أ امو

 .ةدحا و ديب اهلاحىلع اهدشيف هتماصىخرتستنأ الإ هتالص تضقتنا هتمامع لح وأ

 وأ ةالصلا ىف فضتلا وأ ىدترا وأ هيلع هعفر وأ هسأر ىلع نم هبوث جرخأ نإو

 ذختي الوسابللا ةيج نمكانذ ناك اذإ هيلعضقن الف اهب كسمتسم وهو هبايث ىوس

 . ةالصلا ىف ةداع كالذ

 لصذ

 هدي لخدي وأ > جرخ ل وأ اثدش اهنم جرخأ 2 هنزأ رفغي نأ ىلصمعلل هركي و

 كالذب ىريال نمم نح و « تلذب ضقنلا ىرب ضعب و 4 هينذأ وأ هيرخنم وأ هيف ىف

 هي رخف ىف هدي لخدي و ةلفان ىلصي ىلع ن ىسوم رهزألانب رذنلا ىأر ليقو . اضقن

 لاقو . هيلع سأبال لا۔ةف نامثع نب ناملس تالذ نع لأسف اثيش هنم جرخي هناك

 رعشلا ريغ ائيش جرخأ ول و هريغ لاق . ضقنلا هيلعف ةرعش جرخأ نإ هللا دبع وبأ

 ىلصلل ىلع سأبال هنإ ليقو . رذع نم ثاذ ناك اذإ هيلع ضقن الف جرخ مل وأ

 هنم فاخ اذإ هندب نم كلذ ربغ وأ هينيع وأ هنذأ نم اهريغ وأ ةرذ جرخ نأ

 هندب نم باودلا نم ريغو "ىدلا جرخم نأ هلو ، هتالص نع هلغشي وأ ىذألا

 هحسم نإ هللا دبع وبأ لاقو ع ضقنلا هينع ليف هلتق نإو « هلتقي الو ةالصلا ىف
 هنأل ضققلا هلعف هح رط ش هليب هذخأ نإو هملع ضقن الف هحسم نم تامو هذلرب

 طق رفصألا ىمسي نيينايعلا ضعب حالطصا ىفو رملا وأ ارفصلا ريبانزلا نم عون )١(

 .ھ ا . رقع رحألاو



.. 1 ٥٥ . 

 هنأل هب سأب الف ةالصلا ىف هلتقو هسفننع هفرص نإف ىخانلاو ضوعبلا امأو ، لمع

 ڵ هسقن ىلع امهفاخ 9 هب اتفحج اذإ برقعلاو ةيلا ىلصملا لتقيو . رثألا هب ءاج

 ةيحلا اولتقا لطت ىنلا لوقل هيلع ضقنال هللا دبع وبأ لاقو . ةالصلا .فنأتسي و

 نمو . هتالص ز ىنبي و امهلتقي هنأ اذه ىلعف . ))ةالصلا ىف ف ::ك نإو برقنلاو

 نم كلذكو ث اهشمي نأ هلف هاف لخدت نأ فاخو 4 ٣ وهو هعومد تلاس

 . هيتبكر و هدوجس عضوم نع هيلعن ليزي نأ هلو اهكحم نأ هلف هانيع تختنا

 ىلع هبوث عقو نإ و ي هتالص مو هيلجر نم هيلعف علخ : هللا دبع وبأ لاقو

 ، هيحني و کالد ليزي نأ هلف هدوجس عضوم ىف ءىش عقووأ هياع هريغ بوث وأ هريغ

 ىلع ة ردقي راصو هناسل ىلع ترهظ ن أ دهب ةعاخنلا وأ هيف ىف و اماعط غاسأ ا نمه

 . ضقنلا هيلع ليقف . اهظفل

 هيف ىرج ام وأ ةبحلا ةغاسإ لثم ضقنت ال هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 نبإ و © هياع ضقن الف هعلتباف هنانسأ نيب نم ماعلطلا نم ه ىش جرخ نإف قازملا

 نأ الإ هن الب هسرض ر ةن نإ كلذكو . هيلع ءىش الف اهيسان ماعلملا نم 7 غاسأ

 ىتح هلغشي نأ الب هكرحيف هغيسي: وأ ةالصلا ىف هيف ىف معي نأ فاخ ماعط نوكي

 ليقن ىلصلل مف ىف تناك اذإ ةظخالا كلذكو . هيلع ضقن الف هتفش ىلع ريصي

 ًاضقن ه۔ياح ىرن الف هديب اهجرخأ ولو هيلع ضقن الو هتفش ىلع ريصت ىتح اهلخ

 . ضقن اهجرخأ نإف « اهجرخ الو هتفش ىلع اهلخ لوقو

 اهجرخأ نإو ضقني مل هيف ىلع نم اهحسم نإ هللا همحر هللا دبع وب أ لاقو

 . هيلع سأب الف هلغشت ال ثيح هيف ىف اهلاحأ نإو ، ضقن اهحرط مش هديب

 )١( سابع نبا نع ىناربطلا هاور .



 _ - ٢٥٦

 لصنف

 « هتالص ضقن ةالصلا ىف بؤاثتلا ىف ديازت نم هللا هحز بوبحم نب دمحم لاقو

 نم هفلخ نم هعمسي ىتح بؤاثتلا ىف ديازتي مل نإو ، هفلخ نم هعمسي مل نإو

 ىلع بولغم هنأل عمس ول و هيلع ضقت ال هنأ اندنعو ء اضيأ هنالص ضقن فوفصلا

 باثت اذإ هيف ىلع هعباصأ عضب نأ هلو ضقن ديازت اذإ هللا دبع وبأ لاق . كلذ

 افت لعحي لاق ضعب و ء كلذ نع ىهن ضعبو « كللذ هل هرك ضعب و ، مظكيو

 هفنأ ىف هدي لخدأ نإو . هيكف نيب دشيو كلذ سيل لوقو هيف ىلع ىرسيلا هدي

 ريغل كلذ ناك نإ و ‘ امهكحمو هدي لخدي نأ هلف هتالص نع هلغشي ىنعل هنذأ وأ

 نع هلغشو بابذ هيلع عقو نإف كالذ نم ائيش هل بحأ الف هتالص حلاصم نم ىنعم

 . ىلإ بحأ ضقفلاف هدرطيل خفنف هيرخنم ىلع عقو نإ و . هيلع ضقن الف هتالص

 لصف

 هل زوج الف سأرلا فوشكم ودو ىلصي نميف هللا همحر هللا دبع فأ نعو

 لاقو . ىلصب وهو فحتلي الو هسأر فشكي الف اعنقتم ناك نإو . هيطغي نأ

 امأو ، د رب وأ رح نم ناك كللذ هل زاج ثاذ ىلإ رطضانإ هللا هحر ىراوحلا وبأ

 كلذ هل بحتسي الو ص هيلع سأب الف « هدرف ى هعافق فشكسناف هسأر اعنقتم ناك

 ديب ةالصلا ىف وهو هسأر ىلع هتمامم دشي نأ لجرلل : ليقو ، ةرورض نم الإ

 تايآلا دقع اذإ ىلصملاو ، دوجسلا ىف هتهبج ىلع طقست نأ فاخ اذإ ةد__حاو

 لناونلاو نيديعلا ةالص هيلع ضقنالو . ضئارفلاىف هتالص ضقن هديب ريبكتلاو

هيمدق نيب حوار نمو ث هسفن ىف كلذ دقع اذإ هيلع سأب الو كلذ هل هركي نكلو



 س -- ٧٢ ٥

 ك لاح لك ىلع ةالصلا دفي هنإ لوق ثبعلاو . ةالصلا ىف ثبدلا نم وهف ىتعم ريغل

 ىلع الو دمعتلا ىلع دسفي ال لوقو ص نايسنلا ىلع د۔غي الو دمعتلا ىلع دسفي لوقو

 ةالصلا ركذ عم ثبعلل دمعتلا ىلع دسفي نأ بحأو « لمعلا ماةم مقي ملام نايسنلا

 هجح ر ديهسوب أ لاق . ةداعالا هل بحأ هنال ےل ركاذ و+ و ثبدلل ادماع ثمع ا ذإف

 ريغ نم امهنيب حوار نإو ةلع نم الإ ةهوركم ةالصلا ىف نيمدقلا نيب ةحوارملا هللا

 هيمدق ىدحإ ىلع ءىكتي نأ زوجي لوقو . الدب هيلع ملع أ الف ضرألا ن رم امهعفر

 ىلصت ىمهو اهدلو عضرت نأ ةأرءال ليقو . ةلفانلاو ةضيرفلا ىف ىرخألا نم رثك أ

 وهو هترمس نع هرازإ طحا نمو ث هحايصي اهتالص نع اهلغشي ناك اذإ هلمحتو

 مامإلا فلخ سعن نمو ڵ، نسح آ ناك هعفر نإ و هكرت نإ هيلع سأب الف ىلصي

 وهو هملكي نمل هسأرب موأ نمو ، ةالصلا ىف اهو هكرحم نأ فصلا نم هيلي نف

 هكرحيف ىلصي وهو هيلجر ىف ءىشهاك أنهو ،دتالص دسفتالف معن وأ ال ديرب ىلصي

 لدب الف ىرخألا هلجرب هلجر كح نإ و 2 كلذ ةلازإ ىلع اهب ردقي ةكرح ىندأب

 وأ ةيناث هدرط هلف ةيناث عقو و أ هيمدي نأ فاخ نإ و زئاج هديب هكح نإو ص هيلع

 هتااص ضقن ىف فلتخيف ىرخألا عفرو هلجر ىدحإ ىلع دمتعا نمو . رك أ

 ىرخألا لعج ملو هيةبكر ىلع هيدي ىدحإ لعج اذإ امأو . ادح كلذ ىلع متأ اذإ

 فالتخالا ىتعم هيف هبشيالو 2 دسفي امم كلذ نأإلع أالو هركي امم كلذف هعوكر ىف

 ضمب لاقو ث هتالص ضقن ةالصلا ىف هعباصأ كبش نم هللا هجر هللا دبع وب أ لاق

نأ فاخ ناك نإن ك ىلصي وهو ب وب هحمس "ةن ] ف ةلب ذحو نمو . هوركم هنإ
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 مل لءف نإف « لعفي الف فخ مل نإو 2 هتالص ىف هيلع سأب الف هيف ىن ءالا لخدي

 كلذ نكي مل ادإ ىلإ بحأ مامتلاو ڵ ضقتنت لوقو هتالص ضقن ىلإ كلذ هب غلبي

 وأ قرع وأ .بارت نم ةالصلا ىف هب وثب ههجو حسم نمو . هنالص نع هلغشي

 اذإ هللا دبع وأ لاقو . هل بحتسب الو كلذب رمؤي ال هنأ بارتلا نم هيفك ضقن

 وأ ىصحلابلن وأ ضرألا خفن اذإ ىلصملا نإ ليقو . هتالص تضقتنا هيفك ضفن
 لوقو ث هتالص تضقتنا هاف ىطغ وأ بؤاثتلا ىف ديازت وأ هعباصأ عقن وأ أطامت

 عضوم نع هفرامب زواج وأ عبرتي وأ «ىعقي وأ هرعش صقي وأ هاف ىطغي نأ هركب

 ؛ هبوث وأ هرعش فكي وأ مئلتي وأ ، هدسج وأ هنايث نم ءىشب ثبعي وأ هدوجس

 { هد وجل ىصحلا ىوسي وأ «بارتلا نم هتهج حسمي وأ هترصاخ ىلع هدي عصي وأ

 . هيلع ضقن ال لوقو { أطخ أ دقف اذه 12 ن

 لهف

 لوقو ى هريثلَ و كلذ ليلقب « دسفت لوقو ث هينيع ضمغي نأ ىلصمال هركيو

 اهلك ةالصلا ىف ضمغي ىتح لوقو ٠ ةمات ةعكر لوقو .امات ادح كلذ زواجي ىتح

 وجرأف ههجو ۔امأ ءامساا ىلإ رظن نمو ى هتالص دسفت الف اهلك اهبف ضحم ولو لوقو

 ءامسلا ىلإ رظن ىتح هسأر مفر نإ امأو ، ضقن كلذ ىف هيلع نوكسي ال نأ
 لوقو « د۔عن ولو هيلع ضقن ال لوةو ‘ ضقنلا ه_يلع ىاخأف هسأر قوف نم

 نم هلك اذه بنرألا ث نايسنلا ىلع ضقني الو دمعلا ىلع تالذ ضقني

 . رذق هب ,نكسي مل اذإ سأب الف ىلصت ىهو اهدلو ةأرملا تعضرأ اذإو ثبملا

 ادمعتم امهج ,اخ نم هيتفش ىلع هنانسأب ضع نم هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

احالص كلذ ناك اذإ اتفج اذإ هناسلب امهلب نإ كلذكو 2 هتالص ضقتنت
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 وهو ىلصي الو ، اهدميلف هنالص نع هلغش ىتح ناخد وأ رابغ هبرك نمو 2 هتالصل
 ىتح ةءارقلا نع كسميلف ةالصلا ىف بؤاثتلا هانع اذإ ىلصملاو . امهنم بوركم

 هيلع ضقن الف هتءارق نيبو بؤاثتلا لاح ىف ةءارقلاب هناسل " نإو ى هنع لوز

 امبرف ةلع هرهظ ىف ناك لجر نع هللا همحر ىلع ني ىمرم لثسو . كلذل دوعي الو
 لئاق لاقو 2 سأب الف ةلع نم كل ` ناك نإ لاق . كلذب جرفتي هديب هربظ برض

 هللا ىسنف ةلمن وأ ثوغر هلح ذإ ةرخآلا رادلاو هللا ركذي هتالص ى مد أ نبا انيب

 { ىلصي وهو هتيحاب ثبي الجر مالظ هللا لوسر ىأر ليقو . ةرخآلا رادلاو

 . "هحراوج تعش هبلق عشخ ول اذه نإ امأ ع لاقف

 لصف

 عفدف 2 مامإلا ةالص تدسقن ةعامج ةالص ىف لخد نامثع نب ناملس نأ ىور

 ىف سن الجر نأ رثألا ىفو . مامإلا ةالص ىلع ىنبو « مهب مدقتي الجر نايلس
 نأ ىورو . مامإلا عبقيل هسخنف ءاهقفلا ضعب هئاذحب ىلصيو مامإلا عم هعوكر

 ك ىراصنألا هللا دبع نب رباج لخدف هتالصب ىلصي هنيم : نع لج ٠ . ناك تلل م ىبنلا

 زاوج ىلع اوقفتاو . ")ةالصلا ىف وهو هفلخ اهرادأ :نلع ىنلا لامش ىلع ماقف

 )١( ةريره ىلأ ثيد> نم رداونلا ىف ىذمرتلا ميكحلا هاور .

 ىلصي ملسو هيلع ةنا ىلص ىنلا ماق لاق هنا دبع نب رباج نع دواد وبأو دمحأ ىور )٢(

 ةياور ىو هفلخ انفصف ىل بحأص هاج مث هنيمي نع ىنلعجن ىاهنن هراسي نع تمقن تئجن برغلا
 هنلا ىلص هللا لوسر راي نع ماقف رخص نب رابجءاج ح هنيع نع ىنماقآ ىتح ىن رادأق ىديب ذخأف

 . هفاخ انما تح انم رف اعيج انيديأب ذخأف لسو هياع
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 ةالصلا ىنعم ريغل ةالصلا ىف لمعلا هركيو . ةالصلا حلاصمل ةالصلا ىن ليلقلا لمعلا

 لك ألا كلذكو 2 اهدسفي ةالصلاف خفنلا نإ هللا همحر ديعس وب أ لاقو . لق ولو

 ىلع ناك اذإ كالذ ىف فالتخالاو . ةالصلا ىناعم ريغ نم نالمع ا.منأل برشلاو

 رثك أو نايسنلاو وهسلا ىنعم ىلع كالذ عقو اذإ ةالصلا داسف ىف فلتخمو . دمملا

 نأ هلف هبدينيد ري نأ ديرب اذحأ ىأر اذإ ىلصملاو . كلذ عيمج ى ةداعإلاب لولا

 اعفر هيدي عفرب ، ليق ايف ةراشإلاؤ ى هغع فرصنيف ىلصي هنأ ملعيل هديب هيلإ ربشي

 هعفد نإف هنا)ص ضقني امم هبدي نيب رورملا دير ىذلا ناك نإو . 7 اهد ر الو

 ص كلذ هل لين دقف ڵ هيلع اهدسفي ال نأو ، هنالص مال جالع ةدش ريغب هسفن نع

 ريشب نب ناز ظفحو . هندب نيب راملا عفدل سح ىلإ نيتولطلاو ةوطخلا اطخ ولو

 عكري نأ دير ها آر دقو ث ايسان هيلع هدي برض هن أ هللا همحر ىلع نب ىسوم ن

 . ضقنلاب هرمأف هكرتف ةالصلا ركذ هيلع هديب برض انلف « عرصي نأ فاخ وأ

 ارعش فك أ الو ءاضعأ ةعبس ىلع دحسأ نأ ترمأ لات ةلت ل ١ )ىنلا نأ ىورو

 فك نم دش" رعشلا فكو ء بارتلا ىف امقي الثل امهغكي رأ وهو ، ابوث الو

 بوثلا ىف الو رعشلا فك ىف ضقن ال لوقو ص ضقنلا كلذب مزل ليقو . بوللا
 عكري ءاج اذإ هيلع همضيو هفلخ نم هعفري هلأ بوثلا فكو . هوركم هنأ الإ

 هذخأف هريش فكيو ىلصي هنبا ىأر هللا همحر باطخلا نب رع نإ ليقو . دجسي و

 .اهيلع لابةإلاب رومألاو ةالصلا ىف تافتلالا هركيو .ه رضو بارتلا ىف هكلدو رمع

 قوف امه نراملا راصقإو هيمدقت ىفرط ىلإ دوجسلا عضوم ىلإ اهيف رظنلا عضوو

 ىقف تفتلا اذإ امإو . ىلصملا هب روم ألا وح اذهف . لامشو نيم نع هلياز ايف كلذ

 ( ١ ) مد .
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 كلذ هنم جرخم وأ ةلبقلاب ربدي مل ام . هتالص ضقن ىلإ هب غلبي ال هنأ راوقلا رثك أ

 ءاج ام ىلع انيب دقن ثبملا ىنعم ىلع ناك اذإ امأو . هتالص دسفتف .دمعلا ىنعم ىلع

 قافتالاب لدهلا هيلمف ةلبقلاب ردأ اذإ امأو . ةالصلا ىف ثبعلا ىف فالتخالا نم

 امم اثيش هنم نابتساف باتك ىلصملا ىدي نيب ناك اذإو . دمص وآ اطخ كلذ ناك

 رظن اذإ هللا همحر هللا دبع وب أ لاخو . هيلع ضقن الف هتالص نع هلغشي نأ الب هيف

 ركذت رأ ادمعتم هراتنيف شقن هيف دحسم ىف ىلصي ىذلاو . هتالص تضقتنا هفورح

 ناطيشلاهل ضرمي امإ وكلذل دمعتيال ناك نإ و .هتالص ةداعإ هيلعف هبسحيف اباسح

 نم ةالص ضقتنت ليق امنإ و . ناط.شال امغرو هبلع ضقن الف هل هراك وهو كلذ ىف

 ةالصلا ىف عبرأ ليق هللا همحر ديعس وبأ لاق . هأرتيو هفرعي ىتح باتك ىلإ رظن
 طلاخ اذإ كلذكو ء ىطقلاو ، لسكلاو ى ساعنلاو ى بؤاثتلا : ناطيشلا نم

 . هللا ءاش ام الإ ناطيشلا نم وهف ةعاطلا لامأ

 لهف

 ىلصت ىهو اهملع نذؤتسا اذإ ةأرملا ىف هللا همحر ىراولا ىبأ ىلع ضرع اممو

 هيلع نذؤتسا اذإ لجرلا امأو ص اهذخف ىلع اهدب برضت وأ اهديب قفصت اهنأ

 نإو ث ارارم ناكولو ى حيي-ةلاب هتوص عفرب نأ هلف ةداصلا ىف رمأ هل ضرع دأ

 :ءاهقفلاضعب لاقو « هيا ناحبس :الوقي نأ وهو اضيأ اهيلع سأب الذ ةأراا تحبس

 ؛ نهقرف وأ نهعمج ، ربك أ هللاو هللا الإ هلإ الو هل دحلاو هللا ناحبس لاق نم
٨ د 0 . . كلذ زئاجف دمعتم وأ ايان
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 لهف

 لثم ةروعلاو ، ةالصلا أدتبا هتروع ترهظ ىتح هرارإ ىخرتسا نم ليقو

 . هكرت كساب اليلق هرازإ لحتا نإو ث ةأرلا نم ههبشأ امو بيضقلا

 ةبوطر هئادرىف ناك نمو ، هطوقس فاخ ىتح هعفرب ال : هللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 اذهف ڵ هنع بارتلا ىتقيل ءادرلا هيلع ىخرأف هرازإ ىف ناك وأ بارتلا نع همفرف

 هذهب اهكر حف برقع هبش ىلصملا ىأر نإ.و . هيلع ضقن الو ةالصلا ىف هركي امم

 : هللا هجر دحأ ن نسحلا لاقو . هللا ءاش نإ هبلع داسف ال نأ وجرأف اهرظنيل

 اهجرخأ وهلغشتال تناك نإ و هتالص ىلع ىنبيو اهجرخ نأ ةالس هتنمط اذإ ىلصملل

 . ةداعالا هيلعف

 لصف

 اهيناعم ريغ اهبف نولمعي و ةالصلاف مالك)ا زوجب مالسإلا لوأ ىف ناك : ليق
 . 71 ص . {. ٠ ه ص .ك 7 ن . , ٠

 .ماع مدغتف . » نوعشاخ ح الص ىف م نيدلاو » : لجو زع هللا لزنا ىتح

 كلذ ناكو ، لمعلاو مالكلا نم “نولمفب اوناك اك اولعفت ال نأ وال ىبلا

 . ىضم ايذ خوسنملا ىنعم

 لصف

 هلغشي نأ فاخو ، بابذ هينيعىلع وأ هيلعمفو نم : هللا هحر ةيواعم وبأ لاق

 ) ه۔اع رقن الف هلغشا ن أ حم لو هنيع ضغ نإو { ءاش ام ٥د رط ٣ هتالص نع

 )١( مقرأ نب ديز نع ةعاجلا هجرخأ .
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 هدي ىدهم هنإف هيمدب نأ فاخ نإف ، هب ىلوأ ضقنلاف هخفنف هفنأ ىلع عتو نإو

 . هلتقي مل وأ هلتق ث هيلع ضقن اله هديب هحسم اذإ هنأل ابرض هبرضي الو هدرطيل

 رثك أ وأ لقأ وأ نخد وأ ةرذ ةبح لثم ماعطلا نم ءىش هسرض نم جرخ نمو

 دسفت ال : هريغ لاقو . هللا ةحر ىراوحلاىيأ لوقف هتالص ضقن دمعتم اهقرغ ش

 هناقسأ نيب ناك نإو . لمعلا ال ثبعلا ةلزنمب كلذ نأل اهقرغل دمعت ولو هتالص

 ىتح طاخم ىلصملا رخنم نم لاس نإو . كلذ هرضي الف هعلتباف ماعطلا نم ءىش

 ن ولغم كالذ لعف نإ ه . ًامناص ناكنإ هموصو هتالص ضقن هطرسف « هو لخد

 ركذو هتلح ىلع هتماخض نم ولب مل نمو . فالتخالا ىنعم هيفف هنم رايتخا ريغ نم

 ءهلزئاجتكلذ نأ نظي ڵ هتبقرىلع هاولأف هتمامعنم ًاثرط رشنف ةالصلا ىف وهو كلذ

 . ةداعالا هيلع لوقلا رثك أف كلذ ىف ةنسلا فالخ دارأ نإو . ةمان هتالص نأ

 { هيلع ةداعإ الف هتالص حلاصمل كلذ لعفو همزلي كلذ نظ نإ : ضعب لاقو

 هلب ىحتنا اذإ بوثلا قوفنم هرك ذ و أ هريد ك>نمهو . انيل إ بحأ ناكداعأ نإ ه

 هلدب نيب وأ هرهظ هب ىتنا نإ كلذكو . هالص الو هثوضو ىف هيلع ضقن اله

 كلذ لعف هنأل ليا ءاش نإ هيلعضقن الف هكحف لاني ام ىصقأ ىلإ هغاخ ىلإ هدي درف

 اًمات ادح زواج ىتح هد ري ملو هردص نع ىلصا بوث فشنا نإو ث رذع نم

 هلجر عضو نمو . ةمات هتالصف دحلا زواج نأ لبق هدر نإو ث هتالص تدسف

 ءًاضتن هيلع ىرأ ام : ةيواعم وبأ لاق ضتنلا هيلعف ادمعتم ةالصلا ؤ ىرخألا ىلع

 .هيلعضقتنال هنأ بارت هيف اذإف هنيبج سف دجسي مل هنأ كش نمو . كلذل دمعت ولو

ىلع نم هبوث عقوف ىلصي لجر نع مكحلا نب ناملس تلأس : رفعج نب دمحم لاقو



. ٢٦٤ 

 ىذلا ىف هللا هحر ديعسب أ نعو . هتنعىلع هدرب و ضرألا نم هذخأي : لاق ى هننع

 ىلع كلذب نيعتسي بوثلا قوف نم هرك ذ ىلع هدي عضيف ىلصي وهو لوبلا هلؤي

 .اكاسمإ هكسمأ ولو ء هريغ ىن هبشيام ىلع كالذ هل نأ ةجلاعم ريغنم هنالص حلاصم

 بارتلاىف مقي الئل هعفر وأ نهدلا هبيصي نأ ةفاخم هسأر ىلع نم هبوث جرخأ نمو

 ةالصلا ىف هبو ىلع اقتا نم : مالظ ىنلا لاقو . هنع ىنملا بوثلا فك نم وهف

 ص كالذل ادمعتم ةالصلا ىف ةثاضعأ ضعب رأ همراصأ عقن نمو . هاسك هللا امف

 ڵ فالتخا كلذ ىنف نايسنلا ىلع امأو 2 ةدساف هتالص نأ هللا همحر ديمس ىبأ نعف

 زواجي نأ لبقو مارحإلا ةريبك ربكن أ دعب ناك اذإ اذهو 3 ديعي نأ بحأو

 هقلح ىف رييغت وأ ةلع نم ةالصلا ىف حنحنت نمو ث تابيطلاو ةرخآلا تايحتلا

 أشج نهو . ثالذ ريغل هركيو ڵ هنالص حلاصم ىنعمل ثلذ ناك ادإ هيلع سأب الف

 هناسل كرح اذإ دسفت ال لوقو ث هنالص دسفت لوقف ك هناسلب هللا دمحف ةالصلا ىف

 هلمح هل زوح ال امم ةالصلا ؤ ءىش لمعل هدي كرح نمو . داقتعالا ىنعمب ديمحتلاب

 . ديعسلأ نعف . هنع كس.أو هدي فكف هل زوجي ال كلذ نأ ركذ مث 2 ةالصلا ىف

 ؛ملعأ هللاو . ثبعلا ةلزن اذو ك لمعب ثالذ سيلف لمعلا لصح مل ام هنأ هللا همحر

 . قيفوتلا هبو

© + »



_ ٢٦٥ _ 

 ةالصلا ىف حنحنتلاو ءاك۔,لاو كحضلاو ةراشإلاو مالكلا ىف

 دودح ىف لاقيام ريغب هلك مالكلا نأ انباحصأ دنع ، هللا هحر ديعس وب أ لاق

 ،كلذلدمعتاذإ اهانعم ريغل وأ ةالصلا ىنعمل ناك ع لاح لك ىلعةالصلل دسفم ةالصلا

 ىأ ىف هل حبسي هفلخ نم نأ ةالصلا رمأهيف فلاخمامم ءىشب مامإلا اهسس اذإ هنأ الإ

 هوهس ىلع هلديل ةالصلا ىف لا۔ةي امم هيف امب هل رهجي هنإ مهضعب لاقو . ناك لاح

 نم ٠ ىشب ملكت نإ مهضعب لافو ث ةالصلا نم كاذ ريغ وأ ةءارق وأ ريبكست ىف

 سأبالهنأربك أ هللاو ث هللا الإ هلإ الو ، هللاناحبسو هلل دحلا لوق لثم ك هللا ركذ

 ه هبتني ام ىنعمل الإ كالذ زوجي ال مهضعب لاقو . رك ذلا ىنعمل دمعتلا ىلع تلذب

 ىلع ةالصالدسفم ةالصلا بابسأ ىناعم ريغل مالكلا نإ لاتو . ههشأ امو . مامإلا

 . اهن جراخل مالكلا ند اهريذا هب أطخأف ةالصلا هن دارأ ولو ث زايسنااو دمدلا

 ةالصلارمأ نم هيف لاقي ام ريغ ةالصلا دودح نه دح ىف لاقف « ىلصملا اهم اذإ امأو

 دودلا ؤ لاقيامةفلافخل ناكا`إ ةدساف هتالصف كا ذلد.هت اذإ امأو . ةمات هنالص نأ

 ة:ارقلانم وأ هلإ رك ذ نم هىشب ملك ةف اهس اذإ هنإ لوقلا ضعب ىفو ث ةالصلا ىف

 دادفال هنأ لوقف ةالصلا رمأ ىفو وهسلا ىنهم ريذل هنأ الإ ةداسلا ىف لاقي اد ريغب

 اهف لاقب ام ىلاعم نع جرخ اذإ ةداعإلا هياع لوقو 4 هللا رك ذ نم ءىشب هيلع

 ىلع ىنيب هأ لوقلا رثك أ ىفف 2 ملسفاهس اذإ كلذكو ةالصلا ىلإ دقلا ىلع

،ةالبصلا ىف لاقي ال امم مالك ملكتي وأ ث ةلبقلاب ربدي نأ الإ مه ولل دجس و هتالص



 ۔- ٢٦٦ _

 أرق نإ لوقلا ضعب ىفو . ةلبقلاب ربدي ملو ملكتي م ولو . اديعب الواطت لواطتي وأ

 3 مطقي امم كلذف مالكلا نم ءىثل باوجلا هب ديرب هللا ركذو نآرقلا نم ائيش

 دقف ايهاس وأ اب ولنم هللا ركذ نم ءىشب ملكتف هلؤيامم ءىش هتالص ىف هضراع اذإ امأو

 عجوتلاو ءاكمتشإلا كلذب دصق نإ و ء دصقلا وأ وهسلا ىلع ركذلا ىف لوقلا ىضم

 ريغ ىلع ملستل هللا هحر دمحم وب أ لاقو ۔مالكلل باوجلا ىنعمل ثالذ جرخ كلذل

 كرحم نإف هتالص ىف اهنم راجتسان رانلا ىلصملا ركذ نإ ليقو ء ةالصلا عطقي ال دمه

 نأ وجرأف هناسل كرحتي ملو هسفن ىف ركذ نإو ث هتالص تد سن هناسل كلذ

 ل كلذل دمعتم ايندنا رومأ نم ءىش ىف هتالص ىف ركفت نمو . هيلع ضقن ال

 ايندلا رمأ نم ءىش ىف ركفت نم ناسارخ ءاهقف ضعب لاقو . هتالص هيلع دسفت

 { هتالص داسف ىلإ كلد ه , غلبي ال هز أ اندنعو ڵ هتالص هيلع تدسف كلذل ادمعتم

 ل 7 و م ٨٥٠ ع م ره َع . ح ٥ ٥ ,ر , - ذ . :

 هللا هم مكسينسساحت غ هوفخح ةوا 'مكسسن ١ ف ام اوديت نإو » لوقي ىلاعت هتنا نال

 الإ آ ةن هنآ :«. ل )» هل وة؛ اهخسنف » » ء ر نه مب ذع اشا نمل ري

 ا_۔ندلا رأ ن - :ىث و ركفتلاو » تكس 7 ر ا او تكس 7 7 [م [. اه 7

 . مالكلا ىلا عانسال ا نم نوهأ

 لصف

 حنحنتف رسلا عضوم ىف وهو اهريغ وأ ةعاخنلا لث. هقلح ىنىلصملا دجو اذإ و

 ةالصلا حلاصل ىنعمب هنأل ، كلذ هل نأ ةالصلا نع هلغشي مل كلذ كرت ولو دمعلا ىلع

 هت:ارة نايمل حنحنتف ارهج ةءارقلا دنع هقلح ىف ءىش هلرجش !ذإ مامإلا ىف كلذكو

نسح حنحمت اذإ هن ! الإ حنحمت .ريغ نم ة» ا رقلا ىلع ردقي ناك ولر ك هيلع ضقن الف



 ۔.۔۔ ٢٦٧ ۔-

 ى رال ءاهتفلا ضب ناك : ا هجر ديعس و أ لاقو . هياع سأب الو رك ] ةءارقلا

 حنحنت نإو ث دمع ريغ وأ ديعل كلد ناك هتالص ىف رحطي نم فلخ ةالصلا زا رج

 نوكب نأ فاخأو دشأ جشنتلاو ثعلا نم وهف ىنعم ريغل هسأر طح وأ ىنعم ريغل

 نإ و . كلذ ىف هيلع ءىش الف هقلحىف هل ضرع ءىشل ىلصملا حنحنت اذإ امأو ى الم

 اياعت نإو ى ىسن وأ كلذل دمعت . هتالص تددن ادحأ عمسي و أ ًامالككلذب دارأ

 لاطأ نو & سأب الف هقلح ىف عقو ىشل نوكي نأ الإ هب ىلوأ ضقنلاف حنحنتن
 هركذيو ههبنيل حنحنتف هاس وأ سان هنأ مومأملا نظف دوعقلا وأ دوجلا مامإلا

 ء كلذ عسننأ ةالصلا ملاصمل كلذ ناك نإ ،ىنبجعي و .كلذ ىف فلتخيف هل حبس و ١

 خأ هلوقو ، ثبملا نرم راحطلاف ث ىنعم ريذل حأوأ خأ لاق ٤ ] ىلصملا رحط نإو

 7 نإ كلذكو ث ةالصلا ضقني لمع مالكسلاو ‘ مالكلا عقوم مقي حأ وأ

 ىلع جشنت نإو ى كلذ ىف ديازتينأ الإ « هيلع ءىش الف بحت وأ ىلصملا سطع وأ

 تدسف ايندلا رمأ نم ءىش ىلع جشنت نأو ٤ هياع ءىش الف ةرخآلا رمأ نم ءىش

 ءىش ىلصملا نم علل نإو ، ءىش الف كلذل د.ع:ي ملو ىنع ريذل جشفت نإو هنالص

 اذإ هقير طرصي و ، حنحنقي نأ هل نأ هيف ىلإ رهظي نأ فاخو هتلح ىلإ هفوج نم

 هظفل ىلع ردقيو هناسا ىلإ رهظي ثيحب رضي مل اذإ ! رهظي ال جنحتت اذإ هن 17

 هجارخإ ىلع ردقي ثيح راص اذإ هيلع دسفي لوقو هريغ وأ حنحنت نم ةجلاعم ريذب

 . حخ ح ةتل اب

 )١( ثكاام لاق . ريحطلاو نينألا هشي وهو ري>ز نأك توص مهنلاو لاعسلا بحنلا :

 حار ةاق۔ال ملا نبا حالن اي مهنتال .
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 لصن

 كلذكو . ةهمشي وأ ءاكبلا جرخم جرخ هوأتلا نإ : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ىف لوقلاك هيف لوتلا نينألاو . هب سأب الف رايتخا ريغب ءاكبلا ةبلغ نم جشنتلا

 ع تت هتالص ن أ هكا۔.إ ىبصلا عطتسي { اذإ ءاكبلا ىف ليق دقو . جشنتلاو ءاكبلا

 ةرخآلا رمأ ريغل جعثات وأ ىكب نم نأ لوقلا ضعب ىفو « ةرخآلا رمأ ربغل ناكولو

 ىكب وأ جعشفت نإو . هللا دبع ن أ لوق ىف ضقنلا هيلع نأ هفلخ نم هعمسي ىتح

 لوقو ى هتالص تضقتنا تيه ىلع ىكب نمو . هتالص ضقتنت الف هللا فوخ نم

 كحضلا نأ هللا هر ديعس ىل أ نعو . تياا ىلع َ رح ىكبي نأ الإ هيلع ضقن ال

 . اهل؛وق نم اكحام سبع » ىلاعت هللا لاق .كحضلا نم مسبتلاو ث ةالصلا دسفي

 ةبةمةلا نود ام رعذ رأ كحض نإ و هؤوضوو هتالص تدسف ةالصلا ىف هةهق نمو

 كحضلا هل ضرع نمو هللاهحر ىلع ىنأ لرقف هئوضر الوهتالص ىف هيلع ضةنالف

 ىذم مث « كحضلا هنع بهذ ىتح ىلصي الف كحضي ال ىقبو كسمأىتح ةالصلا ىف

 ! رسلا لخد ىمعأ نأ ىورو . مستي 7 كحضي ام هتلع سأب ال هنأ هتالص ىف

 ء نيم ومأملا ضعب كحض رئب ىف ىخألا عقوف ، هباحصأب ىلصي والع هللا لوسرو
 . . .؟ . ااه . . 1 . . .
 . ٥ ءوصروو 4و الص ليمعل ں ١ كحض نه ةنتط ىنلا رم و > رسا ن رامخ مهم لمف

 لصف

 تذضقننا كاذ هابشأوأ هللا قدصوأ « هللا رفغتساو هلل دجلا هتالص ىف لاق نمو

‘ سأب 4لع ىرأ الف هنل دجلا لاق نه هن رادم وأ لاقو . ايسان ناك نإ و ٥ هتالص



_ ٢٦٩ 

 ىف سن نمو . ديعي نأ بحأو ، كلذ ىف فلتخا دقن هللا قدص لاق نإ امأو

 هيلعف ةالصلا دودح ىف لاقي ام ريذب وأ نآرقلا ريب ملك۔ةي وهو هبةناف ةالصلا ىف

 هيلعف هعضوم ريغ ىف ةالصلا دودح ىف لاقتي امم وأ نآرقلاب ملكت نإ و « ةالصلا ةداعإ

 ىتح هتالص ثالذ دسفي الف ايؤرلا هجو ىلع هآر املح كلذ ناك نإ و 4 مهولا اتديجس

 هل ىلوأ مللاف لح وه وأ ملكن هنأ ىأر هنأ فرعي مل نإو ، كلذ لاق هن أ نميقسي

 ملعأ هللاو ڵ سمن هنأ ملعد ىتح هب ىلوأ ةظقيلاف ًاظقيتم وأ اسعان ناك هنأ ملعي ىتح

٠ قيفوقلا هب و



_ ٢٧٠ 

 نورشعلاو سمالا لوقلا

 اذه هبشأ ام وأ ساعن وأ عاخمت وأ نازب وأ طاخم هتالص ىن هينعب نميا

 نإو . ةناعإلا هيلع نأ هنفدو ىصحلا ىف رغ ةالصلا ىف طاخم هانع نم ليقو

 لعفي نأ هل بحت الو ى هيلع ةذاعإ الف هنفدي مث ىلصي ىتح ةرفحلا ىف هكرتو هل رفح

 طخمتي و اهتح لامشلا همدقب رفح ، هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو . دسملا ىف كلذ

 نأ ىشخو مغلب هيف ىف عمتجا نمو . ةالصلا داعأ هديب رفح نإو هيلع ضقن الو

 هيلع لعن الف هراسي ىلع لمي ملو هتثي» ىلع هب قزبف هت.ارق وأ هنالص ىرع هلغشي

 ةعاخم هتءاج نمو رةعج نا باتك ىفو . ثاذ هل بحتسي امثإ و 2 اداسف

 ىلع ناك وأ ، ضرألا ىن وأ هلعن ىف قزب وأ طخمتو سيكف طاخ .,أ قازب وأ

 نإ : هللا هحر حبسلا نب دمحم لاقو . سأب الف هتحم قزمي و هعفري نأ هنكمأو ريصح

 لاق ادكه ك ضقن هيمدق عضوم دجسي ىح رخأت نإو ، ضقن هدوجس عضوم مدقت

 ضقن الف تاوطخ سمخ ردقب رخأت وأ مدقت اذإ لوقو : هللا همحر بوبحم نإ دمحم

 نوكت نأ الإ قزب اذإ ىرخألا ىلع هيلعن ىدحإ لعجي نأ هرك نم هركو هيلع

 هللادبع وبأ لاقو . سأب الف تناك اك اهدرو ىزب مش اهعفرف « ىرخألا قوف ةدحاو

 وهو ىرسيلا هلجرب رفح نإو . ضقن امهقرف نإف ، ايهقرةي الو ايهعضي هللا همحر

 ىرسيلا همدق تح قزب نإ و .سأب الف نفدو سلاج وهو ىرسيلا هديب وأ ماق

 ةبعكلا ىف نوكي نأ الإ هبوث ىنقزمي ال هللا دبع وبأ لاقو .سأب الف ه وث ىف وأ

طاخلا امأو . ةبعكلا ىن الإ كب ومش ىف قزمت ال لاق هنأ سابع نبا نع ىور هنأل



 ۔ ٢٧٧١

 : لامو . حرخم ل ام عمقل دمعتي الو هن رخنم نم جرخام هنم شع ىلصملا نإم

 قزمي نأ ىلصملا دارأ نإو . هنم جشنقي ناك ام ردقب جرخ هللا همحر هللا دبع وهأ

 هسح>ر ةيواعم وهأ لاقو . كلذ لجأل ههجوب هضارعإ ىف هيلع سأب الف هراسي ىلع

 ثنلذوهريغ لاق . ضقنلا هيلعف ةالصلاىفاهطر۔ مش هناسل ىلع ةعاخنلا تراص نم هللا

 ضقن الف اهطرس مش سأرلاو قلحلا نم تناك نإ امأو 2 ردصلا نم تناك نإ

 ايسان وأ ادمعتم اهقرغ مش هناسل ىلع تراص ىتحاهعشخف ةعاخنلا هتءاج نإو « هيلع

 ,نم تناكنإو ث ةمات هتالصف قلحلا وأ سأرلا نم ةعاخنلا تناك نإف الهاج وأ

 لثسو . اهداسف بحت الف طخلا ىلع امأو ى دمعلا ىلع هتالص دسفت ليق دقف هردص

 ك هراسي ىلع لاق ؟ قزمي نيأ قازب وأ ةعاخت هتءاج نم نع هللا همحر ديعس وبأ

 ةكئالملا نإ ليق هنأل . هتالص دسفت الو كاذ هركي همادق وأ هنيمب ىلع ابقزب نإ و

 ترهظ ىتح هناسلب اهلاحأ نإو هل تلق . لامشلاىلعهئلا هنعل سيلبإ نيملا ىلع ءىج

 هديب اهل هذخأ كلذكو معن : لاق ؟ ثبعلا ىنعم هبشيف هبوثب اهذخأو ةيف ىلع

 اهقزمب ةعاخنلا دجو اذإ ىلصملا نإ : هللا هحر ةيواعم وبأ لاقو . هب وثب اهل هذخأك

 ةرمرفحم مث همدقب هنفديو ، قزمي مث اهل رفح ‘ ىرسيلا همدق تح وأ ، هراسي نع

 هيلع سأب الف احم ر دجووأشجم وأ احم ر هنالص ىف دجو نمو . اهرتسي ىتح ةرم دعب

 نإو «ضقن ءاشجلا بلتجا اذإ هللا دبع وبأ لاق . ىذأ هانعكلذ كرت اذإ ناكاذإ

 هب رك اذإ ىلصملا ىف هللا هحر ديعس وب أ لاقو . هيلع, رسأب الف هنم بالتجا ريغب هءاج

 نأ ىغبنيو ى الفت هلفتي الو اخلس هيف نم هخلسي هنإف هقزب دارأف ةالصلا ىف قازملا

هشميالو هيقنش نم ليسي هلاح ىلعهكرت هطرسي مل نإو 4 عمتجم هعدي الو هطرسي
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 وأ هنيمي نع قزيف ةالصلا ىف اماق ناك نم هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو . هبرثب

 اهنذقي ةعاخنل دعق نمو ، هراسي ىلع قزمي نأ ىغبني و ث هيلع ضقن الف هيدي نيب

 ىلإ ا درب مث 0 اهيف فذقيو اهذخأي هلعن ىلع بكب نكلو كلذ هل هركيف هلعن ىف

 . سأب الف اهل دعقو لعفي مل نإو اهناكم

 لصف

 نظ نم امأو ى هتالص ىلت ىنبي نأ هلف ةلبقلاب ربدأ ىتح هتالص ىف سعن نمو

 سان هانع نم امأ ء ضقتنت هتالص نإف ايسان ةلبقلاب ربدأف هنالص ىلع متأ دق هنأ

 لمهي هإف مهتالص اومتي ملو ةعكرب هوقبس دقو هبتناف مامإلا ةالصب ىلصي ودو

 لدبي و مونلا لبق ىلص ناكمب دتعي الو ، ةالصلا نم ىقب ايف مهعم لخديو ىلص ام

 هحروهلرا دبع وب أ لثسو . هللا هتحر دايز ف أ نع اذهو . اهب هوقبس ىلا ةعكرلا مم

 نم مامإلا غرف ىتح هلقع باغف ء اماق ةالصلا ىن مامإلا فلخ سمن لجر نع هللا

 تايحتلا ىف كلذ ناك نإو ى عمتسي نأ هيلع نأل ضتنلا هيلع لاق عكرف ةءارقلا

 اهؤرقي هنإف تايحتلا وه لكي ملو مامإلا ملس ىتح مونلا هبلغف اهتعارق ىف لخد دقو
 . ضقنلا هيلعف مامإلا ملس ىتح تايحتلا ة.ارق ىف لخدي مل ناك نإو . هتالص ي و

 دعق اهلف مامالا عم ىلصي لجر ىف هللا همحر ىلع 1 نع ةبقع نب حاضولا ظفح و

 هنأ ةالصلا ما.الا ىضق ىتح وه هبةني ملو مامالا ماق ىتح مومأملا سمن تلايحتنل

 .ىشب مامإلا هبس دقو هبتنا نإو « ةمات هتالصو اهنكي ىتح هتالص ىلع ىنبي موت
 نإ و 8 ةالصلا فنأتساو هتالص نم ىضم ام لمهأ رخآ ادح زواج وأ ةالصلا نم

. ةالصلاديعي هنإف مامالا ملس نأدعب نم هبنا مث « نييلوألا نيتمكرلاىف مونلا هيشغ



 ذ ةالصلا ىف مونلا هيشغ نمو . هنالص نم ق ام : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 كلذ بهذ ىتح امهحتنيل امهجلاع نإف ناتسبام امهنأك اهدجو هينيع حتفي نأ ردقي

 هتالص نأ وجرنف هتالص نع كلذ هلغشي . اذإف هتالص متأ ىتح كلذك قب وأ هنع

 ىنمي لوققهبقنا مش سعان هبةجل عقو ىتحهتالصىف ساعف هباصأ نإ و«هللا ءاش نإ ةمات
 ؛ فالتخا هيفف هينيع دس ىتح ساعنلا هبلغ نإو ث اهئدتبي لوقو ث هتالص ىلع

 زوجو ، هتالص داسف ىلإ بهذي هنأكو « دسفت ال لوقو ى كلذب هتالص دسفت لوق
 ىأ . هدقرم نم لدعلاب رقأ انان هبنت الو ع ريسفت امأو ى ةالصلل مئانلا ظقوي نأ

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو هلهأل داقناو لدعلاب رقأ انمآ فوخ ال

» » » 

( ؛ ! نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٨
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 نورشعلاو سداسلا لوقلا

 , دمعلا ىلع اهكرت وأ 2 ةراهط ريغ ىلع ةالصلا ىف لخد اذإ ىلصملا ىف

 ةرافكلا و لدبلا ىفو « اهنع هريغ عنم نم وأ

 ك سجن بوثب وأ ءوضو ريغب اهملصي هنأ ىلع ةالصلا ىف لخد نم ىف فلتخاو

 هنأ وأ ڵ آرعاط هريغ ابوث سبل هنأ وأ هبوث لسغ هنأ ةينلا هذه دعب هل نيبت م

 عيمج ىف ةمات هتالص لوقو س ةثيبحلا هتين لجأل هنالص دسفت لوقف ةالصلل لسقغا

 ف د الو ءوضولا ىف ن لوقو ، ءوضولا ىف م الو بوثلا ىف ت لوقو ث تالذ

 لع مش يسان کالذ ىلع ىلص ولو لوقو « بنج هنأ ىلع ىلصي هنأ ىون اذإ ةانجلا

 اذإ ةرافكساا هيلعف الإو داعأ نإف ةداعإلا هيلعف كلذ ىلع ىلص دق هلأ تقولا ىف

 ، بنج هنأ ,اعيب وهو ابنج ىلص نم امأو ، كلذ لهج هعسي الو ڵ تقولا تاف

 هيوث وأ هندب ف ةساجنب ىلص نإ امأو ء ةرافكلا هيلعف ءوضو ريغ ىلع ىلص وأ

 . كلذ نم ءىش ىف هيلع ةرافك ال لوقو هيلع ةرافك الف

 لصف

 ةرافكلاو ةالصلا لدب و ةب وتلا هيلعو كلذب رقك ادمعتم ةالصلا كرت نمو

 تاولص كرت نمو . ةراكلا هيلعف ةالصلا كرتو ركس ىتح اركسم برش نمو

 ةالص لكل لوقو 0 اعيمج نهلدبو ةبوتلا عم ةدح اؤ ةرافك هيلع لوقف ةريثك

 هل رذع الف اه رك اد ودو اهتتو تافىتح اهريغب ةالصلا نع لغاشت نمو « ةرافك

ءايندلا رمأ ٢ لمعل الو لالا باهذب ةااصلا كرتي الو ي ةرافكلاو ةالصلا هياعو
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 ىف نأ نظيو ثدحتي ىذلا امأو ى هللا هرذع نم رذعب امنإو هنكمأ ام ىلع ىلصيو

 نإف قاض دق تقولا دجو جرخ اهن ةالصلا تقو لوخدب لع دقو ةعس تقولا

 مدنلاو ةبوتلا هيزجت لوقو ث ةظلفم ةرافكلا هيلع لوقف اذه ىلع ةالصلا تتا
 . مايأ ةرشع موصي لوقو ةالصلاو

 مايصوأءةبقر قتع هيلعف ادمعتم ةالص كرت نم : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 لوقف ادمعتم ةدع تاولص كرت نإو ى ًاتيكسم نيتس ماعطإ وأ ك نيعباتتم نب رهش

 . ةرافك ةالص لكل هيلع لوقو « ةدحاو ةرافك هنزح

 تذضقتنا نمو . كلذ ىلع هنم ةءاربلا زجت مل ةالصلا ةرافك كرت نم “}»ريقو

 ةنسو ث رجفلا ةنس لدبي نأ رمؤيو ث رتولاو ضئارفلا لدب ةيلعف تاولص هيلع
 ' ةرافك همزلت الو ءاسأ دقف ادمعتم ةنسلا تاعكر نرم اتيش كرت نمو س برغملا

 تزرورثك ألا بجوي ملو ةرافكلا هيف بجوأ ضعبف « رتولا ةالص هكرت ىف الإ

 نيموي موص فورعملاو . هيلع ةرافك الو افورعم لعفي ضعب لاقو 2 ةرافك هيف

 ءفوخ ىن اهكرت زوجي الف ضئارفلا امأف ء ةئالثوأ نيميكسم معطي وأ ء ثالث وأ

 هنكمأامىلع ىلصي و ى قرغالو ، ضرمالو « ةفياسمالو « ةققاومالو { ةي راحمالو

 . ناكمإلاو ةقاطلا بسح ىلع ةين وأ ريبكت وأ 2 ءامإ وأ دوجس وأ عوكر نم

 ىلع ةسيقم ىه الو ةالصلا كراتل ةرافكلا بوجو ىلع مطاق صن دري مل هنأل كلذ )١(

 ةريبك اهنأ ىف فامخ. ال ةريبك بكقرم نم ةءاربلا بجت الو ناضمر ضرغ ميضم وأ كرات

 ةب و:لاو فالخ الب ةريبك ةالصلا كرت امث هيلع اهبوجو ىف لصآلا ىف فلتخم ةرافكلا كراتو

. ملعأ ةناو اهتقو تاف اذإ لوةلا ضعب ىق اهنع ةيزج



_ ٢٧٦ . 

 نرايسن وأ لغشب ةالصلا نع لغش نمو . « اهعسو الإ سفن هللا فلكت ال »و

 . لدبلا هيلعف هنكمأ ام ىلع ةالصلا لسف لهج نإف « لدبلا ريغ هيلع ءىش الف زج وأ

 هسةنىف اهردق ولو لاح لك ىلع ةالصلاب مايقلا نم دبالو « فالتخا ةرافكلا ىفو

 حبصلاىلإ ماق نمو . ريبكتلا الو ةالصلا ىلع ر دقب ملو كالذ ىلع ردق اذإ اهاونو

 ء ريصقتلا هتلاغ سمشلا تعلطن « رجفلا ىتمكرب أدبو ءوضولل الهمتم ىضمف ارفسم

 رثك أ وهو « ةرافكلا همزلت ال مهضعب دنعو ةرافكلا همزلت انباحصأ ضعب نعو

 لبق موقي نأ ديرب وهو ةمتعلا نع مان نمو . هريصقت نم ةبوتلا هيلعو ك لوقلا

 ةدحاو ةرافك هيلعف رتولا ىلصو اهالصو حبصأو اهفقو تاف دقو هبقناف اهنقو توف

 نأل رتولا ىف هيلع ءىش الف زتولا ىلصو ليللا رخآ ماق ناك نإ و . رتوللو ةمتعل

 ىتم اهلدبي ل ةف اهتقو تاف ىتح ةالص ىسن نمو ‘ رجفلا علطي ىتح توفي ال هتقو

 لوقلا اذهو © اهتقو كلذ نأل اهركذ ام نيح نع اهربخأت هعسي ال لوقو « ءاش

 ثالذف اهرك .. مث ث اهبسن وأ ةالص نع مان نم ولص ىنلا لوقل ، انيلإ بحأ

 ةرضاح ةالص تقو ىف وأ ةالصلا هيف زوجتال تقو ىف رك ذيوأ هبتني نأ الإ اهتقو
 . ةرضاحلا تقو توفي ةتئافلا ىلص نإ فاخ

 . اذه نم ءىش حرش باتكلا اذح ردص ق مرةت دةو

 اهب وه مؤي ال نكلو ء ةعامج ىف اهيلصي نأ اهبسن وأ ةالص نع مان نملو

 رضحلا ةالص امامت اهالص رضحلا ىف اهركذف رفسلا ىف ةالص ىمن نمو هريغ
 هيفو ص ةالصلا لدبب ىموي نأ دحأ ىلع بجي ال ليقو . رفسلا ةالص ارصق ليقو

. فالتخا
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 لصف

 اهلقع نأ دعب ى ةالصلا كرت اذإ ىصلا ىف فلتخم : هللا هحر ديعس وبأ لاق «

 ىغلا ةلزنمجف نونجملا امأو{هيلع ةداعإ ال نأ لوقلا رثك أو هقاطأ نأ دعب موصلاو

 ڵ قفأ اذإ ةالصلا كلت ةداعإ هيلعف ةالصلا تقو رضح دقو هيلع ىغأ نإف ع هيلع

 ركسملا برشل دمعت ادإ فالتخا هيف ىل نيبي الو ى ةداعإلا هيلعف ناركسلا امأو

 ءةرافكلا هيلع لوقو .ةالص وأ موص نم هركس ىف ىغم امل لدبلا هيلعو،هلك أ وأ

 لدبلا هيلعف تقولا ل_بقو ي ةرافكلا هيلعف ةالصلا تقو ىف برش نإ لوقو {

 هنأل برشي ملو لك ب ولو ناركس همايأ نم حبصأ ال مولا لدب همزليو

 مايأ نم حبصأ ابن فالتخالا ىنعم هقحليف نونجلا امأو ى موصلا هل دةعني مل

 انونج موصلا .

 هيلع لدبال رأ هيف لوقلا حصأف دنرالا امأو . لدبلا هيلع لوقلا حصأو .

 جحلا لدبي نأ هتدر لبق چح دق ناكن إ هل بحتب و .

 لصف

 ةحسف ىف ناك اذإف اهريشمل ماق دقو ء ةضقتنم وأ ةتئاف ةالص ركذ نم ليقو

 أدبياف ابمتي ام لوقو ، ةرضاحلا ىف لخدي ام ةتئافلاي آرب ةرضالا تقو نم

 تقو تان اذإ امأو ةرضاحلا ىلصب مش ةتئافلا لصيلف اهمأ ولو لوقو ڵ ةتئافلاب

. اهديعي لوقو 2 ةرضاحلا تمت دقو « اهلصيلف ةتئافلا رك ذ مث ةرضاحلا
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 لسف

 ديسلا ىلع لوقن اهتقو تاف ىتح ةرضاح ةالص نم هكولمم عنم نم ليقو

 لاقو . ةالصلا لدب د_بملا ىلعو هيلع ةرافك الو ة وتلا هيلع لوقو ى ةرافلا

 ةرافك ىلول مزلت هنإف ء ةالصلا هقنافو هامغأ ىتح همالغ برض لجر ى هللا دبعوبأ

 هسبح نإ كالذكو 4 انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نب رهش موص ( ةالصلا كان

 ىلع ةرافك الو هغكم ام ىلع هضرف ىدؤي هنإف ةالصلا تاقوأ ىف هقلطر 7 ، هطو

 ىنيطعت ىنح ىلصت ككرتأ ال هل لاقو ةالصلا تقو ىف ملاظ هذخأ نمو . كولملل

 هكاله ىلإ ىدؤي ار مذ هبرضي الو رانيدلا ىلع ردقي .ناك نرإن . ارانيد

 ءاجرلا نيب ناك ولو ، ىلصيو رانيدلا هيلإ عفدي هاو مهنم دحأ وأ هلايع كاله وأ

 هل زاج الذ ىلع ردقي ناكو رثك أ هيلإ بلط ولو هلاتق ىلع ةررةلا ىلع فوخلاو

 هن رضأ لاملا نم هدنع ام هل عفد نإ وأ لام عنم نكي نإ و ص هنيد زارحإل هؤادأ

 : ىلص هسفن بهذتو هلتقب نأ فاخ نإ و « ردق امب هدهاجم و هيلإ هملسي الف هلايعب و

 ثالذل هنم الهج هنكمأ اك لصي ف ةالصلا نع عنم نمو هريغ وأ ءاميإلاب هنكمأ امك
 . ةرافكلا نع هرذع نم مهن.و ، ةرافكلا هيلع ىأرو هرذعي مل ضعبف

 “ لصف

 ىف ةالصلا عمج هل رفاسملا نإ هل ليق رفاسم ىف هللا همحر هاربإ ىبا نعو

 نيعباتتم نيرهش مايص ةرافكلا هيلع نأ هدلب ىلإ عجر ىتح ةالصلا وه كرتف رفسلا

 نآرقلا نم اثيش اهف أرقت الو ةمتعلا ىلصت ةرفاسم ةأرما ىف هنعو . تاولصلا لده د

ة رافكلا ا ١ نامثع ن ناماسلاقو 7 رافك الب لدبلا اهماع ن أ باتكلا ةحماف عم
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 هتبهذ نم هللا ه حر ىراوحلا ىبأ نعو . ةنايدب ادمعتم ةالصلا كرت نم ىلع

 ةرافكلاو نايسنلاو أطخلاىف لدبلا هياعف أطخ وأنايسن نم دمع ريغ و أ اد تاولص

 ةالص لكل هيلع لوقو ء تاولصلا كالت عيجل ةدحاو ةرافك هيعو ى دمعلا ى

 ةب وتلا نإ لوقو ، کالذ ميجل لدبلا هب زج ..ا هةو ، ظيلفتلا ةرافك دمعلا ىلع اهكرت

 كرت نإ لوقو 2 ةبوتلا اهملع ىتأت هللا قوتح نأل ةرافكلاو دبلا نع هيزجت
 ةالص ىلص مث تاولص كرت نإو ، ةدحاو ةرافك اهعيجل هيلعف تامباتتم تاولص

 نإ لوقو ث ةيناث ةرافك اضيأ كاذل هيلعف تاولص وأ ةالص كرت مث ، تاولص وأ

 اذإف ، ةدحاو ةرافك هياعف دحاو ببسب دحاو ىنعم ىف تاولصلا نم كرت ام ناك

 ةالص عيض اذإف ء ةدحاو ةرافك هيلعف دحاو بيسب ريغل تاولص وأ ةالص عنص

 هيلع سيل لوقو . ةيناث ةرافك اضيأ كلذل هيلعف ببسلا كلذ ريغل تاولص وأ
 لغاشت الو لهجلا الو هل ضرمت ةهاع ريغل ادمعتم ةالصلا كرتي نأ الإ ةرافك

 لوقو . ةرافكلاو لدبلا هيلع اذهف ادمعتم ةالصلا كرت ىلإ دصقي امنإو ، بيسب أ

 ىف هييلع ةرافك ال لوق ر « اهضرغب رقي وهو ةالصلا كرتي نأ الإ هيلع ةرافك ال
 عيض امم بات اذإ هيلع لدب ال لوقو . لدبلا هيلع امنإو ك لاح ىلع ةالصلا كرت

 ةرافكلا نإ ليقو ، ةي وتلا دنع هللا قوتح نم عيض ام هل هللا رفغي نأ ىجري و

 دمعلاب دصاق نم الإ عقي ال بنذلاو ء بنذلا دعب الإ نوكت ال ةبرةعلاو . ةبوقع

 ىلع اهكرتل ادمعتم اه كرات ىلع الإ ةالصلا ىف ةرافكلا مزلت ال اذه ىلعف ء هيلإ

 هتبهذ ىتح هامغأن هريغ برض نميف فلتخاو . ةالصلا ىف ةرافكسلا مزلأ نم لوق

 لوقو ، هيلع ةرافك الو شرألا هيلع لوقو ةرافكلاو شرألا هيلع لوقف تاولص
 الم ةالصلا تقو ريغ ىف ناك نإ و ث ةرافكلا هيلعف ةالصلا تقو ىن هبرض ناك نإ

. هيملع ةر افك



 _ .. ٢٨٠

 لصنف

 أرقي الو مرحم الو ىلصي ناكو ةءارقلا وأ مارحإلا ةريبكت كرت نم ليقو

 لوقو ةرافكالب لدبلا هيلع لوقو . ةرافكلاو لدبلا هيلع نأ ادم وأ هنم الهج

 .ةالصلا لهج نك وهن ةالصلا دودح نم ادحلهج نم لوقو.ةرافكالو هيلع لدب ال

 سم نم ءوضولا ضقني ام ةفرعم لهج نم ليقو . ةمات ةعكر لهجي ىتح لوقو

 لدبلا هيلعنأ ءوضولل ةداعإ ريذب ىلصيناكو ءوضولا هب ضقتني امم اهريغو نيجرفلا

 ىتح ةالصلا كرتف ىلصيؤمسيقي نأ لهجو ءام دج ملو ارفاسم جرخ نمو ةرافكلاو

 . هيلع ةراغك ال لوقو 2 ةراقكلا هيلع لوقف ىلصف ءاملا دجو

 لصف

 / هلخاديف ةضورفملا ةالصلا ىلإ م وقي لجرلا ىف هللا همحر نسحلا ىبأ نع دجوي م

 ىونيناك نإو ى ةمات هتالصو كالذ نم ةبوتلا هيلع نأ هتالص ىف بايإلاو ءايرلا

 ثالذ ىلع مرحأ الو ضرفلا ءادأ اهس وني لو ابجعو اقاقنو ءاير اهيلصي هنأ هتالصب

 ةينب تقولا ىف اهلدبي مل اذإ ةرافكلاو ةالصلا لدبو رافغتسالاو ةب وقلا هيلع نإف

 ث ةالصل أضوت لجر نع هرا هحر زرحم نب ديعس لثسو . عأ هللاو ضرفلا ءادأ

 دمعتوثدحلا دعب هدوضو ىسنوثدحلا نم أضوت ، ءوضو ضقني اثدح ثدحأ

 هتالصفةالصلا ىف وهو ىناثلا ءوضولا رك ذنإ لاق ءىضوتموهو ءوضو ريغب ةالصلل
. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو 2 ةمات
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 نورشمعل او عباسلا لوقلا

 ثكالذ هبشأ امو ىسانلاو اهل كراتلاو ةالصلا نع ىناوتملا ىف

 سمشلا نم ةرحلا تعلط ىتح مان مث « ليللا ىف ةبانجلا هتباصأ لجر ىف ليقو

 ىلص مث هندب سبب ىتح دعق مث لانف ارهاط ابوث الو ابيرق .ام دج ملو
 بوث ىف هتالص لدبي _نرأ هل بحنف تقولا تاف نأ دم ةبانج هيف بوث ىف

 تقولا تاف اذإ هل ىغبني ناكو ، تقولا تاف ىتح دعق مث لسغ هنأل ى رهاط

 رطضي نم دجم نراكو ى رهاط ابوث دج مل اذإ هيف ىلصيو ابوث لسني نأ

 , ىلطئاح نيطأ تفك فإ تلاقف ىدلاو ىلإ ةأرما تءاج بوبحم لاق ، كلذ ىلإ

 { رصعلاب ىدون ىتح ىلع ىلع تلز اين رهظلاب ىدون دقو ةالصلا نع هب تلغتشاف

 ، لاق كلذ نع ميبرلا اهل لأسف : لاق ، رصملا لبق هنم غرفأ نأ ىرأ تنكو

 رفغتسيو « هيملع ةرافك الف ىسانلا امأ ونيب اتتم نيرهش موصتم الإ و ، ةبقر ققعتف

 ىتح هبتني ملو اهتقو لخد امدعب ةالص نع مان نمو {ةالصلاب نواهتي دوعي الو 2 هبر

 نأ الإ موسلا هب بهذ اذإ هيلع ةرافك ال لوقو ى ةرافكلا هيلع نأ اهتقو تاف

 لبق ماف نإ امأو ء ةرافكلا هياع نإف ىلصي موقيال هنأو ةالصلل اكرت هتين نوكن

 نايفس وبأ لاقو .ةرافك هيلع سيلف اهتقو تافىتح ظقيةسي ملو ةالصلا تقو لوخد

 كرتم مظعأ بنذب مالسإلاب رقي نم دحأ هللا ىقلام لوقي ةرامع نب رمتعملا تعمس

. نيلساان. هتكردأ نه رايخ نم رمتعا ناكو لاق ك دملا ىلع ةالصلا



 ۔ ٢٨٢

 لصف

 اهرك ذ وأ اسه هبقناف اهمسن وأ ةالص نع مان نميف هللا همحر ديعس ىب أ نعو

 ىتحتتقولا كاذ ىف اهيلصي نأ هل ىغبنيال هن أ هبو رغ و أ سمشلانم نرق عولط دنع

 ديدشلا رحلاىف ءامسلا دبك ىف تراص اذإكلذكو « اهبورغ متب وأاهعولط ىوتسب
 هذهف ةزانجلا ةااضو ،ةعجلا موي ىف كلذ ىف صخر نم صخر هنأ الإ لوزت ىتح

 فلتخاو . تاولصلا نم دساوفلاو مزاوللاو ث تئاوفلا لدبب ةقحال تاقوألا

 نإ ريخ هنإ لوقف ، ادريغ ةالص تقو رضحو ى اهتقو تاف ىتح ةالص ىسن نم ىف

 رثأىلع ىه امأإ تناك اذإ ةتئافلاب أدبي لوقو ء ةتئافلاب ءاشنإ و ةرضاحلاب أدب ءاش

 كلذ ىف قرفال لوقو ؛ زاج أدب امهبأبن ىرخأ ةالص امهنيب ناك نإو ص ةرضاحلا

 ، ةرضاحلاب أدب ةرضاحلا توف فاخ نإو ، ةرضاحلاتوف فخ ملام ةتئافلاب أدبي و

 هياع نكسي مل ةرضاحلاةالصال مرحأ نأ دعب ةتئافلا رك ذ نإ امأو . ةتئافلا ىلص مش

 ى ةتئافلا ىلص اهمتأ اذإق ء هتالص ىلع ىضمو اهيف لخد دق ىتلا هتالص نمجرخي نأ

 ةتئافلا ركذ مش هب الإ ةالصلا متتال ام الإ هيلع ىقب ولو ةرضاحلا مني ملام هنإلوقو

 .ةرضاحلا توف فاخ ول و لوقلا ضعب..ؤو ةرضاحلالبقتسا مث ڵةتئافلاب أدبو اهكرت

 ىلصينأ هيلع ناك ةرضاحلا تقو ىف ةتئافلا رك ذو ةرضاحلا ةالصلا ممأ ولو لوقو

 دقو ةرضاحلا تقو جرخ ىتح ةنئافلا رك ذي مل اذإ امأو . ةرضاحلا ىلصي م ةتئافلا

 نأ لبق ىلصام لد, موزل ىف لوقلا نم مدعي الو تمت دقف ةرضاحلا ىنعأ اهالص

 ىضمي نأ ةرضاحلا ىف لخد ىتح ةتئافلا ركذي مل اذإ هنأ ىنبجعي و ث ةتئافلا ىلصي

ةالص ىسن نم \. أو , هلع لطبي ال و هرخآ وأ تقولا لوأ ق ناك نإ هن ااص ىلع
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 ، رضحلا ةالص اهيلصي هنأ ، رفسلا عضوم ىن اهرك ذو اهتقو تاف ىتح رضحلا ىف

 ىف لخدو ءىش اهتقو نم هيلع ىقب ناك دقو رفسلا ىف اهرك ذو رضحلا ىف اهبسن نإو

 ىف ةالص ىسن اذإو . رفسلا ةالص ىلصي لوقو 2 رضحلا ةالص ىلصي لوقف رغسلا دح

 نإ و ى رفدلا ةالمص اهيلصي هنأ رضلا ىف اهركذ مش ى رةسلا ىف اهتقو ىضقناو رفسلا

 اهتقو توف دعب اهركذ مش اهتاقوأ نم تقو هيلعو رضحلا لخد مش رقسلا ىف اهبسن

 . رفسلا ةالص ىلصي هنأرفسلا وأ رضحلا ىف

 اهركذف رهظلا ةالص ىسنو رصعلا ةالص ىلص نم هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 دقو لمالا ىف اهرك ذ نإ و ے رصملا ىلصي مث ع رهظلا ىلصي هإف سمشلا بورغ لبق

 برغملا ىسنو ةمتعلا ةالص ىلص نم كلذكو اهدحو رهظلا ىلص سمشلا تب رغ

 ىلص حبصأ ام دعب اهركذ نإو . ةمتعلا مث برغلل ىلصي هنإف 2 ليلا ىف اهركذف

 هرلب ىلإ مدق اذإ رفاسملا ىف هللا همحر دمحم ىأ نع هنأ بسحأ اممو . اهدحو برغلل

 هيلع تبجو امك انباحصأ لوق ىف ارصق اهلدب هيلع نإف رقسلا ىف اهيسن ةالص ركذف

 » ىر ذل ةالصلا مقأ » ىلاعت هللا لوقل امامت اهملصي نأ هيملع لوقو ى رغلا ىف

 « اهتقو كلذف اهرك ذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم : ملظ ىبنلا لوقل و

 همامت عضوم ىلإ لخد ىتح اهلصي ملف رفسلا ىف ةالص تقو هيلع لخد نم نأل

 ملف ت رضح دق ةالص تقو ىف هنطو نم جرخ نإو ١ امامت اهملصي هنأ مساق تق ولا و

 2 فالتخا اذ» ىفو . ارصقىلصي هنأ مشاق تقولاو رفسلا دح ىلإ ىمتنا ىتح اهلصي

 تدسف نإو ، ارصق رضحلا ىف اهلدب أ رقلا ىف هياع تد۔ف ةالص ىلص نم امأو

نأ . داسفلاو نايسنلا نيب قرفلاو . امامت رفسلا ىف اهلدبي هنإف رضحلا ىف ةالص ههاع
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 هيلع ناك هتالص هيلع تدسف ىذلاو ، تقولا ىف ضرفلا هيلع بجي امإ ىسانلا

 لدبلاو « لدبلا هياع ناك اهداسفب ملع املف ى هيف اهالص ىذلا تقولا ىف ضرفلا

 ناث ضرف اذهو . لمفلاب هنع لاز دق ناك ض رفلاو ع هنم لودبملاكالإ نوكي ال

 ةيلع رذع ال هنأ اهتقو تاف ىتح ةالص ىسن نمو دبعتلا قيرطلا ىف تقولا ىف بحي

 اهكرتيال نأ هل بحأو لبقتسا ام ىلصيو اهكرت هل عسو ضعب و اهيلصي نأ الإ هل

 نمو ث لدبلا موزل ىف نودأ ىمغلاو هيلع ىمغلاو سعانلا كلذكو « رذع نم الإ

 الب اهءادأ هيلع نأ اهلصي ملف اهتقو تاف دقو اهركذ مش اهيسن وأ ةالص نع مان

 . قيفوتلا هبو ملع أ هللاو هيلع ةرافكلا ىف فلتخمو فالتخا

» » © 

 ةالص ىسن نم ملسو هيلع ةنا ىلص ينلا نع ىوراا ثيدحلا ىف ءاملعلا فاتخا هنأ ىنعي )١(

 تقو لاق نف اهمماذق تقو وأ اهادأ تقو له اهتقو كلذن اهرك ذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ

 ءاش ىتم هيدؤي انيد اهلعج اهماضق تقو لاق نمو ريخأتلا ىف هل مسوي ملو الاح اهتماتإ همزلأ اهماد
 ىراخ.لا هاور روك ذااثيدحلاو اهمئادألهغارن تقوىلإ اهكرت لب ايمك اهكرت ىنعي الو . هانعم اذه

 م . هنع هتنا ىضر بيبح ني عيبرلا دنسم ىن هلصأو ةفلتخم ظافلأب دحأو ملسمو
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 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 فوملا ةالصو ىشاملاو بكارلا ةالص ىف

 هيدب عضو ىف ديدحت هيلع سيلو ، ءاميإلاب ىلصي ىشاملا وأ بكآ رلا نإ ليقو

 ل نإو ث همارحإ دنع ةلبقلا ىلإ ههجو فرصي هنأ الإ ههجو ناك ثيح ىلصيو

 عطقي امم ءىش ىشاملاو بك ارلا ةالص عطقي الو ، ههجو ناك ثيح ىلص هنكمم

 اذإف بك ارلا امأو ث هتالص عطقي ماقلا نإف ء امهنالص ىف فقي نأ الإ ىلصملا ةالص

 نأ الإ ث ماق ولو هتالص عطقي الف رابشأ ةئالث ردق ةالصلا مطقي امع اعفترم ناك

 نافرصي امهنأل ءىش رمم امهتالص عطقي ال انلق امن و . فالتخا هيفن افينك نوكي

 دحاو عضوم ىف ناتباث اه الو « دحاو هجو ىف تسيل امهتلبقو اناك ثيح امهيهجو
 ىلع ناك نمو . ةالصلا عطقي ام رمم مهنالص عطقي هنإف مثانلاو دعاقلاو مساقلا امأو

 هديب اهبرض اذإ ةادألا رابمب دعصت ءوضولاو ةالصلل اهنع لوزنلا ىلع ردقي ال ةناد

 نع تغارف ،ريست ةباد ىلع ىلص نمو . هبايث برضيلف هيف رابغ الام ةادأ ناكنإف

 . اهكرحم نأ تفقو نإو ، قيرطلا ىلإ اهدر هلف قيرطلا

 نم تبلطف ىص اهعمو المج ةبك ار تناك أرما ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 . ءام اهرضحمملو ىصلا اهعمو « ردحنت نأ اهل أيهتي ملوء هردحم ادحأ دجت ملف هردح

 اككء امإلاب ىلصتو ى مميقتو «ررضلا ىصلا ىلع تفاخ اذإ لوزنلا نع رذعلا اهل نإف

 لوقو . ةرافكلا اهيلع لوقن ، مميت ريغب تلصو مميتلا تلهج نإ و . اهنكمأ

ىف ررغلا فاخ وأ اهتوف فاخ اذإ ةباد ىلع بك ارلاو . ةرافك الب لدبلا اهيلع
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 ىلصي هنإف هوجولا نم هجوب رذع هل ناكو أ « هباحصأ توف فاخ وأ اهنع هرادحنا

 ادعاق ىلصيو دوجسلا ىلع ردق ولو ء ةنادلا ىلع حيسي الو ءامإ ءىمريو ايك ار

 . مايقلا هيف هنكسم لمحم ىف ناكو لو

 ابك ار .رهسي وهو ةلفاقلا لجرلا ىلصي له : هللا همحر ةيواعم وبأ لئسو

 نأ هل ودبيو ابكار نوكي ىذلا نإ ليقو . ةلبقلا ىلإ مرحيو معن : لاق ؟ ايشام وأ

 رابغلا هديب قلعي ىتح هرهظ قوف ىتلا لجلا ةادأ هيفكب برضي هلأ اعوطت ىلصي

 ةنادلا ىلع ىلص اذإف 0 هيك رهاظ حسمب و ةينامثلا برضي 7 ى ههجو حسم 7

 بكار رقس ىف ناك لجر نع هللا همحر هللا دبع وب أ لثسو . ءامإ هدوجس نكيلف

 ءاسأ دق لاقف ث ةالصلا تقو زواج ىتح اموخ ةالصلل اهنع لزغي ردقي هن ةبادلا ىلع

 ةرافك همزلت الف لعفي مل اذإف ، بكار وهو ىلصي نأ هل ىغبني ناكو ث لعف اي

 هنإف افوخ ةالصلا كلت تقو تاف ىتح لصب مذ ًايشام ناك اذإ امأو ث لزن اذإ

 ىلصف ودملا ةماخم لوزنلا عطتسي مل اذإ بكارلا نإ ليقو . ظيلفتلا ةرافك همزلت

 .زثاجف ًايغاب نكي ملو بلطلا فاخ اذإ ههجو ناك ثيح ارئاس وأ افقاو هتبادىلع

 اج ولطم ًامزهنم ناك نإو ى هيلع تبجو امك هتالص ىلص بلاطلا ود ناك نإ امأو

 نب دمح لاق . ههجو ناك ثيح ةالص لكل تاريبكت سمخ ةفياسملا ةالص ىلص

 ناك ثيح ةنياسللا ةالص تاريبكت سمخ ربك ًامزهنم ابولطم ناك نإ : حبسملا

 ريبكشقلا امإو « بارضلا دنع ريبكتلاب نيتالصلا عمجي هنأ عمسأ ملو ، ههجو

 .ةمات ةالصلا هيلعف ةاغبلانم ناك نإو . ًايغاب نكي ل اذإ بولطالا همد ىلع فئاخلل

.اهيلإ هجوتلانم ىشخ اذإ ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصينأ ناسنإلل : هللا همحر دمحم وبأ لاقو
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 متفخ نإف » : ىلاعت هللا لاق . ءابالا قيرطنم الجارو بكار ىلصي نأ هل زوجو - ٥

 لهف

 "ةنئاط هلت ةداملا هن تأ ف تك اذإو » : ىلاعت هللا لاق

 ، هرفس وأ هرضح ىف ، هدلب ريغ وأ هدلب ىف برحلا هتنع نمل اذهف « كَعَم هلو

 عم نيذلاو ودعلا هجو ىف نيذلا 2 ًانيمج نومرحيف ڵ لاتقلا ىف ةنفاصملا دنع كلذو

 ماتم نوموقيو ، نوفرصني مث ، اهدوجسب ةعكر مامإلا عم نيذلا ىلسيف 2 مامإلا

 نيذلا ىلصيف مامإلا فلخ نولصيف ةفئاطلا كلت ىتأتو ودعلا هجو ىف ىتلا ةفئاطلا

 ءةالصلامامإلا ىضقبىتح ودعلا هجو ىف نيذلا ملكتي الو ئرخألا ةعكرلا مامإلا مم

 فئاملا ةالص : هللا همحر ديعس وبأ لاقو . مهتالص تمتو ث ًاميمج اومآس س اذإف

 هنكمأ نإف هسفن ىلع اهبف نمأو هنكمأ اك اهيلصي نأ زوب برحلا ةفقاوم ريغ ىف

 عوكر اهنكمي لو مايقلاهنكمأنإ و .نمألا هلا دعاق وأ ادجاسو ًاتكارو اماق

 دوقلاو دوجسلاو عوكرلا نم هنكمي ال امل أموأو متاق ىلص د وعقلاو د وجحسلا و

 ثيحف هنكم مل نإ و اهيلإ ىلص ةلبقلا لابقتسا هنكمأ نإو ث اماق تايحتلا أرقو

 ًايثام ىلصو ىعس مايقلا هنكمي ناك نإو « هلام وأ هسفن ىلع فاخ اذإ ههجو ناك

 ىلع ابكار ىلص هنكمي مل نإو ، ىلصب نأ ىلإ ىعسلاو ىشملا ىف هسفن ىلع نمأ نإ

 . دوعقلاو ىعسلاو ىشملاو مايقلا ىف هلاح نم رثك أ كار نمأي ناك نإ هتباد

 ، هنكمأ امك اهادأف ةالصلا هيف هعست لاح ىف ىلص نمف ث ءام الاب ىلصي بك ارلاو

ةالصلا ىف لخد نإو ث هيلع ةذاعإ الف تقولا ىف كلذ هنع لاز ةالصلا نم غرف اهلف
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 ىلا ىناعملا نم ىنعمل هنم صخرأ ءىش ىلإ لاحلا هرطضاف نيلاحلا ىن لضفألا ىنعم

 لاحلا ىلع هتالصىلع ىنبي هنإف بابسألا نم ببس وأ ضرم نم اهريغ وأ اهانفصو

 ثلذهنع لاز مث صيخر ةلا لاحف لخد نإ و ءاهب عسوت ىتلا ةصخرلا لاحل لضفألا

 ىنيب هنأ لوقلا ضعب ىنو . لضفألاو ىلوألا هتالص ؟ىدتبيف لضفألا ىلع ردقو

 ،ةالصلا ُىدتبب نأ تقولا توذ فاخ اذإ ىنبجءيو « ًاميمج نيلاحلا ىف هتالص ىلع

 لخدي ىذلاك هتالص ىلع ىنبي نأ ىنبجعي هنإف ، تقولا ىف اهمتأ هتالص ىلع ىنب نإو
 ثالذكو . مايقلا قيطي مث ص ىلص ام اهنم ىلصيف مايغلا قيطب ال وهو ةالصلا ىف

 مايقلا ىلع ردقيو هسفن ىلع نمأين فوخ نم ىشمي وهو ةالصلا ىف لخدي ىذلا

 رضح ىف ناك نمألا ةالص ىلصي هنع هودع مزهنملا بلاطلا امأو . اهمتي نأ لبق
 ةرراكملا دح ىف ماد اهو . هلع هودع ةعجر نم اتآ ناك اذإ كلذو ى رفس وأ

 مزها اذإف ص ةفقاوملاو ىفولا ةالص هنالصف هيلع عجري ةرمو 0 هنع مزهي ةرمف

 فاخ اذإف 'دوجسلاو عوكرلاو مايقلاب هسفن ةالص ىلص هسفن ىلع هنمأي ثيح ودلا

 ؛قخ نإف »: ىلاعت هللا لاق انك ايشم وأ بكار فولا ةالص ىلص ودملا هبلط ىف

 ىلص ىفاخ اذإف ، هسفن ىلع رمأ اذإ الجار ىلصيو . « اتاب ؛وأ الاجر

 ىف برحلا ةالص امأو .هرذح ذخأيو دوجسلاو عوكر لل ءىموي بكأ رلاو « ابكار

 مهبف تنك اذإو » ىلاعت هللا لوق ليلدف رتولا الإ تاولصلا ميجل ناتعكر ةفقاوملا

 برغملا ةالص نأل ء رصقلابرفسلا ةالص ريغ برحلا ةالصف « ةيآلا ةالصلا مهل تفأف

 فوملا ةالص نإو ، رصقلا اهيف ميةتسيال هنأل رقسلا ىف اهبف رصق ال تاعكر ثالث

ىف ناتعكر « ليزنتلاب ةصوصخم برلا ةالص نأل رفسلا ةالص ىنعم نع ةجراخ
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 ةالص كلذكو ء تاولدلانم ضئارفلا نم اهريغك برغملا ةالصو رضحلاو رفسلا

 اط موقتف اميمج نوهجوي و ةالصل مامإلا ماقأ ةفق أ ةفقاوملا ةالص اودارأ ا؛إف . رجفلا

 ىلص اذإ ، نرمرح مهاكو ةعكر مامإلا مم مهنم ةفئاط ىلصتو . وددلا ءاتلت مهنم

 ودملا ءاقن ىتلا ةفئاطلا مامإلا رظتنا دوجدلا متأو ةعكر هعم ىتلا ةفئاطلاب مامإلا

 ودلا وح ىتلا ةفئاطلا عضوم ىف اوناكو « هفلخ نم هعم ىتلا ةقئاطلا تفرحماو

 مهس مامإلا ىلص مش مهعضوم ىف تناكو . ودعلا وحم تناك ىتلا ةفئاطلا تءاجو

 اوأرق مهب مامإلا دق اذإو . مهعضاوم ىف ودعلا وحت ىتلا ةفئاطلاو . ةيناث ةعكر

 اذإف ء مهلاح ىلع الإ و :اودعق ودعلا وحن ىتلا ةفئاطلا نكمأ نإ ث تايحتلا مهاك

 ال نيك رشلا نأ فوملا ةالص ةيآ لوزن بهس نإ ليقو ث اعيمج اوملس مامإلا ملس

 رهظلا ةالص ىلإ اوماق هباحصأو عاقرلا تاذ ةوزغ ىف ؤ 0١ )ول يز هللا لوسر اوأر

 لاقف . مهياع اوبذي . مهك رت ىلع اومدن مهمؤي ولتت هللا لو۔رو اعيمج نولصي

 نونعي {© مهئانب أو مهشاب نم مهل بح أ ىه ةالص مهل نإف مهوعد : ضعبل مهضعب

 ض مهولتقاف مهيلع اودشه اهيلاوم اوماق دق مهومتي أر اذإف ڵ رصعلا ةالص

 عيبرلا ىنو ةفلتخم ةياور ةرمع تس اهحصأ :ريثك تاياور اهيف ءاج ىبرعلا نبا لاق )١(

 هعم اولص مهنأ ملسو هيلع ةتنا ىلص ينلا باحصأ نم ةلج ىنثدح لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 هيلع ةنا ىلص ىنلا فلخ ةفئالط تفص مهنم ةفئاط تلاقف اهريغ ىنو عاقرلا تاذ موي فورلا ةالص

 مهسفنألةياتل ةعكرلا اومت و امئاقتبث م ةعكرهفمل;خ اوفقو نيذلاب ىلصو ودعلا تهجاو ةفئاطو ملسو

 ةعكرلا اومت دا ًارلاج تبث مث ةعكر مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو وددلا اوهجاوو اوةرصناو
 تن رصن اف .ك ر ىلوألا ةةثاطلاب ىلص مهنم ىرخ ١ ةفئاط تلاقو نيمج ١ ه ملس ح مهسقنأل ةين اناا

 تبثي نأ ريغ نم اعيجج اوملسف ملف ةيناث ةعكر مهب ىلصن ىرخآلا ةفئاطلا تءاجو ودعلا تهجاوف
 لوقلا اذه ىلع ةديع وبأ لة ميبرلا لاق . لوألا لوقلا باحصأ لاق ام لمم متت ىتح ةفئاط لكل

 . ةبا.ملا نم اهريغو { دوعسم نياو سابع نبا لوق وهو اندنع لمعلا رخالا

 ) ١٩ - نيلاطلا جهنم / ٤ (



 ۔۔ ٢٩٠

 ، فولا ةالص اهسإ دمحماي لاقن مالسلا هيلع ليربج لزن رصماا ةالض ىلإ اومات املف

 ةفئاط مقتلف ةالصلا مه تقأن مهعم ادهاش ىأ ڵ مهيف تنك اذإو لوقي هللا نإ د

 مهلف لاق . مكئارو نم اون وكسيلف اودجس اذإف مهتحلسأ اوذخأياو كعم مهنم
 هباحصأ فصو ء ةالصلا ىلإ ةا ىبلا ماقت « فوخلا ةالص مالسلا هيلع ليربج

 ص ودملا وحن مههوجو ريخألا فصلا لهأ لبقتساف اعيمج ازربكو ربكم ث نيفص
 ماق مث ، نيتدجسب ةعكر ارعكر ن أ ىلإ هباحصأو :نلع نا لوسر نوسرحم و

 صكنو ي مهباحصأ فاصم ىلإ اوملكتي نأ ريغ نم ممعارو اوصكسفف اوماقو

 ش نيتدجسو ةمكر : ىلصف ل هللا لوسر فلخ اوماق ىتج نررورخآلا

 2 تادحس عب رأو ناتمكر :ن هللا لوسرل تناكف 0 اعيمج اوسو اودهشت

 لوقف تلط يبنلا دمب ةالصلا هذه زاوج ىف فلتخاو . ناندجسو ةعكر موقللو

 . قيفوتلا هب و لع أ هللاو ريثك اهف مالكلاو ، زوج ال لوقو « زوجن

 لصف

 ،تاريبكت تس لوقو ريبكتلاب ةفقاوملا ةالص نإ هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ناك ثيح نم حصأ وهف ةالصلا مامتو ةءارقلاب ىلصي نأ قاطأ نإو « سمخ لوقو

 ىلصملل ةو ىبنلا "زاجأو ث ةنعاطملا الو ةبراضلا دفع ةالصلا عطقي الو ههجو

 ةجح و « اهحاع ءانبلاو هنالص نمىضم امل ةداعإلا ىف فلتخاو . برقلاو ةيحلا لتق

 . كلذ ىف ىلصملل للظ ىبلا صخر امل رظنلا باب ىف ىوقأ اهيلع ءانبلا زاجأ نم

 نابح نباو ىذ :رتلاو داود وبأ هاوربرقملاو ةحلاذالصاا ٢ نيدوسألا اولتقاث .دلا ) ( ١

 . ةالصلا ى نك نإو ظفلب سابع نبا نع ىتاربطلا ةياور ىنو هرب ره 1 نع 1 الاو
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 ودعلا ةضراعم ىف ليق كلذكو . ةصخ رلاب ريخلا ةدئاف ىنعم طقسا لدبلا مزلأ نمو

 نإ توفي تقولا ناك نإ ىنبجعيو « فالتخالا نم اذه لثمب سفنلا نع عفدلاو

 اذإ ةعس هيف تقولا ناك _رإو « هيلع ىنبيو « اهف هلع دق ام هل تبثي نأ داعأ

 نمل بالو اهلوأ نم اهديعي نأ تقولا ى اهمامت كردي اهلوأ نم ةالصلا أدتبا

 ت ون لبق ىلجني نأ برحلا لمل هنأل ريبكتلاب نينالصلا ممجي نأ لاتقلا رضح
 رحت ىف نيذلا نم دحأ حربي ال هنأ برحلا ةالص نيلصملا ىف ليقو . ةالصلا تقو

 هيلع تفخ ودعلا ىنعم ربفل تفتلا نإو ث ودعلا هينأب نأ الإ هعضوم نم ودعلا

 ريغ شيجلا مؤي نأ زوجيو ى ةءاقإلاو ناذألاب برحلا ةالص ىلصي و هتالص ضقن

 ،برغملا ةضيرف دعبو رجملا ةضي رذ لبق عوكر مهملع سيلو ء هفلخ وه نوكيو مامإلا

 اولص نإ و 2 ةزئاج مهنالصف ىدارف مهضعب و ةعامج مهضعب ىلصو ىدارف اولصنإ و

 ملبح و « ىلام هللا نم ةصخر برحلا ةالص امو ث ةمات مهنالصف ارصق وأ امامت

 اك اهالصو برحلا ةالص لصي نم ىلع سالو 0 ىلاعت هللا رمأ اك اولصي نأ

 مهنكمي مل نإو ث اوأضوت ءوضولا مهنكمأ نإو ى ىلاعت هللا ءاش نإ كاله هنكمأ

 ثالامنب تلصلا مامإلا ةريس نمو . مهسفنأ ىف كلذ اوون مهنكمي مل نإو ٤ ا وميت

 كهوجو ىف مهو كودمل نوففاوم متنأو ةال_دلا كترضح نإو : هللا همحر

 تتولا كلذ ىف مكترضح ةالص ىأف رفسلا ىف وأ ةيرقلاف متنأو كروهظ ءارونم وأ
 رحن ىف ىرخأ ةفئاط نوكتو هباحصأ نم ةفئاط هقلخو ةلبقلل البقتسم مامإلا مقيلف

 { ًاميمج ناتنئاطلاو مامإلا هجويف ى اميمح مامإلا ريبكت نوعمسي ثيح ودعلا

راهنلاةالص ىف ناك نإف اعيمج ناتفئاطلا هعم اهربكي و مارحإلا ةريبكت مامإلا ربكيو
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 ةروسو باتكلا ةحاف ةءارق اهيف ةالص ىف ناك نإو اهدحو باتكلا ةحتاف أرق

 ربك مث ، تاربصق تايآ ثالث وأ « راصقلا روسلا نم ةروسو باتكلا ةحتاف أرق

 و ذلا رح ف ىرخألا ةفناطلا تففوو ٥ءا رو ىتلا ةفن اطلا تعكرو عكرو مامإلا

 نيتدجس هفلخ ىتلا ةفئاطلا دجستو مامإلا دجبو ڵ ةدجاس الو ةعكار ربغ

 هفلخ اوناك نيذلا ةفئاطلا هذه ىضمبو . اماق ب صتني و هسأر مامإلا عفرب ش

 ع ىرخألا ةفئاطلا مجرتو ، ىرخألا ةفئاطلا تناك ثيح ودعلا رحت ىف نوكتف

 كمامإلا أرقيف مامإلا فلخ نوكتف « مامإلا فلخ اون اكن يذلا ةفئاطلا ماقم موقتف

 لسو 77 تايحتلا أرقيو نيتدحس هعم لحس و ةف اطلا 4_هم عك رتف عكر ح

 مامتلا عصوم ]5 برحل ا ةالص هذهف . مهباحصأ لإ نوهجر 7 ‘ ًهيمج ناتقثاطلا

 سمخ ىوح رلا ءامدلا دذل زع فويسل اب نيبراضملا ةالص ام أو . رصقلا عصوم وأ

 مههوجو ننزاك تيح تاريبكت سمح بولطللا براهلا ةالصو ك تارببكت .

 بلاط وه امإ و ى اردع ىفاخ ال ناك اذإ هسفن ةالص ىلصيف هودعل بلاطلا امأو

 . ارصق ىلص رصقلا دح ف ناك نإ و امامت ىلص مامتلا دح ىف ناك نإن ك ودعلا

 ةعامح وةم أ ه نيذلا رك اسعلل الإ برحلا ةالص حصت ال :هللا همحر ة واعموب أ لاقو

 ٠ قيفوتلا ه و > عأ هلاو ٠ الف دحا ولا امأ

» 2 »



 ۔۔ _ ٢٨٩٣

 ةنيفسلا ىف بك ارلا ةالص ىف

 نيح نم رصق نيخسرفلا هيف ىدءتي ارفس دي رب رحبلا بكر نم ليقو

 هللا دبع وهأ لاقو . ةالصلا اهف تي ىنلا ةيرقلا وأ الكساا زواجي مل ولو بكري ام

 ، ضرألا تابن ىلع دجسي و اماق ىلص اماق ةنيفسلا ىف ىلصي نأ ردق نم هللا همحر

 اهب ىتلا ةنيفسلا بشخ نم ةمماق ةبشخ دجي نأ الإ آموأو ادعاق ىلص ردقي مل نمو

 هيلع دجسي ضرألاتابن نم اثيش ماق اذإ دجب مل نإ و ، دعاق وهو اهبلع دجسي نإف

 ىلإ ةقثوملا نوعدلاو ريماسملا اهنم اقثوم ناكام ىلع دجسي ليقو ث دعقي هنإف اماق

 هيلغ دجسو ضزألا تابن نه ناك نإو . عضويو مفريام ىلع دجسي الو « ةنيفسلا

 الف هيلع دجسي ضرألا تابن نم نكي مل ام ىلع اريصح عضو نإو ؛ سأب الف

 ءامب إلاو دومقلا انيلإ بحأوثلذ اولاق دق : هللا هحر حبسملا نب دمحم لاقو 2 سأب

 .ىش ىلإ دنقسب وأ ةنيفسلانم ةجشخ وأ البحكسمي نأ هلف فاخن جوملا دتشا نأو

 & مهيلع فوفص الو مهنم مامإ مهب ىلصي و ةعامج اولصي نأ ةنيفسلا لهألو © اهنم

 نيمي نم هءاذحو هفلخ نونونكي نكلو مامإلا مادق نيمومأملا نم دحأ مدقتي الو

 نولصب نيذلانم اثيشنوري وأ هنورب اوناكاذإىلعأ وأ هغم لقسأ اود اكولو 2لامشو

 الف مهضعب وأ هفلخ ىلص نم نكمي ملو دوجسلار مايقلا مامإلا نكمأ نإف ث هنالصب
 ةالصب اماق ىلصي زأ مومأملا زوجي الو « مهل نكمأ امك هفلخ نيذلا ىلصي نأ سأب

دعب مامإ ىلصي نأ زوجو . ءىمؤب مامإلاو دجسي نأ الو ةالصلا ىف دعاقلا مامإلا
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 نإو ع دجسملاك ةنيفسلا سيلو ، زاج دحاو تقو ىف مامإب ةقرف لك لص نإو مامإ

 ءىوي نأ سأب الف هنع عفرف هيلع دجسبو ءىش ىلع ىلصف ةنيفسلا ىف ىلصملا ناك

 نكمي ءىش هب دي نيب راص مث هتالص لوأ ىف ءحىموب ناك نإ كالذكو 3 هنالص ةيقبل

 ناك نإ هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو . هتالص نم قب ايف دجدياف هياع دوجدلا

 ىلع هفلخ نيذلا ناكو «هياع د وجلا هنكم الو ضرألا تابن ريغ ىلع ىلصي مامإلا

 هدحو دحاولك ىلصيو ،هتالصب اولصي نأ م زجي مل هيلع اودجسي نأ مك ءىش

 ىلإ ةالصلل ةنيفسلا ىف نومرح ةنيفسلا لهأو ى دوجسلا هنكمي هريغ مهم ىلصي وأ

 مه اولوحتي الو هيلع مه اه ىلع اولصيلف اومرحأ نأ دعب م تلوح نإو ث ةلبقلا

 فلتخا هللا همحر دمحم وبأ لاقو ء ةلبقلا ىلإ اومرحأ دق اوناك اذإ مهعضاوم نع

 ىلصا نأمهنم ريثك بهذف اهريسمو اهفوقولاح ىف ةنيفسلالهأ ةالص ىف انباحصأ

 ، هيلع رداق وأ مايقلا نع ازجاع ناك دعاق ىلصي اهريسم لاح ىف ةنيفسلا ىف

 مث ك اهماع هثاوتسال ةبادلا رمظ ىلع لمحملا ىف ةالصلاك ةنيفسلا ىف ةالصلا اوهبشو

 ىسوم مهن.و ، دجسي الو ءاعيإ ءىموي مهضعب لاق ء ىأرلا اذه باحصأ فلتخا

 ناك ث ءامإ دعاقلا ةالصو 2 دوجسو عوكر مم اقلا ةالص نأل ، هللا هجر ىلع نبا

 ق ناك نإ دح س مهعم لاقو ، دحسم ريخ وأ دجسم ىف ا رح وأ رب ى ىلصلل

 الو لجلا رهظ ىلع دجسي الو ى ىلصم عضومو { ضرألا ىن انكمم ناكو دجسم

 ىف ىلحلا نإ « موف لاقو 4 هللا هحر بوبحم نب دمحم ءالؤ» ىفو « :7 نطب

 ىسرم ىف تفقو نإو « مايقلا ىلع ردق اذإ موقبو تراس اذإ ؟دعاق ىلصي ةنيفدلا

ىأىلع لحس و دعاق ىلصي نورخآ لاقو ‘ زاطحق ن دلاخ لوقي اذهو ك هريغ وأ



_ ٢٩٥ 

 نم لوحتت ال ىتلا هب ةقوثوملا بكرملاب ةرومسملا حاولألا ىلع دجسي و ، تناك ةلاح

 لاقو ،لزعتو لقتنت ىتلا بكرملا ةعتمأ نم اهريغ ىلع دجسي الو ناكم ىلإ ناكم

 ناك اذإ ث هريغ نم وأ هنم ناك بكرملا ىف قيثو ءىش لك ىلع دجسي مهضعب

 مهضعب لاقو ى هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نب هللا دبع لاق اذهبو « هيلع نكمتي

 ةروحسملا حاولألا لثم بكرملا ىلع هدوجس ناكو « مايقلا ىلع ردق اذإ اماق ىلصي
_-_ 

 لوق اذهو ث ةلو۔حا ةعتمألا نم اهريغ ىلع نكمتي امو ء.ىلصملا ننكمتي اهملع نأل

 نوي رصبلا انباحصأوبيبح نب عيب رلا لاقو . رقصلا نب نازعو ىرارحلا نب لضفلا

 { ناك ناكسىأ ىف هيلع ؟رداق ناكاذإ اناق ىلصي نأ ىلصملا ىلع نإ ى هللا مهمحر

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنع زجعلاب الإ ىلصملا ىلع مايقلا ضرف هغع لوزي الو

 هنع زجعلاب الإ زوجي الف باتكلاب مايقلا بجوف . « َنيتن اق ملل اوموق »

 نممو ع ةعتمأوحاولأ نم ضرألا هتتبنأ امم ءىش لك ىلع دوجسلا كلذ عم اوزاجأو

 لوق ىلإ موق بهذو ث هللا مهحر بوبحم نب دمحم نب ريشب لوقلا اذه ىلإ بهذ

 امب اق ىلص مايقلا ىلع ردق اذإ ءاملاو لحولا ىف ىلصملاك ةنيفسلا ىف ىلصملا ةماتَط ىبلا

 ىلإ بسني لوقلا اذهو نيطلاو ءاملا ىلع دجسي الو اموأ دوجسلا غلب اذإف ك عكرو

 ،ىأرلا اذهل افلاخم الوق هنع راثآلا ضعب ىف اندجوو « هللا همحر رباج ىلأ نب ىسوم

 ىف انرافسأ ضعب ىق هعم تنكو : لاق ث هنع عجر مث اذه لبق هلاق نوكي نأ الإ

 .ىموي هنيأر ىلأ ملعأ ملو ؟دعاقىلصي هتيأر امع رو ، امتاقىلصي هتيأر امب رف بكرمل

 هب وطي و كالذب ان رمأبو هيلع ىلصي ريصح ذختا دق ناكو 2 دوجسلا عدي الو ءاعإ

مهتعتمأو سانلا ةلومح ىلع دوجسلا نإ هل تلقو « لاق ! عفريو هتالص متأ اذإ



_ ٢٩٦ _ 

 انولزنأ نيذلا مهو ، بكرلا بحاص ريغل ةعتمألا هذه نأ لعن ال : لان ؟ زوتنال

 نهو . اهياع دوجلا زاج ةراهطلا اهمكحو ضرألا تابن نم تناكاذإف ؛ اهيلع

 ةنيفسل لهأ هيف أضوتي ىذلا عضولا ىلإ لوصولا ىلع ردقي ملو ةنيفسلا ىف ضرم

 مهتامم برطرتيو هذ ًأض وقيف دعص وم ىلإ ءاملا هل لمحل نأ ةنيفسلا بحاص هركو

 مهباصأ نإ و «لصي و مميقيلف . اهعسو الإ اسفن هللا فلكب الف ء ثالذ هل اولعفي ملنإف

 اودجي مل اذإ شارفلا وأ عاتملا رابخ نم اومميت ءاملا اوأضوتي نأ اوردقي لف بلا

 نإف ، اولصو مهسفن أ ىف مميتلاو ءوضولا اوو ثالذ نم اثيش ادجي مل نإو . ابارت

 ةالصلا تقو ىضمنإ و ءوضولاب ةالصلا اوداعأ تقولا ىن كلذ دعب ءوضولا مهنكمأ

 ىلص نم هللا همحر زرحم نب ديعس لاقو . مهيلع ةداعإ ال لوقو 2 ةداعإلامهيلع لوقنف

 ةالص موزل ىف فلتخاو . امئاق اهالص ربلا ىف هتالص ضقن رك ذف ادعاق ةنيفسلا ىف

 موزالاو ٤ بج لرقو ى مهيلع بجي ال لوقف ث ارفاسم ناك نمل ةنيفسلا ىف ةعاجملا

 . مهرافسأ ىف الص ىبنلا باحصأ ثالد لعف دقو 2 لذ نكمأ اذإ انيلإ بحأ

 ىف ةالصل ةعاجلار مامإلا مرحأ اذإ و . ةنسح ةوسأ نيضاللا ةمألا ىفو مهيف انلو

 نع ةنيفسلا تلوح دقو ةالصلا ىف مهعم لخدي نأ ديري لجر ءاج مث " ةنيفسلا

 موق ىلص نإو . اضبأ ةلبقلا ىلإ ةنيفسلا مجرت نأ الإ مهع. لخدي ال هنإف ةلبقلا

 تقو ىف ةدحاو ةالص ةعامج هرخؤم ىف نورخآ ىلصو ةعامج بكراا ردص ىف

 . ثالذ اولعفي ال نأ مهل ىغبنيف ممريدكستو نيرخآلا ة.ارق عمسي مهنم لكو ك دحاو

 زوجو . ةعامج نولصي مهو هدحو ىلصي نأ دحاولل زوجيو .اذ ز وجب ليقو
 . . .۔ س . ء

ةءارقلاو ريبكتلا نعمسي ثيح جيلالبلا ىن ن و ةعامج مامإلا ةالسب نيلصي نا ءاسنلل



_ ٢٨٩٧ 

 فلخ جيلبلا باب نكي مل نإو . مهنيب حوتفم جيلبلا بابو مامإلا فلخ نك اذإ

 أضوتيل بكرلا ىف هسأر عفرب نأ قيطي ال ناك نمو . هتالصب نيلصي الف مامإلا

 ةالص لكل ربك ةالصلا ظفحب ل نإو ، عاطتسا فيك ىلصيو مميقيف ةالصل

 . كلذك رتوللو تاريبكت تس لوقو 2 تارببكست سمخ

 لصف

 < موغيل بكرملا ىف هسفن لمحم نأ عيطتسي ال ىذلا ىف ليقو

 ، تاريبكت سمخ ربكيلف ةالصلا ظفحب مل نإف عاطتسا فيك ىلصب و مميقي هنأ

 هتالص : هنإف ةلبقلاريغ ىلإ هب ترادتساو ةلبقلا ىلإ ةنيفسلا ىف ةالصلل مرحأ نمو

 هتالص ىف فقوتي الو ، كالذ هنكمأ ولو ةلبقلا ىلإ لوحتي الو ههجو ناك ثيح

 ضقن ن. هيلع نمآ الف كلذ لجأل فقو نإو « ةلبقلا ىلإ ةنيفسلا لوحتت نأ ىلإ
 ةلآ نم ، ءىش وأ ةبشخ ىلع اهلهأ نم دحأ قيبذ ةفيفسلا ترسكسنا نإ و هنالص

 هنكمي ال ناك نإو ءاميإلاب ةمات ةالص ىلصي نأ هنكمأ نإف كلذ ريغ وأ ةنيفسلا

 ،تاريبكت سمخ ةالص لكل ريبكتلاب ىلص جاومألا بارطضاو ءايعإلا نم ثالذ

 وأ بحلا لثم ةنيفسلا ىف لراك نإو 0 ثالذ هبش وأ ليسلا هلمحب ىذلا ثالذكو

 . هيلع دجسيو ضرألا تابن نم ابوث وأ ةمس وأ آريصح هيلع قلي هنإف ههبشو رغلا

 أضوت ةالصلاو ءوضولا لقعو برلا ىف ءىقلا هبلغ نم هللا هحر دحم وبأ لاقو

 همادقو ةنيفسلا ىف ىلصملا ىلصي الو هيلع لدب الو هل ربك لقعب 1 نزرإو : ىلصو

 عضولا ثالذ نت لودتي هنأ اجر نإ تقولا رخآ ىلإ هرظتني نأ .زوجو : كرشم

هنكمأ ام ىلع ىلص هريسغ عضوم ىلع ردقي ملو هنع لزي مل نو ىلص هنع لاز نيف



 لوحتي نأ الإ ، هيلع ضقن الف كرشملا لاوز رظتني ملو ىلص نإ و « ةرورضلا لاحل

 تقولا ىضم نأ دعب لوح نإو « ديعي هنإف ةالصلا كلت تقو ىف هتلبق نع كرش

 نمو « هيلع ضقن الف الامش وأ انيمي هتلبق نع كرما لاز نإ امأو . هيلع ةداعإ الف

 هعوكر نم ضفخأ هدوجس ناكو نيعارذ ردق عفترم حول ىلع ةنيقسلا ىف دجس

 ريغ ىلع ةنيفسلا ىف دجس اذإ مامإلا ىف هللا هحر هللا دبع ىبأ نعو . سأب الف

 مهنكمي وأ هيلع دوجلا زوجي ٠ىش ىلع .نودجسي هفلخ نيذلا ناكو ضرألا تابن

 ليقو ، هدحو دحاو لك ىلصيو « هتالصب اولصي نأ مهل زح مل ءاميإلا نم رثك أ

 نم ارهاط ائيش اهيلع اوحرطي نأ الإ اهومفغ اذإ جراوبلا ىف نوكسلا ىلصي ال

 رثؤللا ىبأ ىلع ضرع امم :ليقو . هيلع اولصي و اهريغ وأ طبلا لثم ضرألا تابن
 نم فصلا طسو ىف ةنيفسلا ىف ةالصلا ىف ءاسنلا نوكن ; نأ سأب الو . هللا همحر

 فلخ موق نوكي نأ سأب الو مامإلا نمدقتي الو مهفلخ وأ مهمادق وأ لاجرلا

 م وق ىلصي نأ سأب الو ص ةنيفدلا ريغ ىف اوناك ولو { مامإلا ةالصب نولصي عارشلا

 مامإلاو ةمجلا ىف موق ناكولو ضفخأ وأ مهنم عفر أ وهو ةنيقسلاىف مامإلا ة ةالصب

 مامإلاو رابنقلا ىف مه اوناكو ل كلذكو . ةعامج اولصي نأ سأب الف رابتقلا ىف

 هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو . مامإلا دحأ مهنم مدقتي مل اذإ كلذب سأب الف ةمجلا مم

 امهنيب ناك اذإ ىلعألا ةالصب لفسألا ىلصي الو ء لفسألا ةالصب مهنم ىلعألا ىلصي

 ءاسنلاو لاجرلا ن. جيلالبلا ف اوناك ًاموقنأ ولو .ربلاك ةنيفسلاو ،رابشأ ةئالثمفر

 ةوك وأ باب ةنيفسلا لهأ نيبو مهنيب ناك اذإ مامإلا ةالصب اولصي نأ سأب الف

 . : مامالا ةالصب اولصي نأ مهل زوجحم الف ًاقبطم جيلبلا ناك ولو { مامإلا اومدقتي لو

جيلبلا باي ناك نإ و . ةعامج مهدحو نولصي جيلب سد ءاش نإ نكاو



_ ٢٩٩ 

 ناكول و احوتفم بابلا ناكاذإ آدحأ هب مؤي ملولو سأب الف هطسوأ وأ هالعأ نم

 لات . ملعأ هللاف كاذ نم رفصأ ناك نإو { ناسنإلا سأر اهنم زربيام رادقم ةوك

 ن هلقأ ةنيفسلا لهأ رارق نييب و مهنيب جيلبلا باب ناك اذإ : هللا همحر رثؤملا وبأ

 . مامإلا نم لفسأ اونوكي جل اذإ مامإلا ةالصب هلحأ ىلصي نأ سأب الف رابشأ ةث

 اهو ةوك امهنيب ناجيلب ناكولو ء الف رابشأ ةثالث مهنم مفرأ مامإلا ناك نإو

 ةالصب نولصي الو . مدحو جيلب لهأ لك 2 ةعامج اهلهأ ىلصي نأ سأب الف ناقبطم
 ةعامج مهلك اولصو نيلجرنيب تناكةأرمانأ ولو ،ةنيفسلا قوف ىلصي ىذلا مامإلا

 ةأرالا نيمينع مامإلا ناكولو ع كلذب سأب الف ةغيفسلا ىف ىلصيىذلا مامإلا ةالصب

 ولو ، بايالا قوف نم ةالصلا نم ءىش ىف اهدسج اوسمي ملام اهنيمي نع لجرلا وأ

 ءاهيلع الو مهيلع سأب الف مرحم ىوذ اوناك ن إوءاسأب مهملع تيأ رام بايثلا اوسم

 ىذب سيل اوناك نإو « اهملع الو مهيلع ضقت الف ه. مرحم ىذب اوسيل اوناك نإو

 أطخ ناك نإف ى ضقنلا اهيلعو مهيلعف ادمح بايثلا تحت نم اوسامت نإف اهنم مرحم

 . مهيلع ضقن الف بايثلا قوف نم ناك ؤأ

 وأ أطخةالصلا ىف ةأرماو لجر سامتي نأ هرك أل ىنإ هللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 ىف كلذكو ء ءوضولا ضقن ىف جرفلا نودام أطخلا سمب سأبال هريغ لاقو . ادع

 مامإلاةالصب ةنيفسلا لقد ىف ىلصي لجر ناك ول و ليقو ۔ ةالصلا ىف رذعلا عضاوم

 فاخ ناك اذإ اناق وأ ادعاق ثاانه ةالصلا ميطتسي ناك اذإ سأب هيلع ناك ام

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو 2 هلامش نع وأ ةنيمب نع وأ مامإلا

٧ هج ©



 نوثالثلا لوقلا

 للعلا ىوذو ضيرللا ةالص ف

 ءاهعسو الإاسفن هللا فلكي الو ء هنكمأ اك ىلصي رأ هل ضيرملاو : ليق

 د وجسلاب ىلصوعوكرال أموأ و آدعاقىلص مايقلا هيلع قشو اماق ىلصي نأ ردقب مل اذإن

 دوجسال هؤام إ نوكيو د وجسلاوعوكرلل ءىموي الإو دوجسلا ىلع ردقي نإو

 راص اذإو ، َىمويو امب ان ىلص دوعقلا هنكمي مل نإ و ء عوكررال ءاميإلا نم ضفخأ

 نإو ى ا.امت نيتالصلا عمجي هنإف .وضولا اهنم هيلع دتشي ةلع وأ فعضلا دح ىلإ

 سح ةالص لكل ربكي هنإف اهمامت ىلع ردقي الو ةالصلا ظفحمال دح ىلإ راص

 نإ ةلبقلا لبقتسيو ى ريبكقلاب نيتالصلا ممجي نأ هلو ء سمخ رتوالو ، تا ريبكت

 عبتو ةالصلا هل ترق ةءارقلا ف هعبقي دحأب الإ ةالصلا ظفحم مل نإو ، كلذ هنكمأ

 عمج ضير دارأ اذإ و هنع ربكي نأ هيلع سيلف ريبكتلا ظفحم مل نإ و « هل أرقي نم

 ةريخألا تقو ىف افخ د نأ عمطي نأ الإاهتتوف ىلوألا ىلإ ةرخآلا رج نيتالدلا

 ٠ دجو مش اماق ىلصي ناك نهو ك اهتقو ىلإ ةرخآلا رخؤيو اهتقو ىف ىلوألا ىلصي هنإف

 ةوق دسجو م ش ‘ ام ان وأ دعاق ىلص . نمو 6 اممأان وأ ادعاق هن الص : نأ هلد افهض

 { مان ودو نيتالصلا ىدحإ ىلص نإ كلذكو اهلوأ نم ةالصلا أدتبا مايقلا ىلع

 ةيناثلا ىلصي و ىلصام ىلع اهالص ىتلا هتالص تمت دقف افخ دج و مث س ريبكتلاب ر ]

 ردتيال نأ بحتسيو ، ىلوألا دح ىف ناك نإ اهتقرىلإ اهرخؤي و« هل نكمأام ىلع

نإ هناسلب عبقي ودو ك ةأرما وأ لجر نم هريغ هل ربكب نأ ريبكتلاب ملكتي نأ



- ٣.١ _ 

 ليسي ىذلاو ةضاحتسملل زئاج عجلاو ك هل ربكي الف مهفي مل نإو © هبلقب وأ ، ردق

 . ريطملا مويلا ىف عمجلا زوجيو ، عطقني الو هريغ و أ ىفاعر وأ حرج نم مدلا هنم

 دقو ، كلذ لف ةيلطم ىنلا نإ ليقو ع عمجلاب مامت ةالص ىلص اميقم ناك نف
 قافأ و أ رطملا عقت :راش مق ج نمف ، رطملا دنع مارحلا دحسلاىف نيتالصلا عمج نم عمج

 . هنالاص تم

 ىنع ٠ىموي هنإف لوزملاهيلع لقتيف لمحلا ىف نوكي ضيرااىندلا همحر شاه نعو

 نا.كنإو ِ ريللا نيد نأل ةقشملا ىلع هسفن لمح اذإ لزني نأ ردقي ناك ولو لمحملا

 كسمتسيالىذلانوطبملاو .ههجو ناكثيحخلصةلبةلا ىلإ هج وتينأ هيلع قشو شارف ىلع

 ، اسمخ ةالم لكل ربكي هنإف ةالصلا : ىتح كسهتسب ل نوكبنأال !ىلصت و ميقي

 ادعاق ىلصي وء رذعكالذ نأل اكذ هيلع عطق ولو السرتسم ناك ولمىلصب و ميقي لوقو

 ةضاحتملا ةلزنمب وهو 2 ىلصم الو دجسم ىف ىلصي الو . اهمف بصني ةبخ هل رفحيو

 هل لوألا لوقلا ناك نإو ء اقيلإ بحأ لوقلا اذهو ث مدلاو لوبلا هب لسرتسملاو

 ةعامج مهنم ناك نيلسملا رأ ىورملا هللا دبع وبأ ىورو ةراهطلا لاوزل ةجح

 ىلع اوحرطنإ سانلا رثكو « هيف نولصي اوناكو فيظنب سيل همدقم « تيب ىف

 ضيراا ناك نإو . ديلولا ابأ كلذ بجعأف اولصو ابوث فيظنب سيل ىذلا عضولا

 هيلع تدتشا نإ و هيلع وه اك ىلص هنع لوحتلا هيلع دتشاو رهاط ريغ شارف ىلع

 نإو .عمجلا هل زاج ةالص ىلإ ةالص نم ءوضو ظفحم نأ ردةي الو ءوضولل ةكرحلا

 . رهاط ريغ وأ ارهاط شارفلا ناك ث هيلع ىلص هشارف نع لوحتي رأ ردقي ج

ضيراا دحو 2 ارهاط نوكي ىتح هيلع ىلصي الف هشارف نع لوحتي نأ ردق نإو
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 ىنبني امب ىتأي ردقي ملو هتالص ىن لجعتسي ىذلا وه ادعاق ىلصي نأ هل زوجي ىذنا

 مايقلا لمحم اذإ وه رذعلا اهم ىتلا ةقشملا دح ليقو . الهمتم ادعاق ىلصي هنإف اهمف

 دمحم لاقو . هسفن ىلع ثالذ لمح اذإ ةرضملا فاخ و ء ةالصلا نع هلغشو كلذ هلآ

 . ميقي نأ هل ناك هسفنل أضوتي نأ ردقيمل اذإ ضيرملا نإ هللا هحر بوبحم نبا

 ، ءاملاب هئطو نم دجي ال ىتح مميقب نأ هل سيل هللا هحر رةصلا نب نازع لاقو

 هغيعب ولو هتالص لةع ام غىموب ضيرملا لازي ال : هللا همحر ناليغ نب مشاه لاقو

 ريبكتلا هنكس ملو ءاميإلا لقعي مل اذإ ضبرملا فإ ليقو . رك اهلقعب مل اذإو

 ىذلاو ، كلذ هنكمأ نإ هسفن ىف ةالصلا ردقي هنإف كلذ ريغ وأ هناسل داقتعا نم

 ريبكت ربكي لوقن مارحإلا ةريبكت امأو ث هيجوت هيلع سيل ريبكتلاب ىلصي

 مارحإ هيلع سيل لوقو ء تاريبكت تس ثالذف مارحإلا ةريبكتو ث اسمخ ةالصلا

 ضئالاضيرملل ربكي نأسأب الو «لممعلا هيلعو لوقلا رثك أ وهو ، اسمخ ربكيو

 ىلع ردسةي ال ناك اذإ ضيرملا نإ ليقو . رهاط ناسنإ ىلع ردق ولو 2 بنجلاو

 هيلع ىرب لوقو . هريغ هدنسي الو امئان ىلصي هنأ هسفنب ادنقسم الو ةدعاق ةالصلا

 ىلوألاتقو لوأ ىف ريبكلاب نيتالصلا عمج نمو . كلذ دجو اذإ هريغب ةناعتسالا

 ىرت الف ىلوألا تقو ىضقني نأ لبق ىلصي نأ ردقو عجولا ةدش هنع تبهذ

 لخد اذإ ةرخآلا ةالصلا ديعيو اهتقو نم ءىش قب ولو ث ىلوألا ةالصلا ةداعإ هيلع

 امأو ، هنطو عضوم ىف ناكو ء كذ ىلع ردق اذإ اهد وجسو اهع وكر مامتب اهتقو

 عمجلا هل زوجي دق هنأل مجولا ةدش هنع تبهذ نإ هيلع ةداعإ الو مات هعمج رفاسملا

اهمتي ىتح اماق ةالصلا أدتبا اذإ تقولا توف فاخنإف ‘هرخآ ىفو تقولا لوأ ىف



٣.٣ 

 ةبقع نب حاضولا نبدايز لاقو . اهلمكي نأ لبق تقولا تاف ولو ى اماق اهملصي هنإف

 برغملا ةالصل هنقلو ، ضيرم وهو ريبكتلا ةبةع هابأ نةلي ناك حاضولا هدلاو نإ

 ركب ابأ نإ لاقو . ةدحاو ةعاس ىف ةريبكت ةرمثع سمخ رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو

 هللا هجر ناليغ نب مشاه امأو ‘ ملست الو هيجوتب هرمأي ملو الذب هر أ ىلصوملا

 هيلعلقثيف حارجلا هب ىذلا ىف ليقو « كدمحبو « مهللا كناحبس ع ثالذل هجوي ناك

 سيل ناك نإن هؤاود طقسي نأ فاخب عوكرلا دنعو ك كروت اذإ سواجلا دع

 . موقي نأ هل بحنف مايقلا نع فضي لو ءاودلا طوتس فوخ الإ مايةلا نم هعنمي

 . ثالذ ىف هيلع سأب الف هيلع نوهأ ىه ةسلج ساجف كروتلا هيلع قشي ناك نإو

 لصف

 ءىمري هنإ لوقف رذعل ءامبإلاب ًادغاق ىلصب ىذلا ىف : هللا هحر ديعس وأ لاق

 لسعو { عوكرلا نم ضقخأ دوجسلاب هؤاميإ نوكيو « هندب كرحي الو هسأر
 ابكنم هعوكر ىف نوكي لوقو . دوجسال هيقبكر ىلعو « عوكر ال هبذخف ىلع هيدي

 تيال ىتح هندبوهسأ ر ُىطأطي دوجسللوءهبذخف ىلع هيدي عضب و الباق هرهظ ىنح و

 اهممضي الو هيتبكر ىلع هادي نوكتو ضرألا ىلع هسأر عضو الإ دوجسلا نم

 ىنعم نم كرتي ال هنإ لوقنو . سأب الف ضرألا ىلع امهعضو نإ و . ضرألا ىلع

 ٠ىشوأ ءام وأ نيط نه رذعل ءامبإلاب اماق ىلص نإ و . هيلع ردقيال ام الإ دوجسلا

 ىلع دوجسلا ىفو هيذخف ىلع هىدي مضيو عوكر لل هسأرب ءىموي لوةف للعلا نم

 عوكر ا هيذخف ىلع هيدي عصو ادعاق ءام الاب ىلص نإ لوغلا ضعب ىفو { هيقبكر

هدوعق امأو . عوكرلا ىف هنم ضفخأ دوجسلا ىف هسأر نوكي و { زئاجف دوجسلاو
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 بج ام لاح ىف هدوعقامأو . دوعفلا نم هنكمأ اك دعقيف مايقلا ناكم نوكي ىذلا

 بتزرإ و « تاولصلا راس ىف تايحتنل دعقت امك دمةيف ةالصلا ىف دوعقلا هيف هيلع

 هتيلإ ىلع دعقي وأ امهجاع اثج هنكم مل نإو 3 هيقبك ر ىلع دكر كلذ هنكمي

 & اهادحإ وأ هيلجر دمي نأ نم نوهأ مبرتلاف هنكمي مل نإو « هيقبكرر عفريو

 امم ان ىلص ادعاق الو اماق ىلصي نأ ضيرلل عطتسي نإو { هنكمأ امك دعقي الإ و

 هبنج ىلعف الإ و . كالذ هنكمأ فإ ةلبقلا ىلإ ههجو نوكيو « نميألا هبنج ىلع

 نإو هافق ىلع ءاشنإ ريخ هنإ لوقو .ةلبقلا ىليامم هالجرو هافق ىلع ايقلتسم رسيألا

 رسيألاوأ نميألا هبنج ىلع ةالصلا ميطتسي' وهو هافقىلع ىلص نإف ءهيبنج ىلع ءاش

 نم هريغ ىلع ضقي ام اهضةني و هتالص هيلع عطقيو . مون هلك هأل هيلع ضقن الف

 ىلع كوت لامشلا ىلع اكروتم دوعقلا اهيف عيطتسي ال ةلع هتباصأ نإو 2 ءاحصألا

 عطتسيمل نإف 2 امبرتف عطتسيمل نإف ءهيقبك ر ىلع اثج كروةلا عطتسيمل نإو ك نيملا

 .هنكمأ ك هيلجر دميلف عطتسي مل نإ و 4 هيق.كر بصنيو ضرألا ىلع هتيلإ طوياف

 ء ضرألا ىف نكمتي مل اذإ هيمدق ىلع مقيلف عطمتسي مل نإو « دعقيلف عطتسب مل نإ و

 ردتيملو دوعقلا وأ مايقلا ىلع ردق اذإ ىلصملاو 2 هنكمأ اك ىلم اتيش عطتسب مل نإو

 ىلصو مايقلا ضرف هنع لاز عوكرلا ىلع ردقيرل اذإ لوقف دوجسلاو عوكرلا ىلع

 دعاق وهو دوجسلل ٠ىمويف دعقيو امئاق عوكرال ءىس ويو امت اق ىلصي لوقو ث ادعاق

 ادعاق ىلصي ناك نمو . نسح لوق وهو ى هتالص ت ىتح ادعاق تايحتلا أرقيو

 ءةرافكالو الدب هيلع رنإف لعفن اهيلع دجسيو هتهبج ةاصح عفري نأ تفم هاتفأف

. ةم ريغ وأ ةمث ىتفملا ناك



 س ٣.٥

 لجسي ثنرأ عاطتسا نم : لاق هنأ هن أ وناليم هللا لوسر نع رمع نبا ىورو

 _).ىمريل و ائيش ةهجو ىلإ نعفري الف دجسي نأ عطتسي نمو ث دجسبلف

 ص ىلص اثيح 3 ؛ىموي هنإ رذعا ادعاق ىلصا ىف هللا همحر ليعس وب ا لاقو

 { دوجسلا هيلع زوجي ام ىلع ىلصم وأ دجسم ىن ىلصب نأ الإ دوجسلا هنكمأ ولو

 توبثل ضرألا تتبنأ ام ىلع مأاقلا ىلصملا دوجسك دجسيو هسفنل هعفري جل اذإ و

 ةالصلا توبثل هنع لوحتلا وأ هليوحم ثالذ هنكمي ال نأ رذعلا نمو . رذعلا ىف كلذ

 عك رنأ ىلصملا عطتسي مل اذإ ليقو ك دومقلاو مايقلا ضرف توبث هيلع دوجسلاو

 ىلع هدجاسم نم اثيش عضي نأ ردق نإو هيني٠ب وأ هسأرب ولو عوكرلا ءىم وي

 نكي مل هنكمي ل ناؤ . ههضيلف ةهبجلاو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيفكلا نم ضرألا

 . كالذ هيلع

 لصف

 ايقلتسم ىلصيف هيذيع حلاعي نل ةصخرلا زاوج دجوي هللا همحر ديعس ىبأ نع

 ايذ تارورضلا دنع ضئارفلا لاوزب رثألا ءاجو . رصبلا ىلع فوخ عضوم هزأل

 نم ًامدع دشأ رصبلاو . تاهاعلا نم هريغو ىردجلا نم . رصبلا باهذ نود

 ديازت فيخو ف ةيفاع كالذ ىف اجر اذإ . تارورضلا دنع كلذب سأب الو هريغ

 هآرف اضيرم داع ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا نأ رياج نع ةنرماا ىف قتهيبلاو رازبلا ىور )١(

 ملسويلع ةناًىلص لاقوهب ىرف هذخأف هيلع ىلصيل ادوع ذخأو اهب ىرذ اهذخأف ةداسو ىلع ىلصي

 . فلعوكر نم رنفخأ كدوجس لمجاو ءا مواف اللو تعطتسا نإ ضرآلا ىلع لص

 ) ٢٠ - نيبلاطلا جهنم / ٤ (



 _ ٦ .۔.٣ _

 لح ملو ىلصي ناكو قرملا حتي هللا هجر ةيواعم ابأ نإ ليقو . هكرت نم للعلا

 ءوضولا امأو . هنيمي كلذ ةزاجإب رثألا ءاجو . هلاح مدلاب ىلو هسفن نع ءدقملا

 كلذ هل لعف هريغ هل هلسذي وأ ءاملاب هلسفيو هدسج رثاس حسمب نأ ىلع ردق نإف

 ةلبقلا لبقتسي و ءامب إلاب: هافقىلعىلصي و هلك ههجو ءاملاسميال ناك اذإ ههجول ميتو

 . ةلبقلا ىلإ لبقم ههجوو ةلبقلا ىلي امم هالجرو

 لصف

 لاق . هنالص متأف سلجف ةلع دجو مش اماق نيتمكر ىلص لجر ىف ليقو

 دجو مث ةعكر ىلصف ةلمعل سلجو نيتمكر ىلص نإو س هل زئاج ه { : : هار | وأ

 ةلع هن تناك نإ كلذكو { مايقلاب اهثدنهيو ڵ ضقتنت هتالص نأ هتلع نم افخ

 ناكام لمه. مايقلاب ةالصلا ؟ىدتبي مث دعاق وهو ةالصلا أدتبا مايقلا ىلع ردقي م

 افخ دجوو © هتالص تضقتنا ادعاق و أ ءاجإب ىلص نإ كل ذركو . دعاق وهو ىلص

 دجوف ربكي نأ هل زوجب نم دح ىف ناك نإ كلذكو مايقلاب اهشدتب هنإف هتلع م

 . مان وأ اناق وأ ادعاق ردقي ام ىلع ةالصلا لدبي هنإف تقولا ىف هتلع نم ةقافإ

 .رنلاىنإ إ جرخ نأ دعب ةضقتنم كلت هتالص نأ ملع مث ث ةنيفس ىف ىلص نإ كلذكو

 . رصقلاو ماملا نم ىلص ناك ام ىلع مايقلاب ادبي هنإف

 لصف

 ةءارقلاب هتالص ظقح نع زرم اذإ ضيرمل نإ > هلا هجر ديعس ىأ نع٫و

) تاريبكت سمح ةالص لكل ريبكتل \ ىلصب هنإف دوحسلاو عوكرلل ءاممالا و
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 ضعب نع دجوبو . مارحإلا ةريبكت ريغ تاريبكت سمخ لوقلا ضعب ىنو

 ةمتعلاو رصعللو 4 ةريهكست ن رشعو ىدحإ ةرجاهلا ةالصل ركي هن أ ململا لهأ ١

 ةرشع ىدحإ “>رجفللو . اهلثم رتوللو ث ةرمبكت ةرشع تس برغمللو . اهلثم

 تارببكتت سمح تاولصلا نم ةعكر لكل هانعم جرخ اذهو > ةريبكت

 عجلا ةزاجإ ىن ىدنع قرف ال : هللا همحر ديعس وب أ لاقو . مارحإلا ةريبكت ىوس
 ةالص لكل نيتالصلاب مايقلا ىف ضيرملا ىلع تاقشلل لوخدو ررضلا فوخ دنع

 ءىش ىنعم مقلمل مس نإ ليق هنأ الإ ‘ ضرملا نم ناك م ع.هممج نم اهتقو ىف

 ء ترضح اذإ ةرخآلا ةالصلا ةداعإ هيلع نأ ىلوألا تقو ىف مجلا هب زوج

 ةداعإ ال لوقو . اهتقو ىف اهالص دق هنأل تمت دق ىلوألاو ، اذه ىف مجلا هيزرجن الو

 اوناكاذإ لاعلا ىوذل عجلا ىف فلتخاو . ةنسلا توبث ىنعمل رذمل اهالص هنآل هيلع

 نورخا لاقو . تقولا نوطسوتي : موق لاقف ، نولصي تقو ىأ ىف نيميقم

 ةرخآلا رجي نأ بحتسيو ، هأزجأ تقولا ىف ىلص ىتم :نورخآ لاقو . تقولا رخآ

 . ثادحألا عوقو فاخ و ةكرحلا هيلع لقثت ناك اذإ ىلوألا تقو ىف ىلوألا ىلإ

 عمج نمو : ناطحق ىبأ باتك ىفو . هتالص تمع دق قافأ مث ضيرملا غمج نإ و

 ىةقني نأ لبق ىلصي نأ ردقي راصو عجولا ةدش هنع تبهذ مث نيتالصلا نيب

 . اهتقو ريغ ىف اهالص هنأل ء ةرخآلا ديعبو ى ىلوألا ىن هيلع ةداعإ الف ىلوألا تقو

 { م.حولا ةدش هنع تبهذ نإ هيلع ةداعإ الو ما هعمحف رفاسملا ام أو . هدلب ىف وهو

 ثيدح نم ناريطلا ف د و> ولاو ادهل دحأ لو مهنع هللا ىضر انئاملع دنع راتخلا اذه ) ( ١

 م .حبس ةةش.ةالان نإل هسأرب + ىمرم امتان ىلص ةةشم هتلان نإف اشاق ضيرللا ىلصي اعوفرم سابع نبا



 ۔_ _ ٨ ٣٠

 ىتاتسرلا دمحأ نب مهفن نإ :ليقو . هرخآو تقولا لوأ ىف عملا هل زوجي رفاسملا نأل

 ضرم نأ ىلإ ريبكتلاب نينالصلا عمجب نأ ضبرمال زجي مل دمحم ابأ خيشلا نإ : لاق

 ك هتالص لقع ام ُ”ىمو ضيرملا لازي ال : هللا همحر مشاه لاقو . ثلذ هل زاج اف مهف

 نإ وهبلقبف عطتسي مل نإو 2 هينيعبف عطتسي مل نإف ، هسأرب ُىموي و ربك اهلقعي مل نإف

 _خايشألا باتك ىفو .اهعسو الإ سفنلا لكب الو ثفيلكتلاموزاهفعطتس ردقي

 ضيرمالو . كللذ هل زئاج هنأ : هتالص ىضق ىتح هكسمي لجرو ىلص ضيرم ىف
 رطضا اذإ ، ساحلا وهو ث ةعذربلا وهو « داطرقلا وهو طاطرقلا ىلع ىلصي رأ

 هب ىلص هنع عزني نأ ردقي ملو رهاط ريغ ضب رملا بوث ناك نإو 2 كلذ ىلإ

 ىلص اذإ ضيراا ىف نسحلا وبأ لاقو . هلاح ىلع ىلص رهاط بوث هيلع حرط نإ و

 امهطسجي هاديو ربقلا ىفو تول دنع هب لعفي امك ةلبقلا وحن ههجو نوكي هبنج ىلع

 ضي رااىلص نإو .هيدي عضو ردق فيكف ردقي ال نأ الإ 4 حيحص وهو ىلصي اك

 . ءوضولاو ةالصلا ةداعإ هيلعف هلقع باغ ىتح هتالص ىف سعنف بنج ىلع

 سمفن ةالصلا ىف رمتسا املكن اك نإو هؤوضو ضقتني ال : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 كلذ لبق رمكي نأ هل سيل و ربك ةالصلا توفت نأ فاخنإف ىوقب ام ىلع ىلصيف

 هل سبال ى هب ؟سفكنم ناك نإ هب ىلصي الف زق وأ ريرح بوث ضيرملا ىلع ناك نإو
 ةرورضلا لاحف نوكينأالإ اضيأ زوجي الف هب سةكمم وهو هربغ ًاسبالناكن إ و

 ريبكلا ىف دازف ريبكلاب ضيرملا ىلص نإو هل سبال وهو هيف ىلصي نأ زئاجف
 حص اذإ لدبلا هيلعف ةالصلالقعي وهو نايسن وأ اطخ وأ ادمح سا نع صقت وأ

 تاريبكلا سمخ نم غرفي انيح هنأل ، هيلع لدب الف داز نإ و ، تللذ لقع وأ

 . قيفوتلا هبو ث ملع أ هللاو . ةدايزلا هرضت الو هتالص تمت دقن

» » ©



 ۔_ .. ٩ ٣

 نوثالثلاو دحاولا لوقلا

 هملع ىمغااو نونجلاو ، همليع حدقي ىذلاو 2 فعارلاو عألا ةالص ىف

 ادإ مامإلا رصبي هنأ الإ عمسي ال ىذلا مصألا ىف هللا هحر ىراوحلا وأ لاق

 عكرو وه مرحأ اومكر ةعاجلاو مامإلا ىأر اذإف ةعامجلا ىف ىلص اذإ هنأ دعقو ماق

 نإو ث دحلا أرقي ماقو هلوسرو هدبع ىلإ وه أرقو ةالصلا مامإلا ىضق اذإف مهعم

 سو تايحتلا متأو دعقو ةروسو دجلا أرق ةروسو دجلا اهيف أرقي ةالص تناك

 . ةمات هتالصو

٠ 

 : ةلاسم

 حبسو ةالصلا ى اهسو ةعاجلاب ىلص ادإ سألا ىف هللا هحر ةيواعم ىبأ نعو

 رضي ال ىرب هوهبن نإو هنوعديو مهتالص ىلع نوضمي مهنإف عمسي ملف ةعامجلا هل

 نإف ، هبرقب نم سجمهتي هنإ لوقو ث اعيمج مهتالص حالصل كلذ زاج هوكرح وأ

 مامإلا مرحأ اذإ هكرح الجرقفاوب لوقو 4 مرحأ اومرحأ دف مهم أ هنظ ىلع بلغ

 س مامإلا ملس اذإ رفعج نب دمحم هرك ذ ىذلا امأو ى مامإلا مارحإ ىلع لدتسيل

 ةءارق هيلع نوكب نأ لمتحمو 7 عكار ودو مامإلا قحل نم ةلزن نوكيو سألا

 . مامإلا عم هناف ىذلا

٠ 

 : ةلاسم

ل ةالصلا ىف مالكملا نم هل لاقي ام الو لوقي ام فرعي ال ناك اذإ مجتألاو
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 بدألاك رجز.و ءام الاب ملعي 4 اف ةراهطلا امأو . ىردي ال اه ىلت ب رصي هنإ لفأ

 نإو : هسجني ال نأ هرشاعي نمل هتطلاخل ساجنألا نع ىهتني ىتح « ةبادلاو ىسصلل

 ثلذف د وعتلاو مايقلاو دوجلاو ع وك رلا ىف هللا ناحبس لق هل ليق اذإ فرعي ناك

 ةرافك الو هللا ىلإ هرم افمهفي مل نإ و ى هب ملكتي ردقي ملو « نارقلا مهنيمل اذإ هبزجن

 فحصلا ىف مجعألاناك نإ ه 4 ءامإلا الو ملعتلا مهفي مل اذإ اهريغ الو ةالص ىف ديلع

 . ىبصلا ةلزنمب وهؤ اهدسقي الف ةالصلا دودح ملي الو

 لصف

 مؤيلو دعقيلف كسمي مل نإف هفنأ شحيلف ةالصلا تقو ىف فعر نم ليقو

 كالذكو ك المر وأ ايار و أ ءاحطب وأ ادا .ر و أ اتسطهيدي نيب لعجلو ه ايم قتي و

 سك ىف هرك ذ لح ونطقل اب هركذ شحيلف عطقني لو ةالصلا ف ريطقتل ابىللتب ا نم

 دنع "هريغ لعجو بارتلا كلذ قلأ اللب ىأر اذإف رظن غرف اذإف ء فيظن بارت ىف

 ىف عطقناو ةالصلا تقو لوأ ىف ىشقحاف عطقني ال هنأ نظف فعر نمو . ةالص لك

 ريغب ةالصلا تقو رخآ ىلإ رظتنا نإو ةمات هتالص نوكت نأ وجرنف تقولا رخآ
 : صب لاقو . كالذ هل زا هنكم ام ىلعىلص و ٠ ًأضوتو عطقني لو هتالصل ةرطاخم

 . ردق ام هركسي هذسج رثاس ىف وأ ههجو ىف مدلا ناك ءاوسو نيتالصلا عمجي هنإ

 : ةلأسم

 > ماكشتي ل ام هتالصلع ىنبو ًأضوتن ف رصن ١ فاعرلا وأ ءقلا هانعنم ليقو

١ .. هللا همحر رةصلا ن نازع نع اذهو أ ةلبقلا ربدأ نإو



 س .- ٣١١

 : ةلأسم

 نإف ةالصلا ق وهو رحفن ;اف ؤ انيح هيف ف لجر ف ةبعع ن حاضولا لاقو

 . هتالص تضقتنا دقن مد ناك نإو ، سأب الف ةدم تناك

 : ةلأسم

 ؛ماقلاي درفي لوقو عمجي هنإ لوقو . ىلصم وأ دجسم ريغ ىف ىلصي فوعرملاو

 . زئاج كلذ لك
4 

 : ةلاسم

 ملو فاعر وأ حرجأ نم لئاسلا مدلا هب ىذلا ىف هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 « هركس ءىشب هركسي نأ ردق نإف ؛مدلا اذ لسني اذه نإف ةالصلا ترضحو رتب

 ناك نإف ء دجمل ريغ ىف أضوت ليسي ناك نإو ،ىلصو أضوت ردقي مل نإ و

 , ذوجسلا هنكي ال اذإ أموأو امناق ىلضب نأ نكمأ نإف . أنوأ دوجسلا هنكمت ال

 هبلغ نإف ث هبايث نع زدق اع مدلا تقيو ث ادغناق ىلض اماق ىلصي نأ هنكمي ل اذإ و

 . ةمات هتالصو هتالص ىلع ىضم هنايث ىلع لاسو مدلا

 : : ةلأسم

 حير هنم تجرف هتالص ىلع ىنبيو ًأضوتيل فرصناو فاعر وأ ء هانع نمو

 نأ هل زوج امب ملكت نإو 2 ةالصلا .ىدتبيل أضوت اذإ هنإف أضوتي نأ لبق نم

 رحسلا ىمس كلذكو لؤافتلا ههج ىلع المد نبلا ىمسو لمدلا نبلاو برعلا ناسل نم )١(
 رسكلاب ةنيحو نم> اهدحاو ليمامدلا ىهو نوبلا مد ق صحر ه ١ . سابع نب ١ ثبد> ىفو اط

 . ۔ .ه ه ١ . ةالصلا ةلاح بوثلا ا ىف ناك اذإ هنع وةعم اهمد نأ ىأ
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 ثلذ ريغل ملكت نإو . هيلع ضقت الو هتالص ىلع ىنبي هنإف ةالصلا ىف هب ملكتي

 ىخغم ام هيلع دقب نأ تفخ هللا مسب هثوضو دنع لاق نإو اهلو أ نم ةالصلا أدتبا

 ىدي و أضوتي و هيل إ بهذي نأ زناجل ديمب ناك. ىف الإ ءامل دح ل نإ و ، هتالص نم

 . هتالص ىلع

 : ةلاسم

 اولاف ةرزع نب ىلعو ع نب دعسم و «نايثع نب نايلس نأ ناورم وبأ ربخأو

 ىلصي هنأ ةالصلاتوف فاخو هدس ىلع ردقي ملو « همد رقب ملف حرج هباصأ لجر ىف

 ردقي ملو السرتسم همد ناكاذإ هنإ ليق دق : هللا همحر ديعس وبأ لاق « كلذك

 هتالصب رطاخم الو ةالصلل تقو رخآ ىف هرد أ ءىربتسي نأ مب أضوتي هن أ هدسي

 نم ءىش ىلع هنم ليسي مدلاناك نإ و مميت هيلع سيل لوقو مدلا ناليسل مميتي 7

 ىلصمف هندب وأ هبايث نم ءىش ىلع لي مل ادعاق ىلص نإو ث متاق ىلص نإ هندب

 ل نإ ءاميإلاب ىلصيو هبايثو هسفن نع هب ىتتيو هيف ليسي انإ مدلل لعجو ى ادعاق

 ناليس ىف ةضاحتسملا ةلزغ: هنإليقو ث هندب وأ هبايث مدلا سمي الثل ، دوجلا هنكمي

 لوق هتالص ىف فعارلا نإ لاقو . تقولا امهب طسوتيو نيينالصلا عمجيو مدلا

 ثدحم ام هتالص ىلع ىنبي لوقو ثدحم لو اهنم ىلص ا دتعي الو ةالصلا ىدتبي

 ملكتي وأ

 : ةلأسم

 رظتني هنإف مدلا عفد ةالصل مرحأ الف ةالصلا ترضح و هبصعمفمد هب ناك نمو

. هنكمأ ام ىلع ىلصو أضوت ةالصلا توف فاخ نإف ء ةالصلا توف فخب جل ام
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٠ 

 : ةلاسم

 هبايث ىقوتيو دعاق ىلصي هنأ مطقني ال همد ناك اذإ فعارلا نإ : ليقو

 نيب رعحم وأ بارت وأ دامر وأ لمر ؤ سومج هنالص 7 ‘ مدلا ا۔حيصي نأ

 ثدحلا عضوم الإ ءا۔ال ةراهطب هنكمأ اك ىلصيو رثقني الثل مدلا رطقيل ةبخ هيدي

 . هتراهط عضوم نم ىقب امل مميقي لوقو ث هلس هنكمي مل اذإ

٠ 

 : ةلاسم

 نم جرحم مدلا ناك نهو ك هملع ةداعإ ال هنأ هلسن هنكمت مد هب و ىلص نمو

 . هبايث ىتوتيو هلامشو هنيم نع ىقزبيو ام اق ىلصي هنإف هد

 : ةلأسم

 ءىقلاىف الإ اهأدتبا ثادحألا ضعبب هتالص تضقتنا نم :رفعج نب دمحم لاقو

 لوألا هماقم ىف ءاش نإ هتالص ىلع ىنبيو امهنم أضوتي هنإ : لوقف ڵ فاعرلاو

 هلمح الو هثوضول ءال ءاقستساو ءوضولا ىلإ هيشم هرضي الو هريغ عضوم ىف وأ

 مهب ممتيو أضوتي ىتح هورظتني نأ موقال راجف امامإ ناكنإو . هبايمثو هلعنل

 م : هريغ الجر مدقي نأ ءاج رثألا نأل هنورظتني ال مهنإ : لوقو ث مهتالص

 . ةالصلا

 : ةلأسم

 وأ متل فرصنا مث ةمكر مامإلا عم ىلص نم : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

. ةالصلا ءىدتب. نأ بحأ ةريخألا ةعكرلا هعم كردأف عجر مث ث أضوتف فاعر
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 نه هتاذ ام لدبي و ةالصلا ن قث ايف لخديو هنالص نم ىضم آ لمر لوقو

 مهتقرافم .

 ةلأسم :

 نإف ضرألا ىلع امهعضي نأ ردقب ال ة>رق هيتبكر وأ هفك ىف ناك نمو

 . ءاميإمويلف ثاذىلع ردقب ل نإ و 2 دجسيلف امهنممالبإ ريغ نم دجسي نأ هنكسأ

 لصن

 لدب ال هنأ اهنتو تاف ىتح ةالصلا تقو لوخد لبق هيلع ىفلا نإ ليقو .
 . اهلدب هيلعف اهتقو تاف تح ةالصلا تقو: لوخد لبق ع"انلا امأو . هينع

 : ةلأسم

 نمو . ثالذ ضقي ملف ةليلو موي نم رثك أ هيلع ىغأ رم نبا نأ ىورو

 . هيلع ةرافكالو قافأ ام دعب ىلصي هنإف ةالصلا تقو لخد نأ دعب هيلع ىغأ

 رثك أ وأ لقأ وأ ةنس وأرهش وأ موي دعبقافأ مث نونجب هلقعيلع بلغ نم ليقو

 تقو ىف نونجلا هب ثدح نوكي نأ الإ هنونج لاح ىف ىفم امف هيلع لدب ال هنإف
 نونجملا .ع عونرم لانأل ءاهد>و ةالصلا كات لدب هيلمف اهؤادأ هيف هقكم ةالص

 . قيفي ىتح

 : ةلأسم

 الإ هيلع لدب ال لوقو ث لدبلا هياع نوتف ةالص تقو ىف هيلع ىغأ نمو
 ةالصلا تو لخد نأ ىلإ لقعلا تباث احيحص ناك اذإ ىنبجعيو ث قافأ اذإ

© لدبلا هيلع نأ نونج هب ثدح مث ، ةضيرفلا ىلصيو اضوتي ام ردقب هنم ىضمو
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 رهش نم ام وي هيلت ىأ اذإ امأو ك قافأ اذإ هياع لدب الف اذه نود ناك نإو

 . موصلا ءاضق هيلعف رثك أ وأ ناضمر

 . ء

 : ةلاسم

 بحأو ث ءاضقلا هيلعو ةيأع مثإ الف هلقع هنم بهذف ءاودب ىنوادت نمو

 ةالصلا تقو لوخد دعب هب ىوادتف لةعاا بهذي هنأ اقراعتم ءاودلا اذه ناك اذإ

 ريغ ىف هب ىوادت نإو ص ءاضقلا هيلع نوكي نأ ةالصلا تةو لوخد بيرق أ

 هعقن ًافراهتمو تام"رحملا ريغ نه ۔؛اودلا ناك اذإ هيلع ءاضق ال نأ ةالصلا تقو

 دهب قافأو ةالصلا تقو لوخد لبق هيلع ىغأ نإ كالذكو ى هب ىذلا ءادلا كالذل

 . ةالصلا تقو جرخ نأ

 : ةلأس.

 وه تاولص وأ نيتالص وأ ةالص نع هل_ةع بهذف ركسم برش نم امأ و

 هب رش نم ىلاع هللا ىلإ بوتيو .2 قافأ اذإ ءاضقلاو دحلا هيلعو 2 ىلاعت هلل صاع

 . تاولصلا تي وهت نمو

 : ةلأسم

 ةالصلا ءاضق هيلعو هللا ىع دتو هلقع بهذف هلك ا وأ اس برش نمو

 بمعالاو وهالاو رايتلا ليهس .ىلع المه لمعي ىذلا ثانذكو « هيلع دح الو قافأ اذإ
 ق لوقلاك هيف ل ونلاف كالذ نم هلقع بهذف ءىش لحوأ ماحتقا وأ" نتثو نم

. "يسلا براش
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 : ةلأسم

 ءاضقلا هيملعو ه.اع شإ ال اهنقو تان ىتح تاولص وأ ةالص نع مان نم ام و

 .ه ةظقيلا طي رفتلا امإ مونلا ىف طيرفتلا سيل » : هنلك ىبنلل لاق . ظقيتسا اذإ

 . کالذ الإ 4۔ع ةرافك الو اهركذ اذإ اهاصيلن اهحسن وأ ةالص نع مان نمو

 لصف

 مايأ ةعبس هل ريصي نأ لبق :الجر هل لاق هرصب تفك امل سابع نبا نإ ليق
 ٠ ٹکالذ نع مهلأسب مهريغو ةرب ره ٤ أو ةشزاع ىلأ لسرأ ك لف ‘ هافق ىلع ىلصي

 2 اهيف كتالصب هللا ىقلت فيكف مايألا ةعبسلا هذه ىف تم نإ تيأرأ : هل اولاقف

 قيشأ وهو 0 انباحصأ نع كلذ زاوج دجويو 2 هجلاعي ملو كلذل هرصب ةجلاعم كرتف

 ليق دق : هللا هحر ديعسوبأ لاق . ثالذل ةبجوملا ةرورضلا ىلإ ىوقأو سقفلا ىلإ

 فرومت اذإ هنأ ىنبجعيو ث ءادتبالا ىلع كلذ هل زجي مل اضعب نأ بسحأو ى اذه

 . هماع قبضي ال نأ ىجرب ايد كالذ لثم ق اهءا ود نأ ةلملا كلتب ةريخلا لهأ دنع

٠ 

 : ةلاسم

 ء كافق ىلع مت : هل لاقو . ءاملا نم هنيع بيبطلا هل حتف لجر - رثألا ىفو

 ءاج دق هنأ ء كلذب الإ حلصي ال هنإف ٠املاب كينيع لسفت الو « امايأ كرحتت الو

 ىردجلاك رصبلا باهذ نود ايف تارورضلا ثودح دنع ضئارفلا لاوزب رثألا

 تارورضلادنع كلذب سأبالو ث هريغ دقفنم مظعأ هدقف رصبلاو ،لاعلا نم هريغو

. ىوادتلاب ةيفاعلا تيجرو ةلملا ديازت هكر ىف فيخ اذإ
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 : ةلأسم

 هنإف د وجلا ىلع ردقي لف هريغ وأ دمر نم هينيع ىف عجو هباصأ نم : ليقو

 2 قيطي ام ردق اميإ هسأرب أموأ دوجسلل سلج اذإو ث عكريو امماق ىلصي

 . اهمسو الإ اسةن هللا اكب الو

 : ةلأسم

 رشبل ةردع اهيف هل عضوف هنيع هتعج وأ ناسن إ ف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ة واعماب أ نإ :ليقو . هللا ءاش نإ ةمات هتالص نأ ىلصو افيظن السغ اهلسغ اذإ هنأ

 رثألا ءاج دقو ح هلاح مدلاو هسفن نع دمعلا لح ملو ىلصي ناكو قرعلا حتف هللا همحر

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو . كلذ ةزاجإب

ك
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 نوئنالثلاو ىناثلا لوقلا .

 بايثلا نم ةالصلا هب اهل زوج اهو ةأرملا ةالص ىف

 ىننحلا ةالص ىفو

 ىلإ اغباس اقيفص عردلا ناكاذإ راجلاو عردلا ىف ىلصت نأ ةأرملل زوجي ليقو

 اهفلخ امو اهيقبكَر ترتس تدجس اذإف ء نيبعكساا ىلإ لصي مل نإو ى نيبعكلا

 ء ةالصلا ىف اهجرف اهبقع سم اذإ اهيلع ضقن الو ضقن اهيلع نكي مل قاسلا ىلإ

 . كلذ ىف لج رلاك ىه تسلو اهليذ ليطت نأ اهل زئاحو

5 - - 

 : ةلأسم

 ضايب أدب دقو اهرامخ ىف ىلصت ةأرملا تأر اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىورو

 نأ الإ راجلا اذه لثم ىف ىلصت نأ ل لحم ال : اه تلاقن هئارو نم نيطرقلا

 اهدي و ةأرما تلص نإو 4 :تل هلوسر الو هب اتكب الو هللا نينمؤت ال ف وت

 اذإو . بوغلا فعض ىلع اهدي مضت نأ رهؤت اهنأل 2 اهتالص تدسن اهندب ةسام

 ةالصلا اهل زوجت الو هرفضت نأ اهل بح و ، اهيلع سأب الف اهافق اهرعش ةأرا تدقع

 لاقو . ابيث وأ تناك ركب ةصق هل لمجم نأ اهل لح الو . اهرعش قرفب الإ

 الب هرعش تاسرأ نإو 0 ةمات اهنالصف قرف الب" اهرعش ترفض نإ ميهاربإ وبأ

 هنأ هتساجنب ملعت ىهو سجم بوثب ىلصت ةأرما تناك نإو ،سأب الف تلصو قرف

 ه ةرافك نيرهش موصتو هيلع تردق ام لدبت نأ اهل بح انإف ةالصلا ال زوج ال

نأ تلزن نإ تناجو ةثضوتم وهو ةناد ةبكار رفس ىف موق عم ةأرما تناك نإو
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 مهت وف فاخت تناك نإو « ءاميإلاب ةبادلا رهظ ىلع ىلصت نأ اهلف موقلا اهتاف ىلصت

 . ةرافك الب لدبلا اهيلعف ءاميإلاب تلصو اهولزني نأ مهيلإ بلطت ملو اهنع مهبضمو

 : ةلأسم

 ءوضو الب تاصف « لاجرال ز هت نأ تيحتساف جتنيود ى ةأر رال تناك نإو

 ةالصلا ىف اهاف ىلطفت ن أ ة أرملل هركيو 2 هللا ءاش نإ اهيلع ةرافك الو لدبلا اهلعف

 هف ىطغ نإ لجرلا امأو . اهيلع ضقن الف كلذ تلعف نإو اهبابلج ىلع دجست أ

 . هتالص ضقن

 : ةلأسم

 قرفتالو لصت نأ اهل زوجي له ةأرملا ىف هللا هتخر حور نب دمحم باوج نمو

 لجرلا كلذكو 2 اهرعش قرفت ىتح ةأرملا ىلصت ال هنأ رثألا ءاج لاق . اهرعش

 تذضقننا ادمعتم هكرتنمو 2 نراشلا ذخأو رافظألالقورعشلا قرفب ةنسلا تءاجو

 نإ براشلا ذخأ ىف مزلي اا اهنم ثدحم ام روهظ الإ تقؤم دح هل سبلو هتالص

 ه۔ةن دهامتي نأ ىمأ وأ ركذ نم ملسهلل ىغبني و ك رافظألاو ةناعلا كلذكو . حمس

 . ةنسلا هب تءاج ام ىلع ةراهطلاب

 لصف

 ضرألا قملتو لادو مما متك لت هوجسل هيدنألل عضت لمق
 ىناجتت الو اهرجح ىف اهيب اي عضتو : : هلرا دبع ود أ لاقو . دوعقلا ىف اهيلجر مضتو

سلج الو اهتزيجت مف عفرت الو اهيذخفب اهنطب قصلتو 2 لجرلا سلج اج اك اهدوجس ىف ف
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 لجرلاو ‘ دحاو بناج نم اهيلجر لدست نكلو « لجرلا سلجي اك ةالصلا ىف
 . دوعقلا ىف هيلجر نيب حتفب

 : ةلأسم

 ىلغلا ىلع ايلعلا اهلجر تعفتراف نات رب اهيفو ةالصلا ىف ةأراا تكروت نإو

 جارخإو ، كلذل دمعتت الو ث اهبلع ضقن ال نأ وجرنف ضرألا نع تمننراو

 . امهكر ت نم اهل ريخ اهالص ماكحإ نع اهنالغشت تن اكاذإ نيتربلا

 : ةلأسم

 اهينذأ ىراوتىتح ةأرما ةالص لبقت ال : لاق هنأ ولالط دللا لوسر نأ انغلبو
 لقأ ليقو . () هتنم ىتح تضاح دق ةيراج ةالص لبةت الو . ةالصلا ىف اهرح و

 ، صيقو ى رازإ لوقو ى بابلجو رامخو « عرد « باوثأ ةثالث ةأرملا هيف ىلصت ام

 ةلزنمب اهمأر ىلع هدرت عساو رازإ لوقو ڵ بابلجو ى عرد لوقو ، بابلجو

 نيمدقلاو هجولا الإ اهدسجميمج ةأرملا رتست لوقو ث رامخو رازإ لؤقو ى بابلجلا

 . بايث وأ بوثب نيفكلاو

 : ةلأسم

 ىذ ريغ اهارب ال ثنح ىلصت ةأ رملا تناكاذإو : هللا همحر رثؤملا وأ لاق

 مرح ىذ ريغ اهارب ثح تناك نإو ؛ اهقاس ةعمصب ضعب ىلإ رتتسةف اهم م رحم

 . اهيمدق رتست نأ اهيلعف اهنم
 لاق ملسو هيلع هتنا ىلص ينلا نأ اهنع هتنا ىضر ةشئاع ع ىناسفلا الإ ةسخلا ىور )١(

 م . رامحبإلا ضئاح ةالص هنلا لبقي ال
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 : ةلأسم

 « هب ىلصت ام لقأ وهو ، هدحو صيق ىف اهتيب ىف ةأرملا ىلصت نأ زوجي ليقو
 سمت الو اهيلع ضقن الف هب تلصو هيف تلخدف « اهرازإ الإ بوث اه نكي مل نإو

 اهقاسو ةأرلا ىلصت ال ليقو . اهيلع ضقت الف کالذ تسم نرإ و « اهيديب اهيذخف

 ىعم ةأرال تدارأ اذإ ليقو ى فونكم اهمأرو اهنم ىف ىلصت نأ سأب الو ةزراب

 عباصأ برضت نأ زوجيو ، تارم رشع ولو اهيذخف ىلع اهديب قفصت ةالصلا ىف
 سأب الف تحبس نإ و ، لجرال كلذ زوجب الو ،رسيألا اهفك نطاب ىل۔ ىنملا اهدي

 . ملعأ هللاو اهيلع

7 

 اهتالص لدب اهيلع نأ جراخ اهسأر رمشوءحاري مضوم ىف تلص ةأرما ىف ليقو

 { هضعب وأ هلك هم اجراخ ناك« نوهأ ناك لينلا ىف ناك نإ و " لوقلا ضعب ىف
 ةزئاج اهتالصن اهتالص تضق ىتح هنم راتتسالا اهيلع بجم نم دحأ اهرب مل نإو

 © فالتخالا ثاذ ىف ءاج دقو . ذخفلاو ةيلإلانم دشأ سأرلا سيلو ى هللا ءاش نإ

 لوقو «مب رلا ردق نوكي ىتح لوقو ى ادعاصف رقظلا لثم روهظ ةالصلا دسفي لوقف

 رتس ريغ ىف تلص نإ لوقو « هلك جرخ ىتح لوقو « هنم رثك آلا رهظي ىتح

 اهمأرو اهتيب ريغف رتس ىف تلص نإو ، لاح ىلع دسفت اهتالصف فوشكم اهسأرو
 . ةمات اهتالصف رذعل هتفشك نإو ةضقتنم ليقو 2 ةمات اهتالص ليقف فوشكم

( ٤ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٢١
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 : ةلأسم

 رتست نأ ةأرملا ىلع نأ ث انباحصأ لوق ضعب ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نم اهل صخرو ، اهيمدق رهاظو اهيفك نطاب و اههجو الإ هلك ان دسج اهنالص ىف

 . لاخلخلا مسضوم ىلإ نيلجرلاو ث راوسلا عضوم ىلإ نيديلا ءادبإ ىف صخ ر

 ضعب و ى ديلانم جولمدلا عضومو لجرلا نم قاسلا ةعضب نودام ىلإ صخر ضعب و

 وه غباسلاو : بابلج الو رامخ ريغب غباسلا قيضلا عردلاب ةالصلا ىف اهف صخر

 لام لوقو . رتتسم مضو۔ىف تناكاذإ نابعكلا ادب ولو لوقو ‘ نيبمكلا رتسام

 لجرال نوكي ام ىنعم ىلع اهيلع داسف الف تدجس وأ تعكر اذإ اهبقبكر صمخأ دبي

 مأ كللذكو . سأرلا ةفوشكم ىلصت نأ ةم الل زوجن ليقو . ةرتسلا عضوم ف

 تغلب اذإ ةرملا امأو ى امهملع قرلا توبثل سأرلا ىتفوشكم نايلصت ةربدملاو دلولا

 فوشكم اهسأر ضعب و اهتالص ىف اوفلتخاو ث ةالصلاف اهسأر رتست نأ اهيلع بجو

 . اهمأر ضعب فشكي دسفت اهتالص نأ انباحصأ لوق رثك أو

٠ 

 : ةلاسم

 فوشكم اهسأرو رتسىف تلص اذإ ةأرملا نعهللا همحر ديعس وبأ لثس : ليقو

 ءةضتتنم اهتالص لاق رتسلا ىف اهيلإ رظنلا هل زوجي ال نم اهرصب أو هريغ وأ اهتيب ىف

 نأ اهريغ لبق نم رمألا اهان أ و ك رتس عضوم ىهو ةرورض نم ناك نإ ىنبجعي و

 نم اهر هب أو رذع نم رتس ىف فوشكم اهسأرو تلص نإ كالذ.كو اهتالص ت

 نكي الام .ذعلل مقو اذإو . ةروذعم اهنأل ةمات اهتالصن اهلإ رظنلا هل زوج ال

نم ادحأ نأ ملعأ الو ئ ضقنلا هب بح ام ماكحأ لوزت نأ وجرأف اذه لثم هرمغ
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 اذإ رذع ريغ نم فوشكم اهسأرو رتس ىف تلص اذإ متت اهنالص نإ لاق معلا لهأ

 لمعءاج دق هنأ الإ رذع ريغ نم كلذ ناكاذإ « هب جربتلا اهل ز ,حي ال نم اهرظن

 دجم ملو رتس ريغ ىف تلص اذإ و . كلذ اهبزجب و قيفص عردب ىلصت اهنأ لوقلا نم

 لك ىلعهنكمأ امك ىلصي نأ هبلع ةالصلاب دبعتلاو . رذءلانم كلذف هدح و اعرد الإ

 اك ىلصت رتس نم هيلع ردقت اه لكب اهتروع رتست نأ الإ اي راع ناك ولو لاح
 ىف تردق مث رذع نم فوشكم اهسأرو رتس ريغ نم ةأرملا تلص نإو . اهنكمأ

 ، اهل زوح ام ىلع تلص دق اهنأل , ةداعإ الف رتسلا ىنع تلص نأ دعب ةالصلا تقو

 هيف ىرجي امم كلذف ةالصلا تقو ىف ابوث دجو مث نايرع ىلص اذإ نايرعلا كلذكو

 ( . فالتخالا

 : ةلأسم

 هتروت رتسي مل نمو ى ةالصلا ىف بجاو ةروعلا رتسو _ دمحم ىنأ عماج نمو

 ةنيز اهلك ةأرملاو ةمألا عامجإب ةلطاب هتالص تناك كالذ ىلع ردقي وهو ةالصلا ىف

 رهظام الإ نمتتيز نيدب الو » : ىلاعتو كرابت هللا لاق «نيفكسلاو هجولا الإ

 اهيلإ قحلا عفادو دهاشلا نأل « ةمألا عامجإب نافكلاو ى هجولا وهو « اهنم

 نمخ٥ رهظأ نمو ص هجولا فشكب الإ اهل ةدهاشملا دعب اهتفرعم ىلإ نولصي ال

 اهنأل ةلطاب اهتالص تناك اهتالص ىف كالذ نع اه مام ىبنلا ىهن مم نهتنيز

 . اهنع ىنم ةالص

 : ةلاسم

دنلل ىبنلا جو ز ةملس مأ نع ىورف ةالصلا ىف ة رملا ىمدق ةيطغت ىف اوفلتخاو
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 ةلصا ولا ةالصو ةالصلا ىف اهيمدق رهظ ةأرملا ىطخت للع هلا لوسر لاق :تلاق اهمأ

 ةمشاولاو ث ةلصوتسملاو ةلصاولا :تلت هنا لوسر نعل دقو ةزاج اهريغ رعشب اهرعش

 .“١).,.حال تاحلقتلا و ،ةصمنتسملارةصمانلاو « ةرشوتسلاو ةرمثاولاو كةمشوتسملاو

 . ةالصلا ىف كلذ عيمج حدقي الو
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 : ةلاسم

 الإ اهنم زربت ملو اههجو ىلع ةعقربملا ةأرملا ىرع هللا هحر ديعس وبأ لثسو

 اهتالص زوج ال : لاق ؟ كالذىلع ةضيرفلا وأ ديعلا ىلصت نأ اط زوجي له ى اهانيع

 فاخت نأ الإ ةالصلا ىف رذعب اهل سيل سافلا نع اهراتتساو رذع نم الإ كلذك

 ثالذف ةينقتلا هيف اهعسي امم ائيش وأ تابوقعلا نم ائيش اههجو ترهظأ اذإ اهسفن ىلع

 اهل سيلف اهورظن اذإ لاجرلا نتفت نأ تناخو ةليمج ةأرما تناك نإ و . اه رذع

 تلصو اهدوحس عضومو اهف الإ اههجو تجرخأ نإو . ةالصلا ىف رذمب كلذ

 ضرألا تبنت مل امم اهدوجسعضوم ىلع ىذل!سابنلا ناك نإف رذع ريغنم كلذىلع

 صخر ضعبف ضرألا تابن نم ثالذ ناك نإ و . رذع نم الإ اهتالص زوجن الف

 مارحلا وأ سابللا نم ناك« زئاج ضرألا تتينأ ام ىلع دوجسلا ليقو . كلذ ىف

 .فالتخالا ىناعم قحلي امم هلعلو . تاشورفملا وأ تاعوضوملا نم هريغ وأ

 : ةلأسم

 . اهف هتروع رتسب بطاخ اك ةالصلا ىف ههجو راهظإب بطاخم ىلصملاو

_ 
 - ۔_ ۔۔)۔ح۔ ۔صه.۔ه

  

 ةصمانلا هتنا نعل لاق مهنع هتنا ىفر سابع نيا نع هدنس ىف بيبح نب عيبرلا ىور )١(
٠. نسحلل تاجلفتملاو ةمش و:ت_ااو ةمشا رلاو ةلصوتسملاو ةاصاولاو ةصمنتملاو
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 ؟

 : ةلاسم

 لدب اهيلع موق لاقف ، سأرلا ةفوشكم تلصف تنلب ةأرما ىف اوفلتخاو

 اهيلع لدب الو راهنلاىف تمص ام لدب اهيلع لوقو . اهيلع لدب ال لوقو ء تلص ام

 & تلص ام لدب اهيلعف رتتسم ريغ عضوم ىف تناك نإ لوقو ع ليسا ىف تلص ام

 رتتسم ريغ عضوم ىف تناك نإ لوقو « اهيلع لدب الف رتتسم عضوم ى تناك نإو

 ىف اهيلع لدب ال لوقو « اهيلع لدب الف اهيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم د .أ اهرصبي ملو
 ىفو © لدبلا اهيلع نرأ هللا همحر نسحلا ىأ نع دوجولو . ملعأ هللاو هلك اذه

 . فالتخا ةراقلا

 لصف

 كسأر نرع ىفشك ا : اهآر ةمأل لاق هللا 4حر باطنا ن رمع نإ ليقو

 اهسأر رتس ةمألاىلع سال هنأ ىعم هرا هجح ر ديعس و أ لاقو . رثارحلاب ىهمشت الو

 ةي س اهديس اهذخا مزاللا ىنعم ىف اقرف كلذ ىف ملعأ الو اهريغ ىف الو ةالصلا ىف

 ناك امنإ اهنأل نامزلا اذه ىف حيبتب سيلف اهسأر ترتس نإو ى جوز اهل نلكو أ

 نيذؤب نث ذإ رثارحلاب هبشت الثل كلذ نعىمنتو اهسأر رمخت ال نأ اهرمأ ىف ىنعمل

 نه رهظ دق رثارلاو ءامإلاو « اندنع اهنع كلذ لاز دقو 2 ةنيدملاب ءامالاب هبشقلاب

 دقو ، هجولا اذد ىف نيذؤي ال دإ نهسو٬ر رتس ىلع نعمجأ دق ام ةداعلاو ىزلا نم

 اهسسأ ر رتس ناك ولف بوث لوقلا ضعب ىف اهديس ىلع ةمألا ةوسك ضرن ىف ءاج

. كلذ ,لإ اهغالبإ نع كحلا ىف نوكسملا رصق امل ابجاو
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 لصف

 ىتح لوقو « اهنالص تدسف رفظلا لثم ولو ةأرلا سأر نم ءىش جرخ نإو

 سسم ارلا و هلك سأ رلا جرخ ىح لوقو ؛ هك ] رهظي > لوقو ٨ هعب ر ردق جرخ

 . ذخفلاو ةيلالا نم نوهأ

 : ةلاسم

 سمي الو ث اهبذخف نييب ةالصلا ىف رتست نأ ةالصلا ىف ةأرملا رمؤت : ليقو

 . اداسف اهيلع ملعأ الف كلذ تلعف نإو اضعب اهضعب

 : ةلأسم

 ةمات اهتالصف توتفم اهسأرو ةأرملا تلص اذإ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 بهذلا و ريرحلا سهل ىف ةأرملا ىلع سأب الو ى اهرعش ةقراف تناكاذإ هللا ءاش نإ

 الو ءاسنلل ةالصلا هب زوجت الف حا ورألا رب واصت هيف ىذلا بوثلا امأ و . ةالصلا ىف

 . لاج رلا

 : ةلاسم

 نكسمي مش ڵ نيتداهشلا ىلإ ةماقإلاب نرمؤي ءاسنلا نأ ةبقع نب حاضولا ظفحو

 . ملعا هللاو ء نهسلع ةماقإ ال لوقو . ةماقإلا نهيلع ىأر ضعبو

 : ةلأسم

ى و ىلصي و ؛ ذحسم مامإ الو انذؤم نوكت ال هنإ ليمه ىنحلا اماو : هذ۔ ١ .. . . . - ء
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 مامأو لاجرلا فوفص فلخ نوكيو ءاسنلا عم الو لاجرلا عم ىلصي الو ى ةعاجلا

 فصب الو « .اسنلا مادف هدحو فصي و « هيلمع اهبج وب و ةمجلا ةالص ىلصي و ءاذلا

 هللا هحرىراوحلا وبأ لاقو .لكشملا الو ىحلاب لجرلا مؤي الو لاجرلا فص ىف
 . قيفوتلا هبو كلع أ هللاو . ةماقإب الإ ىننحلا ىلصي الو

» » »
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 نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 ةارملا ةالص ىف

 هللا لوقل امئاق ىلصي نايرملا نإ ليقو 2 اهب نولصيابايث نودجم ال نيذلا مهو

 هيلع ردت نم ىلع بجاو ةالصلا ىف مايقلا ضرفف « نيتن اق هلل اوهو » : ىلاعت

 . هوحن وأ زحت نم رذعب الإ هنع طتسي الو

 : ةلاسم

 نم دكوأ رتسلا ضرف نأل ءاميإلاب ادوعق نولصي ةارملا نإ انباحصأ لاقو
 زوجت الو « ءاميإلاب اد وعق زوج ةنيفسلا ىفو ةلحارلا ىلع ةالصلا نأل ى مايقلا ضرف

 لام هتروع نم ادبل دجسو عكر ول نايرعلا نأل { رتدلا ىلع ةردقلا عم رتس ريغب

 ارهاط اب وث د ملو سج بوم هدنع ناكنإ امأو ث «اعإ أموأ اذإ ودبي نكي

 . هسفن نع سجنلا بوثلا ىقلي و ؛ ادعاق نايرع ىلصي الو امناق سجتلا بونلاب ىلص

 : ةلأسم

 ضرف نأل ادوعق نولصي ةارعلا نإ انباحصأ لوق ىف هللا همحر ديعس وبأ لاق

 رثك أ ةروملا ودبت مايةلابف ةرتاس بايث نكسم ادإ و ءسابللاب الإ ىدؤيال ةالصلا

 رتسي و 4 مايقلا ىف رتتسي ال ام جورفلاو تاروعلا نم دوعقلا ىف رتتسيف دوعقلا نم

 ثالذ نم دجي مل نإو ‘ رجش وأ لمر وأ بارت نم هيلع ردق امب هسفن ىلع ىراملا

. كالذ هيلع ناك اهاك هتروع رتسي ام ردقب ةرفح هسفنل رفحم نأ ردقو اثيش



_ ٣٢٩ _ 

٠ 

 : ةلاسم

 ةعامجلا ةنس توبثل منم دحاو مهمؤيو ادوهق ةعامج اولصي نأ ةارعلل ليقو

 رتس ىلع ردق نإف { .مهمدقت نإ ةروع هنم اورظني الثل « مهطسو مهمامإ نوكيو

 نومؤيو .0 ماهإلا هلزمب م ىلصو مهمدقت ةررع هنم نورم ال ام ردقب هتروع

 ىل نيبي الو ع ران وأ ليل ىف ةارعلا ةالصف قرف الو . دوجسلاو عوكرلا ىف

 . جرفلا ىلع ةروعلا رتس توبنل ادوعق نولصي مهنأ الإ انباحصأ لوق ىف

 : ةلأسم

 مدع الإ ةعاجلا موزل نم ءىش عنمي الو اهتتس توبثل لضفأ ةعاجلا ةالصو

 ؛مهيلع ةعامج ال لوقو.ء ةعاجلا نولصي مهنإ لوق» ،نابكرلا ىف اوفلتخا مهنإ ىتح

 ةفسلا توبثل مه.ادق رتاس مالظ ناك اذإ ليالا ةالص ىف ةارعلا مامإ نوكي و

 ىلإ ةرسلا نم هتررع رتسي بوث هل نك مل نمو ، نيهومألل ىلع مامإلا ميدقت ىف

 اع ريغ وهف ني۔ر:اا تس اذإ هنإ لوقو . ادعاق ىلصي و نايرعلا ةلزنم وهف ةبكرلا

 . ريدلاو لبقلا ناجرفلاو

 لصف

 ةالصلا داعأو بوثلا سيل هتالص ضعب ىلص دقو ابوث ىراعلا دجو اذإو

 3داعأ و ىلص ام ضقن ةالصلا لاح ؤ وهو ءاملا دجو اذإ مميتلا كلذكو ، اهلوأ نم

 رذملا عفترا دق مث زجدل وأ رذمل لعفي ل فصو ىلع ةالصلاب رمأ نم كلذكو
امأو . رذعلا عم هلعفب رمأ ام ىضق كي مل ام هلعغب آرومأم ناكام ىلإ داعو هنع



 ۔۔مم. _

 بجوو زجعف هريغب رمأ نكي ملو فصو ىلع ءادتبالا ىف ةالصلاب رومأم ناكنم
 ىتح هب رمأ امم جورخلا همزلي مل ضرفلا ةدايز همزلف ةيناث لاح ىلإ لقتنا م رذعلا

 { اهسأر رتس اهيلعف ةالصلا ىف ىهو قتعت ةمألا وحت ، لوألل فلاخم اذهو ث همتي

 اهن اهسأر رتسب ةرومأم ةالصلا ءادتبا ىف نكن مل اهنأل ، تلص ام ىلع ءانبلاو

 ةحصلا هل تممدح اذإ دعقملا كلذكو 3 اهسأر رتس وهو ضرف ةدايز اهمزل تقتع

 ثداحلاب هيف زجعلا هل ثدحف كلذلبق احيحص نوكب نأ الإ امئاق هتالص ىلع ىنب

 ةالصلاىف هب رومأملا مايقلا لاح نم هيلع ناك ام ىلإ ةردقلا دجو م ، دوعفلاب رمأف

 ةالسصلا ىف نآرقلا نم ائيش ملع نم ام أو ڵ ؟ىدتبيو هتالص ضقني اذهف كلذ لبق

 ضرف ةدايز اذهو ى هتالص ىلع ىنيي هنأ كلذ لبق هنم ائيش ملعي الو هملعي نكب ملو

 ةالصلا ىف مهو ةلبقلا لبوحتب ربلا مهاج امل ءابق لهأ نأ ىرتالأ 5 ةالصلا ىف
 مهيلإ لصا ولا ربخلاب ةالصلا ىف لوحتلا ناكف ى مهتالص ىلع اونبو اهيلإ اول وحم

 . قيفوتلا هبو 2 ملعأ هللاو . ضرف ةدايز آ

ج ++ ك



 اهلضف نايب و ةعامجلا ةالص ف

 مالسلاهيلع لب ربج ىاتأ :لاق ةل الوسر نع ىردجلا ديعس وبأ ىور

 كيلإىدحأو « مالسلا كئرقي ىلاعت وكرابت هللا نإ دمحاي :ىل لاقف رهظلا ةالص دعب

 : لاقف ؟ ناتيدمهلا ناتاه امو ، ليئاربج اي : تلق ، كلبق ىن ىلإ اهدهع نيتيده

 تمأل امو ليربج اب : تلق : لاق ، ةعامج ىف سا ةالص و ، تاعكر ثالث رتولا

 امهنم دحاو لكل لجو زع هللا بتك نينثا اناك اذإ دم اي : لاق ؟ ةعاجلا ىف

 لكب دحاو لكلل لجو زع هللا بتك ةثالث اوناك نإو ث ةالص ةئام ةعكر زكب

 ةئاتس ةعكر لكب دحاو لكل هللا بتك ةعبرأ اوناك نإو 2 نيسمخو ةئام ةعكر

 ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةسمخ اوناك نإ و ث ةالص نيسمخو

 دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةتس اوناك نإو ث ةالص نيحو نيتئامو فل أ

 لكل لجو زع هللا بتك ةعبس اوناك نإ و ث ةالص ةئامعبرأو نيفلأ نيعكر لكب

 هللا بتك ةينامث اوناك نإو ث ةالص ىتئامو فالآ ةرشع ةعكر لكب دحاو

 اوناك نإو ،ةالص ىتئامو ةالص فلأ نبرشع ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع

 اوناك نإو 2 ةالصفلأ نيسمخ ةمكر لكب دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةعست
 . )حالص فلأ ةثام ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع هللا بتك ةرشع

 ۔۔۔۔۔۔۔=۔۔>س)س۔۔ےےسس۔»> ه . ۔۔۔۔ح۔ ۔۔۔

)١( ىثيللا مشأ نب ثابق نع ىناربطلاو رازملا هلثم ىور .



 _ _ ٣٢

 : ةلأسم

 دجاسااو ، دجاسملا ىف سولجلا ىتمأ ةينابهر : لاق هنأ ةلثم ينلا نع ليقو

 . هراوز “‘» اهرازو ، هضرأ ىف هللا تويب ىه

 : ةلأسم

 نيلجر ىف ليقو ى ةدابع هرحت ءىلم دقف ةعاجلا ةالص ىلع ظفاح نم : ليقو

 لصي ملو ةعامج ىف رجفلا الو ةرخآلا ءاشءلا لصي ملو حبصأ ىتح ىلصي اهدحأ تاب

 . لضفأ وه هنإ هتليل

 : ةلأسم

 تاجردو تانسح اهاطخ ةوطخ لكب هل ةعاجلا ةالص ىلإ بهاذلل ليقو

 رصقي ءاهقفلا ضعب ناكو . هلزنم ىلإ هعوجر ىف كلذكو ، تاثيس هنع رفكيو

 ء دجسملا لخد اذإ هللا ركذي نأ بحتسيو ةالصلا ىلإ ريسملا دارأ اذإ اطخلا ىف

 باوبأ ىل حتناو ڵ دمحم ىلع لص مهللا 2 نيلسرملا ىلع مالسلاو هلي دجلا : لوقيو

 . كلضن باوب أ ىل حتفاو ى دمحم ىلع لص مهللا : لاق جرخ اذإف . كتحر

 : ةلأسم

 لجر نع هلأسف لجر هءاج هن أ سابع نبا نع دهاج نع لنرايفس ثدحو
 و . ّ . . ٠

 ارهش هل اسو . رانلا قف : لاقف ةعامح الو هحج دهشا ال و ك لبالا موقب و راهنلا موصي

 نم لاق ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا نأ هنع هتنا ىضر ناملس نع قهيبااو ىاربطلا ىور )١(
 ىورو رثا زلا م ركي نأ روزماىلع قحو ةنا راز وه دج اا نأ ح ءوضولا نأف هتةدب ى أضوت

 ةنا تويب رامع نإ لوةي ملسو هيلع هللاىلص ةنا لوسر تعمس لاق سنأ نع طسوألا ىف ىارطلا

 م . لجو زع هنا لهأ مه



 _ ٧'ممم٣ _

 . تام ح بتي و رذع ريغ نم كل د ن ك اذ ١ كل د لعل و (- رانلا ق : ل او

 : ةلأسم

 سيسخ وهف رذع الب ةعاجلا ةالص كرت نم :هللا هحر نسحلاوبأ خيشلا لاقو

 . هنم ىر الإو بات نإف باتنس : ليقو . ةلزنلا

٠ 

 : ةلأسم

 ءالؤهب هيلمف املسم ادغ هللا ىقلي نأ هرس نم : هللا هحر دوعسم نبا لاقو

 هل نوكي كدحأ لعل ، ىدهلا ننس كلنيب هنإف نهب ىداني ثيح سجاتاولصلا
 ا كب ةنس تكرت نكل ثكالذ ملف كاك كن أ ولف ء هيف ىلصي هتيب ىف دجسم

 ةتالتلا لوسر دهع ىف "ناكو ى متلضدقرتكل كيبن ةنس نكرت كنأ ولو

 . قفانم الإ ةعاجلا ةالص عدي ال

٠ 

 : ةلاسم

 : ةمايقلا موي نوعزفي ال كسم نم نابثك ىلع ةمايقلا موي ةمب رأ “"ليقو

 كولمم دبعو « لداع مامإ و . هأرقأو نآرقلا أرق نمو . هنيذأتب ةالصلا تماق لجر

 . هديسل حصنيو هللا عيطي

 .ة ةلأسم

 للا ىضر ةمطاف ىنأن رجفلا ةالص نم ايلع دقن لط هللا لوسر نإ ليقو

 ىلصب تاب هللا لوسر ام تلاقن ؟ رجفلا ةالص نع كمع نيا لغش ام اهل لاقف « اهنع

 . هل لضفأ ناكل ةعامج ىف ىلص ول : لاةف « عجطضاو ىلص رجفلا علط اهلف

 )١( فالتخا ضعب هينو ىذمرتلاو ىراخلا الإ ةعاجلا هاور .

 )٢( لداعلا مامإلا رك ذي ملو ةثالث رك ذو رمع نبا نع ريبكلا ىف ىاربطلا ىور .



_ ٢٣٤ . 

 : ةلاسم

 عساش رصبلا ريرض لجر فإ هلل لوسراي لاق موتكم مأ نبا نأ ةياورلا ىو

 ىنعي ؟ ءادنلا عمست له :لاق ىتيب ىف ىلصأ نأ ةصخر نم ىل لهن ىل دئاق ال رادلا

 . )بجأ : لاق معن : لاق ناذألا

 : ةلأسم

 فوخن .رذع نم الإ هل ةالص الفبج لذ ءادنلا عمس نم : ةلط ىنلا لاقو

 ىنهي ،لاحرلا ىف "ةالصلاف لاعنلا تلتبا اذإ : تالش لاقو ثلذ ريغ وأ ضرم وأ

 . كتيب ىف ىأ كلحر ىف "لصف ثيغلا نم لاعنلا تلتبا اذإ

 : ةلأسم

 لاب ام لاقن ةالصلا ىف اماوقأ دقف هنع هللا ىضر باطللا نب رمع نأ ىورو

 وأ ةالصلا او رضحيل ، نورخآ ماوقأ مهفلختل فلختيف ةالصلا نع نوفلختي ماوقأ

 مامإلا : ليقو . ةالصلا اورضحا مهل لوقي مث مهقانعأ فلاخي نم مهيلع نثعبيا

 دبال ناك اذإ ،ىذلا ىلصملا ليقو . هفلخ ىلص نم باوثك باوث هل هتالص ةماتلا

 رخآ ثيدح ىفو ،هللا ناوضر تقولا لوأ نإف ، اهتقو لوأ ىف اهلصيلف ىلصي نأ هل

 ، لام نم هيلع ردق ام كلذ نم ىدتنال تقولا لوأ نم هتوفي ام دبعلا ىردي ول

 داهجلا ث ةعامجلا ىف ةالصلا : ليقو . ىظملا ةدابعلاو ةنسلا ىه ةعالا ىف ةالصلاو

 . ربك ألا طابرلا ةالسالا ىلإ ةالصلا نم راظتنالاو ى ربك ألا

 )١( موتكم ما نا نع دواد وبأو دحأ هاور .

 )٢( رمع نبا نع ىراخبلا هاور .



٣٥ 

 ةالصلا ىلع نوظفاحلا مه فطاخلا قربلاك طارصلا ىلع نورمي نيذلا : ليقو

 صرحيلوبنذب الإ توفتال ةعاجلا ىف ةالصلا نإ :ليقو .اوناك نيأو اوناك ثيح

 كلذ ريفكت ىلع قب ايف ةينلا طح وأ لغش هسبح نإف ةعامجلا ةالص ىلع لجرلا

 ىنلا نإ :ليقو .رذع ريعب ةداع كلذ لح الو 4 هللا هرذع نم روذعملاو . ىضم يذ

 ةالصلاب سانلا رمآ مش بطخيف بطخ نم]”رمآ ىنإ هديب هسفن ىذلاو : ل :

 . مهتويب مهيلع قرحأف لاجر ىلإ فلاخأ مث سانلا مؤيف الجر رمآ مثا نذ

 : ةلأسم

 .نظلا ه انأسأ رجفلاو ةرخآلاءاشعلا ةالص نم هاندقف نم انك ورص نبا لاقو

 هل توصف ث هلزنم ىنأف ةالصلا ىف الجر دقف هنع هللا ىضر باطللا نب رع نإ ليقو

 نينمؤملا ريمأ اي ةلع لاقن ؟ ةالصلا نع كسبح ام : رمع هل لاقن لجرلا هيلإ جرخف

 بجوأناك نم ةوعد تكرت دقل رمع هل لاقف 7 تجرخام كت وص تعمس ف أ ال ول

 دجسملا ناريج نم ةماقإلا عمس نم ليقو .ةالصلا ىلإ هللا ىدانم ىنم هتباجإ كيلع

 . ةالصلا ىلع باوثلا ىف هل فيعضت ال ىأ ى رذع نم الإ هل ةالص الف بجي م

 لصف

 كاري » : ىلاعت هلوقل ةضيرف ةعاجلا ةالص نإ لاق هنأ سابع نبا نع ىور

 ةالصلا ترضح اذإ لاط ىبلا لاقو . « نيدجاسلا ىف كبت و موت نيح

 ءةعاجلا مايقىف ضعبلا نع ضعبلامايق ىف انباحصأ فلتخاو . امس كربك أ كمؤيل

 ٠ ٠ ء -

 ( ١ ) ںع ملسمو ىراخبلا هحرخأ ١ هر ره ى ٠



 محضعب لاقو ڵ ضعبلا نع رصملا لبهأ نم ضعبلا مايق ىزجي مهضعب لاقت

 . ىزجم ال

 : ةلأسم

 نابطاخم اهنأل :اجل ةالص امهمزلي نيرفاسم ريغ اناك اذإ نينثالا نإ ليقو

 ةعامج اوب اك نإ و « لوتلا ضعب ىف كلذ ىلع ةردقلا دنع ةعاجلا ةالص ضرن ءادأب

 نانثالاو ةثالثلا هيلإ نولصيف تاولصلا تاقوأ ىف هيلإ نورضح دجسم مهتيرق ىف

 اواك نرإ مهنإف . نآ رقلا أ رقي نم مفو . ىدارف نوڵصيف رثكألاو ةعبرألاو

 ىف ناك ى ةعاجلا ةالص عييضت مهمسي الف ةعاجلا ةالصب دجسملا ةرام ىلع نوردي

 ةالصب موةبن ه ةيرقلا ىف ناك اذإ لوقو «نكي مل و أ مهريغ ةعاجلاب , موقي نم مهتيرق

 . ملع أ هللاو رذعلا ىف نوهأ وهف مهريغ ةع الا

 : ةلأسم

 مومعلا ىلع ةعاجلا ةالص موزل ىف انباحصأ فلتخا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نوكي نأ زوجي الم لط ىبنلا نع اهموزل ىنعم تبث اذإو . ضعبلا اهب ماق اذإ

 هنأ تيث اذإف ، هخم ىلو أ الو هنم رثك أ هناحصأو :نل ىبنلا دعب اهب موقي دحأ

 ريغ زجحي مل مهنع هللا ىضر هباحصأو اهب ط ىبلا مايق عم اهنع فلختلل رذع ال

 . اهب هنم ىوقأ دحأ نوكي ال هنأل كلذ

 لصف

 لوسر نأل ةعاجلا ةالصل دجسا نايتإ نع فلختلا ىف رذع ضرملا نإ ليق
. ةعاحلا ةالص نع فلخت ضرم امل ةيال هللا



 : هل اسم

 دجاسملا ىشغي نأو ى تاعاجلا رضحب نأ لصبلاو ©_موثلا لكأب نمل هركبو
 . ةالصلا لبق هب أدبن نأ طاخ وأ لو هن نل بحتسيو

٠ 

 : ةلازم

 ءاشعلا ترضح اذإن٬رطملا لجأ نم ةريطلل ةليللا ىف ةعامجلا نع فلختلا زئاجو

 ناقوتلا ةديدشهسفن تناك اذإ ءاشملاب أدبي لوقو ءاشدلاةالصب أدبي لوقف ءاشعلاو

 . انيلإ بحأ ةالصلاب أدبيف كلذك نكي مل نإو ى هيلإ

 : ةلأسم

 لوطي ام ةل ىنلا نع ةنورملا رابخألاو لضفلا نم ةعاجلا ةالص ىف ءاج دقو

 اهبسو ؛ هلزا دحاسم ةراوح اهمو 2 ةنسح ةريسو ةعبتم ةنسو ةيحاو يهو هحرش

 مهب ىمابي هلالج لسج هللا نأ ةفصلا هذه ىلع مهعامتجا عمو « للا دابع عامتجا

 ماق اذإ ةافكساا ىلع ىهو 2 هتاضرتفم ءادأو هتدابع ةيدأتل مهمايق دنع ةكنالللا

 . اهب م ل نمح طقست ضعبلا اهب

 { ةجرد نيرشعو "سمخب درفنملا ةالص ىلع لضفت ةعاجلا ةالص نإ ليقو

 دسفأ اذإو ث ةالصلا نسحأ اذإ هفلخ ىلصي نم رجأك رجألا نم هل نوكي مامإلاو

 . ءانميض ةم ألاو مهرزو لثم هيلع ناك

 لصبلاو موثلا لك ؟ نم لاق ملسو هيلع ةنا ىلص ىبنلا نأ رباج نع ناخيثلا ىور )١(
 . مدآ ونب هنم ىذأتي امم ىذأتت ذكئاللا نإغ اندجسم نبرقي الف ثاركللاو

 دمحأ دنعو نيرشعو عصبب ةريره يبأ نع امهلو رمع نبا نع ناخيشلا هاور )٢(
 ةريره فأ نعو ن رشعو عبسب كلام نب سنأ نع هدنعف عيبرلا دنع ناتياورلاو نيرععو عبس

 م . ن رش عو سمح

 .( ٤ / تييلاطلا جهنم _ ) ٢٢

 



 لص

 مهيلع لبقأ ,ث ةعامج ىف حبصلا ةالص هداحصأب ىلص تلط ىبنلا نإ ليقو

 : هل ليق ؟نوعظم نب نامثع لعف ام 2 سانلا رشاعم : لاقو 2 مم.ركلا ههجوب

 دبعي و دامرلاب هشرفو ادجسم هراد ىف ىنب دقو دلو هل تام دق هنإ هلل لوسر .

 ؟ هب كنم ,نأي نم سانلا رشاعم : ول ىبلا لاقف ك هدلو ىلع انزح هيف يلاعت هللا

 ىضف ث هللا ءاش نإ هللا لوسر ال هب كينآ آ انأ : هنع هللا ىضر باطخلا نب رم لاقن

 داكيالل عيرق دبك نم نيزحتوصب هباجأف 7 اقيفخ اعرقبابلا هيلع عرقو هيلإ ر
 لوسر ادح قداصلا نيمألا بجأ«باطخلا نب رمه انأ : لاقف ؟ بابلاب نم ى هعمسي

 دلجلا الإ هنم قبي ملو هنول ريغتو هسج لحن دقو ىلإ جرخف لاق ، هلم هلل
 رظن املف ؤ هللا لوسر ىلإ هب ىتأو هفتك ىلع هلمتحاف لاق ى قورعلاو بصعلاو
 نع ةينابهرل عفر دق ىلاعتو كرابت هللا نإ نوعظم نباي : لاق مث ى هانيع تمد

 : لاق ؟ةنجلا باوبأ دحأ ىف كدل :ىرت نأ بحم الأ ،باوبأ ةينامث ةنجلل نإو ىتمأ

 هللا لوسر اي اهلضفب ينثدح لاق . ةعاجلا ةالص ىلع نمدأ لاق ث هللا لوسر اه ىل

 رهظلا ىلص ىم هنأ ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح لاق كيلع هللا ىلص
 لاق ى كيلع هلا ىلص دز تلق ء بهذلا نم ابيثك ققنأ دق هنأكف ةعامج ىف

 دق هنأكف ةعامج ىف رصملا ىلص نم هنأىلاعت هللانع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح

 لاق كيلع هللا ىلص ىندز لاق ث مال السلاهيلع ليعامسإ دلو نم ةبقر نيعبس قتع ]

 هنأك ةعامج ىفبرغملا ةالص ىلص نم هنأ ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح

فدز لاق ٤ مالسإلا ةحح رغ ة رمح ناعبس رمتعاو ةحح نلرمعمبس حح رق



 ۔۔ ٣٣٩

 ص لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ىكبف لاق ، كيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كادف من : لاق ؟ ةرخآلا ءاشعلا نع ىنلأست نأ ديرت كنأك نوعظم نب اي لاقو

 هراوج ىف ناك نم هنأ ىلاعت هللا نع مالسلا هيلع ليربج ىنثدح لاق ء ىأو ىأ

 حسمو هوضولابسأ نأ دمب هتيب نم جرخف ةرخآلا ءاشعلاناذأ توص عمسو دجسم

 ربك أ هللاوهللا الإ هلإ الو هلل دحاوهلا ناحبس لوقي وهو هالصمىلإ اطخو هفارطأ

 نم لكل ث ىتش تاغلب نوحبسي ىتش اكالمأ ظفالا كالذ نم هللا قلخ دجلا هللو

 لاق ؟ ىأو ىنأ كاذف هديزي امو : لاق ء كلذ ىلع هديزيو ةعاجلا ةالص ىلع نمدي

 ةقالع الو هتحم نم ةماعد الب هنطاب نم هرهاظىرب ءاضيب ةؤلؤل نم ةنجلا ىف ارمصق

 ، ناربرمس ةروصقم لك ىف ، ةروصقم نوتسو تس رصقلا كلذ ىفو ، هقوف نم

 ؛قربتسا نم شارفو «سدنس نم شارف ريرس لك ىلع ، ةرسيي ريرسو ةنمي ريرس

 .ىدتبت نطاوبلل الف نبل نم رهنو ث رمخ نم رهن شارفلا ىلإ شارفلا نيب امو

 . ةعاجلا ةالص ىلع نمدي نمل كالذ لك 2 لتيت رهاوظلل الو

 : ةلأسم

 سودرفلا ىف هل ناك ةعامج ىف رجفلا دهش نم لاق هنأ ومع هللا لوسر نع

 نمو ث ةنس نيعبس روضملا داوجلا سرفلا رض نيتجرد لك نيب ام ةجرد نوعبس

 رضحك نيتجرد لك نيب ام ةجرد نوسمخ ندع تانج ىف هل ناك ةعامج ىف رهظلا دهش

 ةينامث قتعأ نك ناك ةعامج ىف رصملا دهش نمو ث ةقس نيسمخ رمضملا داوجلا سرفلا

 ةروربم ةجحهل تناك ةعامج ىف برغملا دهش نمو «تيب بر مهلك ليعامسإ دلو نم
. ردقلا ةليل مايقك هل ناك ةعامج ىف ةرخآلا ءاشعلا دهش نمو « ةلبمقتم ةرمح و
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 ةلأسم :

 ةادنلا ةالص نم غلبأ هللااهبف دبع ةالص تسيل نامثع ىأ نع ثيدحلا ىف ءاجو

 بئاغرلا اهلبق نيتللا نيتعكرلا ىفو . ةمجلا موي .

 ةلأسم :

 ليطتستل اهنإو ، ةالصلا نم نسحأب ةمايقلاءوب ىناوي ال كلام ننسن أ نعو

 ىف ءاج ,زم رسخي نلو بيخي نل عيفر توصب ىدانت مث « لامحألا رثاس ىلع
 ةلأسم :

 مرحم ال اموي نيعبرا أةعامج ىف ةالصلا دهش نم :لاق هنأ ٍةنلتَط ىبنلا نع ءاسو

 .رانلا نم ةءارب هل هلا بتك دجسللاىف وهو الإ حاتتفالا :ريبكت ال الو ةالص نهنيب

 ةلأسم :

 الإ دم٫ وأ برق دحسملا ىلإ فأ ح هءوصو نسحأو هتيب ىف أضوت نم لاقو

 ىضق اذإف 2 ىهتني ىتح ةئيس ىرخألاب هنع احمو ةنسح ةوطخ لكب هل هللا بتك

 هل روفنم جرخو همأ هتدلو مويك هل وند نم جرخ هنالص .

 ةلأسم :

 هبارحم نم لقتنا املف ةعامج ىف حبصلا ةالص تو ىبنلا ىلص سابع نبا لاقو
 دجسملا لخدي ىتمأ نم لجر ، سانلا رشاعم : لاقو ى مركلا ههجوم انيلع لبقأ

 لجرو ص ةدحاو ةالص لضم هل ىتمأ نم رخآ لجرو ى اهديعي ىتح هل ةالص الف

دجسملا لخدي رخآ لجرو ، تاولص شع لضفن هلو دجسلا لخذي ىتمأ نم رخآ
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 ةالص نيثالث لضف هلو دجسملا لخدي رخآ لجرو ث ةالص نب رشعو سمح لضف هلو

 ءابآلاب كانيدن : هل انلق ء ةالص نيسمخ لضف هلو دجسملا لخدي ىتمأ نم رخآ لجرو

 هل ظح ال ىذلا امأ : لاقف 2 مهفرعن ىتح موقلا انفرع ث هللا لوسر اي تاهمألاو

 لبق دجيو هعوكر لبق 7 مامإلا ءارو نوكي لجر اهديعي ىتح ةالصلا ىف

 لخدي لجرأ ةدحاو ةالص لضف هل ىذلا امأو . اهديعي ىتح هل ةالص الف هدوجس

 ةالص لضنهلف هدوجس دنع دجسيو مامإلا دنع مكريف مامإلا:ارونم نوكي دجسمل

 دحيو مامإلا لعن عفريو مامإلا لعب عكري لجرف تاولص رشع لض هل ىذلا امأو

 سيمخ درفنملا ةالص ىلع ديزت ةعامجلا ةالصو . تاولص رشع لضف هلف مامإلا دمب

 ةالص نيسمخلضف هل مامإلاو ةالص نيثالث لضن مهل نونذؤلاو ، ةالص نيرشعو

 هعوكر نب بستحم آروبص اعونق مامإلا ناكاذإو ى لضنأ ناكمأو نذأ نم لكر

 لذف هل ناك هللا هجو ثالذب ديرب هنع نوضار هءارو نولصي نيذلاو ، هدوجسو
 . قيفوتلا هب و لع أ هللا و ى كللذ

» » »
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 نولئنالثااو سماخاا لوقلا

 كلذب ىلوأ نمو ةالصلا ىن امامإ نوكب نأ زوح نميف

 ىف اووتسا نإف ، ةنسلاب مهدلعأو نآ رةلل مهؤرقأ موفلا نم ةمامإلاب ىلوأ ليق

 نإ ليقو « اتس مهربك أف كلذ ىف اووتسا نإف احالص مهتيمأو اعرو مهلضنأف كلذ

 . اهجو مهحبصأف كلذ ى اووتسا

 : ةلأسم

 اوراتخا : لاق هز ] ي ىنلا نع ه .او رلا تءاج هللا همحر ديعس وي ] لاقو

 ءاذه ريغ ليوأتلا هلظ ينلا ىلع زوجي الو. كشضنا أ لاق وأ .كريخ كتمامإل

 ىضر ةالصلا ىف قيدصلا 5 ىأىلع مدقتي الف 2 1 نآ رقا ذ ؤرفأ هلوقل

 نكلو ةالصلا ق هر احصلا ىلع بعك ن ق أ مدقت لضفلا ريغل ناك ولف ك هنع هللا

 ةالصلا ىف ةءارقلا ت وبل نآ رقا مو رقأف لضفلا ىف اووتسا نإفءمهملضف ] مهب مدقتي

 نأل ةنسلاب مههلعأف ةءارقلاو لضفلا ىف اووتسا نإف ث اهب الإ ةالصلا زوج الو

 انم سيل ويالم ىبلا لوقل ڵ مهنسأ ليقف اووتسا نإف ء ملعب الإ موقت ال ةالصلا

 > ام ومأم نوكم نأ ريكسال ريف وتلانم سيل و 0 \ز رهص محريو انريبك رق وي نم

 . اهجو مهنسحأف اووتسا نإف ليقو

 لصف

 ةغسلا ىفاعم ىن هنع اهط وةسل لفاونلا ىف الو ضنارفلا ف ىسصلا مؤ٫ ال ليقو

كاذب بطاخ امإف { مك رايخو كلضفأ كقمامإل اوراتخاو ، وتالتَع ىبنلا لوقل
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 ىف ملمن الو 2 ةمامإلا ىنعمو فيلكتلا ىنعم مهمزل دق نيذلا نييفلابلل هباحصأ

 امأ و . مزاوالا عيمج ىف ملت نأ لبة ىدلا ةمامإ ىف )اصيخرت انباحصأ لوق

 ىحضلا ةنسو ناضمر رهش مايق لثم ىف هزاجأ نم كل زاجأ دقن لئاسولا ىف

 نكي مل اذإ انيفلاخم ضمب لاقو . ةراهطلا ىلع نمأو . كلذ نسحأ اذإ لفاونلاو

 ةالصلا لقع اذإ ىصلا ةمامإ زوج هنأ ةءارقلا رسح نم ةعاجلا ىف

 ىلع موصلاو ، لع نم ىلع ةالصلا : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمه لوقل

 اهمايق مدع اذإف ءلطعت ال نأ ةعاجلا ىنعم توبثلو ، نايبصلا نم ىنمي ، قاطأ نم

 نيرضاحلا ىف نكي مل اذإ اذهو ص تالذ زاج ةفصلا هذه ىلع ىصلا اذه ةمامإب الإ

 زاوج داعبي. الف ثالد ملعت هنكي الو ث ةالصلا هب موقت ام ردقب ةءارقلا نسحب نم

 .اهليطمت و اهكرتنم لضفأ وهف ةراهطلا ىلع نومأملا كلذل نسحملا لقاعلا ىصلاةمامإ

 ناك ليقو . هوزوجو موق الذ ىأرف ، هالصلا ىف ىمحألا ةمامإ ىف فلتخاو

 نبإ ليق ايف ناكو . ةالصلا ىف نايمع مو سانلاب نومؤي هريغو سابع نبا

 . ةلبقلا ىلإ فولدعي مهو مهمؤأ لوقي سابع نبا

 : ةلأسم

 ليقو . سانلاب ىلصب ةني لالا ق موتكم مأ نا ة ىنلا.فلختسا ليقو

 . مهخيد سانلا ملل هلعج امب إ

 امأ ةالصلل اظناح ازيمم ًانتتخم اك اذإ هتمامإ ىف اوفلتخا جراعملا ىف ىملالا انخيش لاق )١(

 ىذلا ىنعلا وهو ةعامجلا ةماقإ ىلع مهنم صر> اذهو تلق . دحأب مؤي الف كلذك ن كي م ن م

 دمحأو ىنان و ىراخللا هاورام اهتحص لع ليلدلاو هيلإ اورطضا اذإ هلوق ىف ديعسوبأ هيلا راشأ ١

 تناكو لاق نينس مبس و ١ اتس نبا وهو ةباحصلا مؤي ناك هنأ ةملس نب ورمع نع دواد وب و

 يحرف ءيشب تحر )ه اف اينارمع اصش هل اوعطقف لاق نأ ىلا ىع تصلقت ا تدجس اذإ ةدر , ىلع

 .. صيمقلا كلذب
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 : ةلاسم

 الإ ةلبقلا لبقتسي ال ىمعألا نأل زوجت ال ىعألا ةمامإ نأ ىلإ بهذ نمو

 . نيقيو ملع ىلع ةلبقلا نولبقتسي ءارصبلا هفلخ نم نيذلاو ، ىرحتلا ىنعم ىلع

 ىلع ةلبقلا نم مؤي نم عم هنألو ى نيملسملا ةلمج ىف هلوخد ىنعدف هتمامإ زاوج امأو

 0 ىرحتلا ىلع ال نيقي ىلع هب متؤللا نإف ىرح ىلع هسفن دنع لراك ولو « نيةي
 بحأ امهلاح ىف ايوتسا اذإ رصبلل همامإ ناكن يملسملا نم ريصبلاو ىعألارضح اذإف

 . هلضفل همعدةت توبثل انيلإ بحأ هتمامإ تناك لضفأ ىمحألا ناك نإو .انيلإ

 : ةلأسم

 ةعاجلا ةالص هيلع سيل هنأل زوجت ال موق لاقف ى دبعلا ةمامإ ىف اوفلتخاو

 ةالصلاو نيبطاخلا نيملسملا ةلمج ىف لخاد هنإ لوقي دبعلا ةمامإ زبجب ىذلاو ، ةبجاو

 تلمك اذإ لذ نم هعنمي عنام الف ثالذل هغ"رفو هديس هل نذأ اذإف ڵ هيلع ةبجاو

 هتمامإ زاوج ىنعم تبث اذإ و « رحلا مامإلا ىف نوكت نأ ىغبني ىتلا طورشلا هيف

 نوكي نأ ء كلذ هبشأ امو نيديعلاو ةعجلا ىف كلذ عنمي ىنعم الف ةضيرفلا ةالص ىف

 . نيرفاسملا مزلت ال ةمجلا ةالص نإ ليق املو . امههبشأ امو امهيف امامإ

 : ةلأسم

 رمعملا مامإ وهو اهيف ةءاهإلا ةلزنمب لزن اذإ ةعجلا سانلاب رفاسملا ةمامإ اوزاجأو

 . ةعجلا مهيلعو هتيعرل مامإلا وه ناك رمعملا ىنعمب رفاسم ةعجلا عضوم لخد اذإ

 مهريغ مهمدقتي الو 2 تاعاجلاو ةعجلا ىف ةمألا مهف راص.ألا اولخد اذإ ءارمألا نأل

رمأب مزلو تال زاج ةعجلا سانلاب ىلصي ارفاسم مامإلا رمأ نإو رفس الو رضح ىف
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 مؤي ال مهلوق امأو . هلثم دبملا كلذكف هيلع ةعمج ال لصألا ىفو . مامإلا

 ناك اذإ ةالصلا ىف ةمامإلا نم ىبارعألا عنمي ثالذ ىف ىنعم ملعأ الف ىبارعألا

 هنأ الإ رفاسم ريغ ايغم « ةالصلا ىف امامإ نوكب نم ةفص لامك هيفو ى تالذل الهأ

 خسن لبق هانعم جرخ اذهو « رجاهملا مؤي ال ىنارعألا نأ ةياورلا ىنعم ىف جرخ

 نمب فارعألا مؤيو . نآرقلا ةءارقو ةالصلا نسحم ال ىنارعألا نوكي و أ ، ةرحلا

 أرقيال ن مؤي نآ رقلا أرقي ال نمو . هلثم وه ن مؤي ىورقلا كلذكو هلثم وه

 ةالصو « ةمات هلثم أرةي ال نم ةالصو هتالصف أرقي ال نمو أرقي نمب مأ نإف ث هلثم

 . لدبلا مهيلعو ، ةضقتنم أرقي نم

 : ةلأسم

 ىنعم الف انز دلو هنأ تبث نإو ص فرعب هل بأ ال نم ةمامإب سأي .ال ليق

 ىف هقوفي ال نمم هريغ ناك نإ و . هنىد رمأ الو ةالصلا رمأ ىف.هيدلاوب هيلع لخدي

 نأ لإ بحأ وهف هنالصب اهلإ ةنجلا ةعراسم ىلإ برقأ هلثم ود نمم وأ لضفلا

 هلام دجوو هوجواا نم هجوب لقثي همدقت ناك اذإ هجولا اذه نم هريغ مدقي

 ىشألا وأ ىثنخلا مؤي هنإف ىنحلا امأو . رايتخالا ىف سانلا ىلع قشي نأ بحأ

 هرفك ناك اذإ زومت الفرفاكلا ةمامإ امأو . لاج رلا وه مؤي الو ىننألا همؤي الو

 ىف هنأ حص ادإ دترملاك ةالصلاب مالسإلا ىلع ربجلا هيلع تبثي الو . كرش رقك

 ةالصلا دعب نم كرشلاب هرارقإ امأو . اكرشم ارفاك ناك نيملسملاب همدقت نيح ىف

 لجرلاب ةأراا ةمامإ زوجمالو . مالسإلا راد ىف ناكا دإ ةجح مهيلع نوكي الف مهب

ال امامإ نوكيو أرقيو هفاخ ىه نوكت ال كلذكو ث اهريغ الو ةضيرف ىف



_ ٣٤٦ 

 ةئسلاو . ضلئارغلاب ةمامإلا ىف ةغسلا فالخ ثالذ نأل ةءارقلا وه نسحب مل ولو

 ىه اهيلعو ى ةمات لجرلا ةالصف ثالذ تلعف نإ و 2 مومأملا ال مامإلا أرقي نأ

 . ةداعإلا

 : ةلأسم

 .هنيمي نع لط ىبلا هلعج لءالابىلصي ملظ ىبنلاو ءاج سابع نبا نإ ليقو

 : ةلأسم

 لوقف ، هتالصب ىلصي ءىجي نم عمجل مامإ هنأ وني مل اذإ مامإلا ىف اوفلتخاو

 هل امامإ نوكي ال هنأل « هل مامإ هنأ وني لو ىلص نم ةالصب مومألل ةالص زوجت ال
 ىلع ةينلاب الإ ةالصلا زوجم ال اكو ، تاينلاب لامحألا نأل 7 ةينب الإ قالطإلا ىلع

 ةمام الل هراهظإب مامإلا همأ اذإو . ةينلاب الإ ةعاجلا نوكت ال ثلذكم دارفنالا

 مامإلا راهظإ نأل امامإ هذختاو متؤللا هب منثا اذإ همأ دق هنأ كملا ىنعم نم جرخ

 هنأ ىلع اليلد كاذ ناك ةمامإلاب الإ رهجلا نم ةالصلا نم هل ازناج نوكي الام

 نوكينأ نسح هتعتبنم اهب فورعلل هتمامإ عضوم ىف مامإلا اذه ناك اذإف « مامإ
 ىتح مهريغ وأ ةعقب رامه نم 0 ةأرما وأ لجر رم هعم لخد نم لكل امامإ

 ثكالذب افورهم ةعقبلا كلة ىف امامإ نكي مل اذإ و ؛ كالذ ريغ .هتين نأ هفلخ ىلصملا لهي

 هنم كللذ ملعي وأ هن ةمامالا دقتعي ىتح الإ هفلخ ىلص نمب هتمامإ تبنت ال نأ نسح

 . هتمامإ ىف هعم لخد دق اذه نأو 2 امامإ هسفن لمج دق هنأ حص دق ام ىنعل

 : ةلأسم

اهالص دق ناك هتالص هل تتبثو ةضيرفلا ىلص نم لك نأ انباحصأ لوق ىفو



 ىلص اذإ ةالو "ايبنلا لوقل ةالصلا كلت ىف هديغ مؤي ال ه أ ةعامج ىف وأ ادرفم

 لفنلاب ضرفلا موقي الو « الفن اهلعجو ىلصيف ىلصي مامإلاو دجسال ىتأ م كدح
 . سفنلا لف نم الو ريخلا لهف نهم

 : ةلاسم

 : ؤرقأ كهؤيل لاق هنأ :نل ىنلا نع ىوز هللا همحر دش ىأ عماج نمو

 كلذ ىف اوناك نإف ء ةنسلاب مههلعأف ءاوس ةءارقلا ىف اوناك نإف ء هلا باتكل

 ةلط ىبنلا لاقو .ةرجد مهم دقأفءا وس كلذ ؤ اوناك نإف ك "ان مرثك أف ءاوس

 ةالص الف بحم ملف ءادنلا عمس نم لاقو !. ")هب متؤيل امامإ مامإلا لعج امنإ

 ڵ ةمامإلاب ىلوأ ناك لمعلاو ةءارقلاو لهلا نيب عمج نمو . (ؤرذع نم الإ هل

 { نانسألا ىوذ مظع نم سوفنلا ىف الل انس ممربك أ ناك كلذ ىف اووتسا اذإ و

 عمج دق هنأ ىل ىذ ىلع ىفخ ال هنأل حالصو اعرو مهتيثأف كلذ ىف او وتسا نإف

 قسافلا ةمامإ انهرك ثالذكو ث صقان الإ هعابتا نع بغرب ال ام لئاضفلا نم

 كلذناك نإو 2 نيدلا ةهج نهل سوفنلا ميظعت نم هتاف امل هفلخ ةالصلا زاوج عم

 )١( نب رباج نع دواد وبأو ىناسناو ىذمرتلا هجرخأ ٢ هيبأ نع دي .

 موقلا مؤي : ملسو هيلع هرا ىلص هللا لوسر لاق هظفل و د وعسم نبا نع ىور ) ( ٢

 مهمدقأف ءاوح ةنسلا ىف اوناك نإف ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا ى اوناك نإف ةتناباتكلل مهؤرقأ
 امالساإ ماتعمو املس نع اضوع انس ةياور ىفو امل مهمدقأف ءاوس ةرجملا ق اوناك نإن ةرجه

 م . هنذإب الإ هتمركت ىلع هتيب ىف دعقي الو ناطلس ىف لجرلا لجرلا نمؤي الو

 ةنا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نع لو'ءأ ظفلب نبحيحصلا ىف هلمأو دواد وبأ هجرخأ )٣(
 عكر اذإو ربكي ىتح اورب۔_ة الو اوربكف ربك اذإف هن متؤيل مامإلا لعج امإ ملسو هيلع هتنا ىلص
 دجس اذإو دحلا كل انبر مهللا اولوقف هدمح نمل ةنا عمس لاق اذإو مكري ىتح اوعكرت الو اوعكر ان
 .نيمججأ ادوعق اولصن ًادعافىلص اذإو ا.۔ايق اولصف امئاق ىلص اذإو دجسي قح اودحجست الو اودجساف

 م . سابع نبا نع مك الاو نابح نباو ىنطقرادلاو هجام نبا هجرخأ ( :)

 



_ ٣٤٨ 

 نكت مل ىلص دقوبات ول هنأل كرشلا اذه ىف قسانلا هبشي الو مكحلا قيرط نم

 ىرت الأ ث هنالص داعأ ىلص ناك دقو رفاكلا سأ ولو ص هتالص ةداعإ هيلع

 لاح ىف مامإ لك ىلع ماع كح اذهو ث نماض مامإلا : لع هللا لوسر لوق لإ

 ءاينماض نكي مل هرين نعو هسفن نع ىدؤي ايفدؤم هنأ ال ولو مامإ اهف وه ام

 ءاضق هيلع نإ اناق نإو . هتمكر زوج عوكرلا ىف مامإلا كردم نأ ىرت الأ

 هيلع ةداعإ الو ةزئاج هتمكر نإ مهتفل اخ عم انب احصأ نم ريثك لاق دقو ى هتان ام

 اذإ "ىراقلا كلذكو ،هريغ نع دؤم هسفن نع ىدؤي ايف هن أ كل نيبي اذهو ، اهنم

 نأل حلصي ال هسفن نع ىمألا ىدؤ۔ي ىذلا نأل هتالص زجت مل ىمألا فلخ ىلص

 نوكي نأل حلصي ال اهسفن نع ةأرملا ىدؤت ام كلذكو . "ىراقلا نع ءادآ نوكي

 تدسفو 0 مامإلا ةالص تزاج ىمألا فلخ ُىراقلا ىلص اذإف ، لجرلا نع ءادأ

 . ُى رانلا ةالص

 : ةلأسم.

 لاجرلا ةالصو ث ةزمتاج ءاسنلا ةالص نإف ءاسنو لجرب ةأرما تلص نإو

 ءاميإلا هتالص ؤ هضرف زم ناك اذإ مامإلا ثلذكو ء ىمألابىمألا كلذكو 2 ةدساف

 « ةبانجلا نم مميقملا فلخ ءىضوتملا كلذكو ء دجسيو عكربنم ةالص هفلخ زج م

 لوبلا سلس هب نم فلخ ءىضوتملاو \ةطاحتسملا فلخ ءاسنلا نم رهاطلا كلذكو

 اهوداعأ ةالصلا ما_ت لبق ةرورضلا تلاز اذإف ، ةرورض مهتالص ءالؤه نأل

. ملعأ هللاو . ةردقلاو ةرورضلا دوجو ةلاحتسال



_ ٣٤٩ 

 : ةلأسم

 وأ مامإ نهل ىهو ةالصلا ىف ءاسنلا مامأ ةأرملاو مهمادق ةارملا مامإ ماق اذإو

 كلذكو مامإلا راسب ىلع مومأللا ماق وأ ،ةالصلاىف لجرلا بناج ىلإ ةأرملا تماق

 مهلك ءالؤه ةالصن ةالصلا ىف مهل للط ىبنلا بيترت فلاخ مانم ىف ناك نم

 مايا هبيترت ىف ل ىنلل مهتفل اع عم مهتالص ىف نيميطم نون وكي الو ى ةلطاب

 ةنتف "۔هبدصن نأ ه رمأ نع نول 7 7 ذلا رذحيلف » : ىلاعت هللا لاق دقو

 هناطلس ىف الو هتيب ىف لجرل امامإ دحأ نوكي الو . «“ل أ باذع بيصي وأ

 بجاولاف"ءةدخلاو شارفلا ةمركملاو هنذإب الإ هتمركستىلع سلجب الو « هنذإب الإ

 . اهريغو ةالص ىف بدنو ضرف نم ةملم ىبلا هب رمأ ام لاثتما نمؤلا ىلع

 نأ اهريغ وأ ةءارق نم اهيف مزلي امو ةالصلا نسحب ناك اذإ مامإلا نأ اوعمجأو
 ٤ . ء .غ . ٤

 . انس ربك ا وا هنم أرقأ وه نم نيمومأملا ىف ناك نإ و ء ةزئاح هتمامإ

 : ةلأسم

 ىنلا هفصو ىذلا فصولاب ناك اذإ ةزئاج ىصحلاو ىمعألاو دبعلا ةمامإ و

 . ةزئاج ةنعالملا دلوو ذوبنملاو انزلا دلو ةمامإو ث ولع

 : ةلأسم

 ديقملا ةالصلا ىف سانلا مؤي نأ هركبو .امامل وكي ال ىمحلا نإ ليقو

 اذإ بوبجلا ةمامإب سأب ال هللا دبع وأ لاقو : مهلثمب اولصي نأ الإ بوبجملاو
. ًالاص ناك



 : ةلاسم

 برعلا نم ىمتنا نم الو ، برعلا نم هنإ لاق اذإ ىلوملا فلخ ىلصي ال ليقو

 . هتريشع ريغ ىلإ

 : ةلأسم

 ليالا ىف رصبي الو ليللاب ىشعي نم ةمامإ نع هللا همحر هللا دبع ونأ لثسو

 . راهنلاب هفلخ ةالصلا زوجو ليللاب هفلخةالصلا زوجت :لاق ء نورصبي هفلخ نيذلا

 : ةلأسم

 عوطقمو.ىمعأ وهو نايلسنب دمحم فلخ ىلصي ناك ىلع نب ىسوم نأ رك ذو

 عوطقمامأو.امتاق ىلصي ناك اذإ ةالصلاف ةمامإلا ىن فالتخالا ىناعم هقحلي لجرلا

 نيعلاو ةدحاولا نذألا عوطقم امأو . هتراهط ناصقنل ههرك نم ههرك دقف ديلا

 رصبي هنأل ةزئاج هتمامإ ممألا امأو فنألا كلذكو « ءاحصألاب هتمامإ زوجتف

 ٨١ ةالصلا ىف تنقي هنأ ملع اذإ تنمقي نم فاخ ةالصلا نوري ال انباحصأ و . ةلبقلا

 تنقف تنقي هأ لعي نأ لبق هفلخ ىلص نمو ث هفلخ ةالصلاب سأب الف تنقب مل نإ و

 : ةالصلا ريغ هفلخ ىلصياال نكلو . هفلخ ىلصي وهو هتونقب ملع ولو هيلع ةداعإ الف

 . هتونقب اهيف ملعو "هفلخ اهالص ىتلا
 : ةلأسم

 كهغفلخ ةالصلا زيح ضعبف . هجري نأ لبف مرحي نم فلخ ةالصلا ىف فلتخاو

 كلذ ىف انخايشأ فلتخا تنقي هنأ ملعي وهو هفلخ ىلص اذإ هتالص دسفت له رظني 0 )١(

 لوقلا هيجوت ىف رهظي ام اذه لدي ال وأ هنع ىهنملا داسف ىلع لدي ىهنلا له هيف لصآلاو
 م . ملعأ هئناو



 س _ ١ ٣٥

 اهالص ىتلا هتالص ضقني هفلخ ةالصلا زم ال ىذلاو « هفلخ اهزيم ال ضعبو

 . ملعي مل وأ كلذ لعفي هنأ ملع « هفلخ

 : ةلأسم

 ذهب نم هفلخ ىلص اذإ هتالص داسف ىلإ بهد نم بهذي 9 إ توننلا .فو

 هب ةالصلا ضقن ناك اذإ دشأ هنأ مارحإلا دعب هيجوتلا ىنعم تبثف تنقي هنأ هملع

 . كلذ ىلإ بهذ نم دنع لهجلا و ملعلا ىلع

٠ 

 : ةلاسم

 . أرقيال بألاو أرقي دلولا نوكب نأ الإ دلاولا مؤي نأ دلولل هرك نم هركو

 : ةلاسم

 هورماي ملو موقب ىلصي ىذلا ىف ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نعو
 نأ هل بحتسيو ث مهلو هل زاج لذ هيلع اوركفي مل اذإف كلذ ىف مهنذأتسا الو

 . مهب ىلصي نأ دارأ اذإ مهندأتسي

 : ةلأسم

 زئاجلاو ةالصلا ىف سانلاب مؤي نأ زومي جاسنلا نأ ىنايسبلا نسحلا ىبأ نعو

 هنم ةصقان; تناك نمو . هريغ نم ميدقتلاب ىلوأو ، لضفأ لضفألاو رومأملا ريغ

 نذرإ كل ذكو & هنم منأ وه نمم هريغ م ؤد نأ سأب الو هتنم ةع وطقم وأ عبصأ

 همايق ىف هع زجعلا نم ةالصلا دودح نم ادح كرتي نأ الإ ةعوطقم هذي تناك

هل تضرع نمو&هنود وأ هلثم وه نع الإ مؤي ال هنإف 2 هلالص ضقني امم هدوجس وأ



_ ٣٥٢ _ 

 ناك نإف هقلع دادازت نأ اهلسغ نإ فاخب وأ اهلسغ ىلع ردقي :ال امم هعبصأ ىف ةلع

 نم هلك ءوضولا عضوم ىلع ىتأي الو ءوضوال اهلسغ نع منتميو ةرهاظ ةساجت اهب

 عضوم نرم ةحراجلا نم ىقب ام ءىضوي لوقو ، هيلع مميت ال ليق دقف ةحراجلا

 لئاس مد لثم ةساجس تناك اذإ امأؤ . ىلصيو مميقيو هحراوج راس عم ءوضولا

 ىتب ام لسغ عم ةساجنلل مميقي ليقن ، سبي مث هلسغ بجي هنأ الإ لئاس ريغ وأ
 ءوضولا هيلعو اضيأ هيلع مميت ال لوقو .ىلصيو ءوضولا حراوج رثاس نم

 اذه ةمامإ ف ى اهلك ةحراجلا نم ءوضولا عضوم ىلع كالذ تأ ام هنكمأ اك

 هل زوجحم لوقو ، نيرهطتملا نم هريغب اهبف فلتخم رذع نم تناك اذإ انفصو ىذلا

 اذإ بنجلا امأو . نيرهطتملاب مؤي ال لوقو " رذعلا ىف رهطتلا لاح هنأل مهمؤي نأ

 ةالصلاىنوهو ملع نإ و هفلخ ىلص نم ةالص مق لوقف كلذ دمب لع مث سانلاب ىلص

 تاساجنلا رئاسو مدلا ىف ثالذ مه زاج ايك مهتالص ىلع اونبي نأ مهلو 2 جرخ

 نم ال ةهجاوملا لجأ نم دسفي و هين ددشي هنإف مامإلا افق نع نم نوكي نأ الإ
 نع الو هنيمي نع ناك نم رضي الو ةالصلا بنجلا مطقي ال لوقو . ةمامإلا قيرط

 مئاقلا مؤب .الف د اعاقلا امأو ، هدنع ءاوس كلذ لكو فوفصلا رثاس الو هلامش
 فصلا طسو ىف نوكيو ى أرقأ ناكاذإ زئاج ةلفانلا ىف امأو . ةضيرفلا ةالض ىف

 نان وكيو كدجس و مهب رخآلا عكر ةءارقلا نم أرةي نم غرف اذإف كهريغ .2 مدعتيو

 مهالص ت نأ ىنبجعيف دجسيو م عكر ح اق دحأ مدغتي نإو ، مهل نيم امإ

 ةضي رذلا ةااص ىف تيم اقل اب دعاقلا مأ نإ ر .لصألا ىف ةبج.اوي مهلع تسيل اهنأل

. . كلذ زاوج لاق ادحأ ملعا ال



٣٥٣ 

 : ةلأسم

 نإ بح و ، نيمآ نيلاضلا الو ، لوقب نم فلخ ةالصلا زا وج ىف اوفلتخاو
 اذإ ةداعإ هفلخ ىلصال ىلع نوكي ال هنأ هب دبعتلا لهأ نم كلذل لغافلا ناك

 . هريغ دجوي ملو ةعاجلا ةنس ءايحإل هفلخ ةالصلا ىلإ جاتحا

 : ةلأسم

 للا دبع وبأ لاقو 3 هتراهط توبثل نيربطتملا مؤي نأ مميتملل زوجب ليقو

 لوقو ءىضوتمل ةالص تضقتنا ءىضوتم لجرب ةبانج نم مميتم لجر ىلص اذإ
 . هيلع ضقن ال

 : ةلأسم

 ضقن الو ثالذ ىغبني الف ةبانج ريغ نم م.يتمب ةبانج نم مميتم ىلص نأو

 . ضقنلا هيلع لوقو . هيلع

 : ةلأسم

 ى ةلفاغلاو ةضيرفلا ىف محشاقلا ةالصب ىلصي دعاقلا نإ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ةضب رفلا ىف زوج ال لوقو 0 ةضيرفلا ىف زوجت ال لوقف دعاقلاب اقلا ةالص امأو

 دعةملاو ڵ ة_عاجلا لضفل كلذو 4 ةل ىنلا نع كلذ ىنعم ىوريو % ةلفانلا و

 . نيم اقلابو نيمنانلابو هلثم وه نمب ىلصيو نيمت اقلاب ىلصي ال

 | : ةلأسم

 ىف هيمدق ىلع دمتعي ال روسكم وأ ىمعأ ىف هللا همحر ىراوحلا ىنأ نعو
( ٤ / نيبلاطلا جهنم - ) ٢٢٣



٥0٤ ٥ _ 

 له ي ةالصلا ذ امهيلع كروتي نأ ردقي ال هيتبكر وأ هكرو ىف هحارج هب وأ ةالصلا

 نم امأو ح هيف فلتخا دقف ىعألا امأف ح هنم حصأ وه نمب ةالصلا ى مؤب نأ زوح

 ناتبكرلا امأو . مدقتلاب هنم ىلوأ هريغف دوجسلا.ىلع ردقي الو حرج هتهبج ىف ناك

 . مدقتلاب ىلوأ هريغ نأ الإ نوهأ امهف ناديلاو ناذخفلاو

 : ةلأ۔م

 ناك« حلاص ل لاقب « ىوزن نم قتننلا دجسم ىف ىلصي لجرأناك دقو
 هل واعه وا ناكو ى ىغبنيام ىلع اهلجأ نم كروتي نأ هنكمم ال ةلع هلجر ىف انمناب ايف

 هللاقي لجرن'ر:لوقي رثؤملا وبأناكو 2 هريغ مدقتينأ بحتو هفلخ ىلصي انغلب ايف

 ردقي الو هيلج ر دمب ناكو « ىوزن دمسنم ريبكلاىف سانل اب ىلصي دلحم نب ديل ولا

 ص كلذ زيجم رأؤاا وبأ ناكو ى اهادحإ وأ كروت اذإ اهدمي ناكو امهيلع كروتي

 . هفلخ لص نم ىلع الو « هيلع ضقن الف ةالصلا ىف ءالؤه نم دحاو مأ نإف

 : ةلأسم

 ةمامإ زوجتال هنأ انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخم هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نم الإ هكرت زوجي ال ةالصلا دودح نم دح مايقلاو هنم صقنأ هنأل من اقل اب دعاقلا

 مؤي مم اقلاو . دعاقلاب متأيف ادعاق ىلصي نأ مايقلا ىلع رداقلل زوح الو 4 رذع

 الو دعاقلا مالا مؤي الو منانلاو دعاقلا مؤب دعاقلاو 4 ماةلاو ى مم انلاو ، دعاقلا

 نإ ث امهيلع .رجوام ضرف نع ةصقان هتالص نأل اهب نايلصيف هتالص ىلإ ناعجري

 ضيرملاو ع هه مأ اك دارأ نإ هتالصب لص س اذ وأ دعاق ضي ره مامإلا فلخ ناك

. هلثم وه نمب امامإ نوكي نأ هلف ءامبإلاب ىلصب ىذلا



 لصف

 نمم ةمامإلاب ىلوأ لزغملا بحاص نإ انباحصأ لوقف هللا همحر ديعس وبأ لاق

 مامإ هإف ةمامإلا هلد وقعم مامإ رضحي نأ الإ ممدجسم ىنملا مامإ كلذك ، رضح

 مدقي نأ الإ هريغ وأ دجسم وأ رضح وأ رفس ىف عصوم لك ىف مه ود )هتيعرل

 نم ملع رضح نإ كلذكو .ءاش نإ مهب ىلصي و ءاش نم مدقي نأ زوجب هنإف هريغ

 كلذكو . وه مدقتيو هيلع مدقتي ال نأ انببحأ . نيدلا ىف مهتمتأ نم نيملسملا مالعأ

 ةلو ىبنلا لوقل لضفل اومدقي نأ نيدلا لهأ فارشأ نم هلاثمأو نيملسملا ىضاق

 هفلخو موقب لجرلاىلص اذإ رخآ ثيدح قو .مهنود مهمأام لافس ىف ىتمأ لازنال

 هفلخو مهب ىلصي موقب مدقت نم كلذ ىنعمو . لافس ىف اولازي مل هغم لضنأ وه نم

 اومدقي نأ مهنكمأ اذإ كلذ نأ لافس ىف نولازي الف هنم أرقأو هنم لع أ وه نم

 لافس ىف لازب الف همزل دق رمأ ىف ةنسلا فلاخ نمو ى ةنسلا اوفلاخ دقو مهلضفأ

 ( . بوتي ىتح

 : ةلأسم

 ىالتخالا ىنعم انباحصأ لوق ىاعم ىف جرخ هللا همحز ديمس وبأ لاق ا
 لوقن رمألا رهاظ ىف اهلاكب ةعاطال ء “"}>قناوملا ىلولا نود وه نم فلخ ةالصلا ىف

 لجرلا لحرلا نمؤيالو هيفو دوعسم نا نع ملسم هجرخ أ ىذلا ثدحلا كلذ ىلع ليل.لا ( )١
 د روعسم نبا ثيدح نم ىناربطلا هب حرص ىذلا رغصألا مامإلاو ربك آلا مام الل ماع وهو هن ;اطلس ىف
 . تيبلا بحاص مدقتي نأ ةنسلا نم نأ تملع دقل

 ةرتملاو بلاطأ نبىلع مامإلا كلذب لاق نمف مامالن ةلادعلا طارتشا ىف فللا فلتخا )٢(
 هلسر بلاط ىبأ نب ىلع هجو ال بيبح نب عيبرلا ىور برح ني رفعجو رشبم نب رفعجو كلامو
 لبقتي ال لا نا ةحبس مهعم كنالص اولمجاو كلاحر ىف اولص مهل لاق نايفس يب ١ نب ةيواعم ىا

 . [نيقتملا نم الا
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 اومهتي لام ةوعدلا لهأ فلخ زوجت لوقو ةنامأ اهنأل ىلولالسملا فلخ الإ زوجيال

 اهنم اوصقني وأ ةالصلا ىن اوديزب مل ام ةلبةلا لهأ فلخ زوجت لوقو . ةالصلاف

 ءلسملا فلخ الإ اهزيجب ال نم لوق ىلع الإ ةنسلا ءايحإل ىدارفلا نم لضفأ كلذو

 . ملسلا عم الإ لضفأ ىدارف ةالصلا نإ لوقو

 : ةلأسم

 ةفيذح و دوعسم نباو رذ ابأ اعدو امامل عنص ىراصنألا ديعس ابأ نإ ليقو

 قحأ تيبلا بحاص ،كءارو : ةفيذح هل لاقن٬ رذ وبأ مهب مدقنو ةالصلا ترضحو

 مدقتف « رخأند ك معن : لاق ؟ دوعسم نبااي كلذك رذ وبأ لاقف ء كنم ةمامإلاب

 . مهب ىلصو ةمامإلاب تيبلا بحاص

 : ةلأسم

 اولعجاو كل احر ىف اولص ى مهل لاقف ةيواعم ىلإ هدفو هجو ام ايلع نإ ليقو

 . نيقتملا نم الإ لبقيال هللا نإف ةلفان مهعم ةالص

 .)صف

 نمحرلا هللا مب رسي نمو ةماقإلا درفي نم فلخ ةالصلا نودلسل زاجأو

 اوري ملو ڵ نيترم ملسي نمو « ريبكستلل ةالصلاف هيدي عفري نم فلخو ي ميحرلا
 اوعماج دقو ع نيحلسملا لاعفأ نم كللذ سيل و ث اهيف اناصقن الو ةالصلا ىف ةدايز كلذ

 نيملنملا نم آدحأ نأ ملعنال ك عبرألا هذه لمغي نم فلخ ةالصلاب لعفلا ىف كلذىلع

 حرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق كرتي نم امأو ك هفلخ ىلص نم ىلع ضقنب نهيف لاق

 ملمي وهو هفلخ ىلص نإف ، ةمات هتالص لوقو ، هن الص دسفت لوقن باتكلا ةحماف ىف

. ةمات هتالصف ملعي مل نإو ةداعإلا هيلعف اهكرتي هنأ
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 : ةلأسم

 لوقو ةدساف هفلخ ىلم نم ةالصو هتالصف هيجوتلا لبق مرحم ىذلا امأو

 . ةمات هفلخ ىلص نم ةالص

 : ةل اسم

 فقو هنأ الإ اتونق رهظي ملف هتالص ىف تونقلاب نيدي لجر فلخ ىلص نمو

 . ةمات هتالصف

 : ةلأسم

 تونقلا نوربف ةرصبلا لهأ امأو ، نوتنقيال ةنيدملاو ةكم لهأ نإ ليقو

 . رتولاو رحفلا ةالص ف

 لصف

 ىلصي الف سانلا لاومأ قرسي هنأ هنم تملع نم هللا هحرىلع نب ىموم لاقو

 ىلصنإ و هتالص ةداعإ هيلع رأ :مل هفلخ ىله نإ و ک كلذ لثم رثؤملا وبآ لاق ڵ هفلخ

 . مرغيو بوتي نأ الإ قرسي نم فلخ ىلصي نأ نم ىلإ بحأ هدحو

 : ةلأسم

 هنإف هلك أيو هيلع رصم لجرلاو مارح هنأ سانلا عم رهاش لام هعم ناك نمو

 ةالص « ةالصلا ىف سانلا مدقتب نأ هرارسصإب هملع دعب اذه نمأي نأ مسال لحب ال

 زئاجف رمعملا اذه فاخ ةالصلا ىلإ لسملا اذ» رضتسا اذإ امأو 2 ةلفان الو ةضيرف

.مد
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 : ةلأسم

 ةالو فلخ ىلصي ال لاق هنأ رمه نع رك ذ نه نع فسوي نب مساقلا ركذو

 . انموق نم ناطلسلا

 : ةلأسم

 ههرك هنأ اريخ الإ هنم ملعي مللج ر فلخ ةالصلا ى هللا همحر رقصلا نب نازع نعو

 دجسملا ىف ىلصي وهو كاذ نع ماقب نأ ىبأو هفلخ ةالصلا اوهركو دجسملا لحأ

 . ءوس هنم ملعي نأ الإ هفلخ ىلص نم ىلع سأب ال هنأ نوهراك هل مهو

 : هل أم

 تعلطا دتوأ امهتم نوكي وأ ىلوتأ ال نم فلخ ةضورفلا ةالصلا نع هتلأسو

 . هفلخ لصت الن الإ و بات نإو ، ه:ةقسا لاف ، هللا ىهن نم ايهن عقاوم وهو هيلع

 : ةلأسم

 ىلص نم ليقو ى لجرلا لشأ ْؤأ ديلا عوطتم فلخ ةالصلا زوجي : ليقو

 نأ الإ ةمات هتالسف كلذ ظفح ملو ةالصلا دودح نع لثس اذإ نسحم ال وهو موقب

 . الذ اوبات اذإ هماخ ةالصلا ز وجن الف هن الإ ةالصلا - ال ام فرهي ال نوكي

 لجر نع ءاملعلا ضعب رثا بأ لأسو ى ديقملا ريغ ةالصلا ىف ديقملا مؤي نأ هركي و

 اهيف دازو اههجو ىلع اهءةي مل تايحتلا نع هلأس مث رجفلا ةالص لجر فلخ ىلص
 ثكالذ لمن اذإف كاذ نع هن=تمي نأ هيلع ني مل : لاقم اهيف طاخ وأ اهنم صقن وأ

 هر.أو هرضحمع هللا دبع [ دجسم ىف رجفلا ةال ٥ ضقنف هتالص ضقني نأ بحأف

. رتولا ةداعإ و اهتداعإب هرمأل ةمتعلا هفلخ ىلص ولو رجفلا ىتعكر ديعب نأ



 ۔۔ _ ٩ ٥

 : ةلأسم

 لاقو . هعم هفلخ ىلصي نأ دحأل بحأ اا دجسم حطس قوف بص نمو

 دجاملا رضاح نمم نيملسملا نيملاصنا نم نالجرلا ههرك اذإ لجرلا نإ حاضولا

 :. مهب ىلصي ال نأ هل بحنف ةعاجلا ىف

٠ 

 : ةلاسم

 !اريغ ىلع ءىشل طلاخ وأ ههجو ريغ ىلع لام هدي ىف دجسم مامإ راك نإو

 . هفلخ ةالصلا زوج الف نيملسملا قرط قيضي وأ ضرألا دودح ىف روحم وأ ههجو

 فلكتيف دعاق ىلصي نأ هعسي دح ىف ضيرملا ناكاذإ هنأ انعمس دلاخ نب دمحم لاقو

 . ةزئاج هتالص نأ اماق هوقلاب مؤي نأ

 :لأس
 ليتفزرهظلا لصي مل هنأ ركذ مش ى رصملا ةالص ةعاجلا ىف ىلصي ىذلا ىف ليقو

 دعب رك ذ نإ لوق وءاعيمج مهنالصو هنالص تدسف مهب ىفم نإف ،ةالص عطقي هنإ

 . اهمتي و هتالص ىلع ىضمي هنإف ةالصلا ىف لخد نأ

 .ة ةلأسم

 دجلا ثالذ ىف مؤي مامإلا ناك نإف هدحو لجرلا ىلص دقو لجر أ نمو

 م مم ىف فاتخيف هيف مؤي ال ناك نإو ، ثالذ ىف فالتخا الو ةم ة مامإلا ةالصف

بتار مام] دجبملو ةالصلا نم مامإلا غرف دقو مومأم رضح ذإ ليقو



 س ٠ ٦ ٣ ۔

 هركيالف سانلا رم وأ قوسف ادج-م نوكب نأ الإ ىرخأ ةعامج دقعب نأ هرك

 نأ بحتسا ةالصلا ٠ رم 4دم نهو مامإلا 2 دقو مومأم هرضح نإو ك كللذ

 ةليضف هل لصحيل مامإلا عم ىلص دق نم ضعب هعم ىلصي و امامإ نوكب نأ ىلصي

 ٍةنللط هللا لوسر ىلص دقو ٠اج الجر نأ ىردخلا ديمس وبأ ىور امل ةعاجلا هتل

 . ههه ىلصم لجر ماهد 2 اذه ىلع قدصتي نم لاقف

٠ 

 : ةلاسم

 ال مهعم ىلصي نأ هل بحتدي هنإف نولصي ةعامجلا كردأ مش ادرفنم ىلص نمو

 دجسملا رخآ ىف ىأرف فيحلا دجسم ىف ةادنلا ةالص ىلص قله ىبنلا نأ ىور

 انيلص دق هللا لوسر اه : الاف؟انعم اياصت نأ امكعنم ام : لاقن ، هعم ايلصي مل نيلجر

 ايلصف ةعامج دجسم ايتأ مث اكلاحر ىف امتيلص اذإ ث العفت الو : لاق ى انلاحر ىف

 اضيأ ثيدلا اذه ىورو ى ىلرألا ةالصلا امهنم ضرفلاو « ةلفان كل اهنإف 2 مهعم

 . امهنع هللا ىضر ىرافغلا رذ وبأو ديز نب رباج

 : ةلأسم

 (".نع ةرب ره وبأ ىور امل ةءارقلاو راكذألا ففخ نأ مامالل بحتسيو

 فيعضلاو ےةسلا مهيف نإف ، فففخيلف سانلا كدح ىلص اذإ لاق هنأ مالظ ىبلا
 7 - ح . - ٠

 . ءاش ام لطيلف هسفنل ىلص اذإو ريبكلاو

 و هيلع هتناىلص هتنا لوسر ىلص دمحأل ةياور ىنو ىذمرتلاو دواد وبآو دمحأ هجرخأ )١(
 ىذمرتلاظفلو نابح نباو قهيبلاو كاجلا اضيأ هجرخأو ديعسإبأنع ثيدحلا ركذن رهظلا هباحصاب
 كاذ نيب امك قيدصلا ركب وبأ هعم ىلص ىذلا لجرلا نأ حا رمشلا ضعب رك ذو اذه مم رجتي كسأ

 . ةبيش ىبأ نبا
 )٢( ةريره يبأ نع ةجام نبا الإ ةعاجلا هاور .
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٠ 

 : ةلاسم

 هل وتل اهنم ءىش ىف همدتتيالو ةالصلاف ماهالل تبات نوكي نأ مومأملل ىنبذي و

 ءاومكراف عكر اذإف ءاوربكف ربك الف ، هب متؤيل امامإ مامإلا لعج اع : تالت

 كلو انبر اولوقف هدج نلهللا عمس لان اذإ و هياع ا رفلختت الو اودجساف دحس اذإ و

 ىنسيالو ىشمي و راق ولاوةنيكملا هيلعو اهنأيلف ةالصلا ىلا وعدملا عمس اذإ و ڵ دجلا

 . هناف ام لدبي و كردأ ام ىلصيو

 : ةلأسم

 اذا ملل ىبلا لوقل هتالص دجسملا ىف نم مطق دجسلل ف ةالصلا تميقأ نإو

 اهيف لوخدلا وهو مارحإلا ةريبكت اهتماقإ و ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ

. قيفوتلا هبو ملعأ هللا و
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 نونالثلاو سداسلا لوقلا

 ةعامجلا ةالصل ةينلا ىفو هريغو دجسملا ىف ةعاجلا دعب ةعاجلا ةالص ىف

 ةعامج هيف مؤي ىذلا دجسملا ىف مامإلا ىلص اذإ ،٠ هللا همحر ديعس ىنأل ليقو

 هل سيل لاق ؟ةعامج دجملا كلذ ىف ىلصي نأ دحأل زوجي له ،ةعاجلا هب تقبث نمب

 ، لوألا مامإلا ةالصب ةالصلا هيف زوجن عضوم ىف ناك اذإ انباحصأ لوق ىف كذ

 ةعاجلاةالص منمي الثل مهتالصمامت نسحو ؛فالتخا هتالصضقن ىفف لذ لعفنإ و

 ىلصي الف مامإلا ةالص مايق لاح ىف الإ تاقوألا نم تقو ىف الو هوجولا نم هجوب

 تتبث د_ق امامإ ناك اذإ اذهو ث هتالصب ةالصلا زوحت تقو ىف هتالب الإ دحأ

 نم ةعامجلا ةالص هب موقت نمب اهتقو ىف ةطورفم ةالص ىلصي ناكو 4 هيف هتمامإ

 ةعامج اهدعب نكت 1 { دحساا كالذ ىف ةالصلا كلتف ةعاجلا تتبثو ، هعم نيلصملا .

 تلصتا ول نأ مامإلا ثالذ ةالصب ةالصلازوجت ثيح دجسمل ثلذ ىف ةالصلا كلت ىف

 اهف ةالصلا زوجت ال دجدإا نم ةعقب تناكاذإ امأو ى دجسملا ثالذ ىف فوفصلا

 اذه ىف ليق دقف فوقصلا تلصتا ول نأ هبناج ىف وأ دجسملا مدقم ىف مامإلا ةالصب

 مامإال دجس. ناكاذإ امأو عضوملا اذ ىف ةالصلا دعب ةالصلا زوجت ال هنأ عضولل

 ةالصلاف ةعامح تاولصلا تاقوأ ىف ةالصلا مهم ميتس هل رامح الو مامإ هل وأ هل

 وهف دعسم ناكولو ٠ ةدحاو ةالص ىف ةعامج دعب ةعامج ةزئاج دحسملا كلذ ىف

 دجسملا رخؤم ةحرم ىف ةعامج موق ىلص نإ و ،ةرومعملا دجاسملا ريغ عاقبلا رئاسك

‘ لوألا بابلا اوزراج اذإ > كازذب سأب الو ةعامج اولصي نأ ١ وبحأف نورخآ ءاجو
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 نود ةدحاو ةالص ةدحاو ةعاس ىف مامإب ةعامج لك«حارب ىف نولصي موق ناك نإو

 نأ بحأو « فوفصلا تاصتا ولو « ةمات اعيمج مهتالص نأ ،.اعارذ رشع ةسمخ

 ضعب نيمي نع مهضعب ناكنإ و . ادعاصف اعارذ رشع تس رادقم مهنيب نوكي

 . هرا ءاش نإ ةمات مالصد ان رك ذ ام لثم مهيب نوكي نأ بحنو هزامش وأ

 : ةل اسم

 مالظلا ف ةعامج اولص موف ف هللا مهحر هللا دبع يبأ نع ةيواعم وب أ ظفحو

 نإو ةمات مهنالص نأ ء اوملعي ملو ةالصلا اوضق ىتح نيمومأملل لبقتسم مامإلاو

 . ةلفلا ىلإ لبقيلف ةالصلا ق وهو مامإلا ملع

 : ةلأسم

 ىلصي ىتلا ةالصلا ريغ موقلاب ىلصي مامإلاو دجسملا ىف ىلصي نأ لجرال هركيو

 هتالص تناكو رذعل كلذ ناك اذإ امأو٬مامالل قاشلا ةلزنم نوكي هنأل ع هدحو
9 . 

 . ةمات هتالصو ءىسم وهن هيلع ردةيال ىنعم لع ما.إلا ةالصب ةالصلا زوجتال ثيح

 : ةلأسم

 هنكمأ نإف ةضي رذلا ةالص ق د>أ لخد دقو ةذضي رفلا ٦ 2ل) مامإلا ماق اذإو

 لعجو ثالذ لهف مارحإلا ة ريركت مامإلا ربكي نأ لبق ملسي و نيتعكر ىلصي نأ

 دجسملا ىف دبحأ ىلصي نأ نسحم الو ث ةالصلا ىف مامإلا عم لخدو « ةلفان هتالص

 ةال هب ةالعلا زو ثيح دجسملا ؤ ةعامج ةضيرفلا ىلصي مامإلاو ةلفان الو ةضيرف

. زوج ال وأ مامإلا
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 : ةلاسم

 نه هرضح نت ةم:اجلاب ىلص اذإ دجسمل مامإ نع هللا همحر ديعس وبأ لثسو

 عضوملا مادق دجسملا ثالذ ىف ةعامج اولصف مهريغ نم وأ رامعلا نم هريغ ءاج مش راملا

 ى ةلفانلا ةالص مهلبق نيلصملا ىلع مطقتال ىرخألا ةعاجلا ةالص نأ 2 هيف ىلص وه ىذلا

 . دجسملا ىف مهل تتبث دق ةعاجلا نأل

 : ةلأسم

 زوجم الف نايبصو ةريثك ءاسن وأ ىص وأ ةأرماب هدجسم ىف مامإلا ىلص نإو

 لقع نم ىلع ةالصلا نأل ء هتالصب ةالصلا زوجت ثيح ةعامج هدمب ىلصي نأ دحأل
 تمقو اذإف { ےت زمالص نأ ةعاجلا عم نيلص اذإ ءاسنلا نألو ، ةبجاو نايبصلا نم

 .رذعا ناك اذإ ثالذو ث ةعامج ومن مهتالص نم اهيلع نيعمتجملا نم زوجت نمب ةعاجلا

 نأ رامعللو ث ةعاجلا عقوم مقت اهرن مل رذع ريغ نم ةفصلا هذه ىلع مهب ىلص نإو

 دبع وأ رفاسم ىلص نإ كلذكو 2 ةدحاو ةالص ىف ولو ةعاج اورضح اذإ اولصي

 ىلصي نا امامإ نوكيو هتمامإ زوجت ثيح مامإلا عم اولص اذإ هديس ىأر ريغب

 . زاج هيف مؤي ىذلا هدحسم ف هديس ىأر ريغب دبعب ىلص ولو « هعم

 : ةلأسم

 هديس نذإ هريغب دجسم ريغ وأ هدجسم ىن هفلخ ىلصي نأ هريغ دبع رمأ نإو

 نوديري ادجسم موق لخد نإو . هلعتسأ ام ردةب هديس ىلإ صلختي نأ هل بحف
 ةعايج اولصي نأ مه بحنذ « ال مأ ةعاج دجسملا كلذ ىف ىلصأ اوملعي ملو ةالصلا

. ةهبش ىلع نولصي مهنأل
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 : ه ةلأسم

 ةالصلا كلت . ةعاجلاب هيف همامإ ىلص نأ دعب دحسم ىف ةعاج ىلص نم امأو

 اديدشت رثك أ هلعلف ةالصلا نيح ىف امأو . لوقلا رثك أ ىف ةدساف _٨مهتالصف

 . مهتالص داسف ىف

 : ةلأسم

 مث ، دجسم ىف ةعامج اولص موف ى هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نب ريشب لاقو

 ىريف هريغ امأو ء ةدساف مامإلا لبق اولص نيذلا ةالص نأ ىلصف دجسملا مامإ ءاج

 . اهزاوج
4 

 : ةلاسم

 هيف ىلصي رخآ هلو تاقوألا رثاس ىف فورعم مامإ هل عماج دجسم ناك اذإو

 هعمو مامإ ىلص نإف . هل وهف ءىشل ناك نم لك ريشب لاقن ، رحنلا ةليل و ةفرع موي

 ةليالا كلت هب فورعملا لجرلا ةالص نوكت نأ ىغبنيف ةالصلا كلت نورخآ سانأ

 . ضقنلا ىرإ نم لوق ىلع ضقنلا نيرخآلا ىلعو © ةالصلا ىه

 : ةلأسم

 دحاو عضوم ىف ضعبب مهضعب مؤي ةعامج ةالص ىف هللا همحر ديعس ىأ نعو

 نوكبي الكل ةعاجلابنواهتلاو لهاستلا نع ةءيرذ د۔ اهنم دصقلا اهلبق نلاو ةلأسملا هذه )١(

 نم لصحيف ةعاج مهسفنأب اولصيل ةعامجلا نع ادمع نورخأتين ضعب ىلع مهغعب سانلا سفنأ ىف
 هيلع لد امك زماج ةينلا تحلص اذإ ةعامجلا رركستف الإو ةعاجلاو ةعجلا ةمكحل ةيفانملا ةقرفلا اذه
 هباحصأو ملسو هيلع ةتنا ىلص ةلإ لوسر ىلص دقو دجسملا لخد ىذلا لجرلا ىف قباسلا ثيدحلا
 . ثيدلا . اذه ىلع قدصتي نم لاقن . ةعامج
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 هل مامإال دجسم وأ دجسم ريغ ىف ثلذ مهلف ع ضعب فلخ مهضعب ادحاو تقوو

 اوناك اذإ مه زوجي الف اعارذ رشع سمخ نم لقأ مامإ لك نيب ناك اذإ لوقو

 لاح ىلع مهاذح اوناك اذإ اعارذ رشع سمخب دعابتلا مهجلع هريغ لاقو . مهفلخ

 اوناك اذإ مهيلع لوقو « لاح لك ىلع مهيلع سيل لوقو 2 كلذ نود زوج ال

 ىدارف مهنالص اومب ذ مهمامإ ةالص تدسفف دجسم ىف ةعايج ىلص نإو . مهفلخ

 تقبث مهب مرح أ نيح هنأل دعملا كلذ ىف ةعاج ةالصلا كلت ىلصي نأ مهريغل سيلف

 نإ و . عأ هللاو مهم ادحأ ا ومدةي و ةعايج اه ومتي نأ محل ناكو كةعاجلا :ناص /

 ىدارف لاحلا كلذ ىف ىلصي نأ مهريغل زئاج ىدارف اهومتأو مامإلا ةالص تدسف

 . لاز دق ةعامجلا كح نأل

 : ةلأسم

 اوفرصناو ةعامجب ىلصف فورعم مامإ هل دجسه نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 :تأ هيف ةالصلا كلت مامإب ةعاجن اضيأ اولصف ىرخأ ةعاج تءاج مث
1 

 ةعاجلاب ىلصي ريخألا مامإلا ناكاذإ لاق ؟ المأ هنالص ىضق دق لوألا ناك يمجح

 مهسالص

 دجسملل مامإ وهو ع لوألا مامإلا ةالصب زوجن هيف ةالصلا تناكمضوم ىف ةرخآلا

 لوألا مامإلا ماد ام ةالصلا مامت لبقالو ةالصلا مامت دعب كل انه مهتالص زوجت الف

 ىأىف مامإلا ةالصب هيف ةالصلازوجم ال عضوم ىف نولصي اوناك اذإ امأو ةالصلا ىف

 ىف امأو . زاج ثالذف مامإلا مامتو ةالصلا دعب امأف ، ةفصلا هذه ىلع ناك غضوم

 نإن٬ىتاعملا نم ىنعمل كلذ بجوي ببس وأ رذع نم الإ كللذ بحن الف ةالصلا نيح

 لوو حيحص ٢ جرخم هز 1 ملعأ الو » لاحل مهم ااص تزاج ىنهم ريل كلذ ا ولعف

. اذه ىف فالتخ -ا انباحصأ
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 : ةلأسم

 مهلع سأبال هنأراملا نم دحأ مهيف سيلو مامإ هل ذحسم ىف ةعاج ىلص نإو

 اذه مدقت نإو ث ةعاج مهدعب ىلصي نأ ماماللو 2 مامإلا لبق اولص اذإ كلذ ىف

 مامإلا لبق هرضح نمبو 7 ىلصو رامعلا نم دحأ ىأرب مامإ ريغ وه ىذلا

 محريغ وأ راملا نم هلبق ىلص نم ةالص هرمن الو ةعاج مهدعب ىلصي نأ مامإلاف
 تعقو دةف راعلا نم دحأ ىأرب لوألا مامإلا ىلص اذإ لوقو . مهنم ىلوأ وه هنأل

 . . ةعامج مهدعب ىلصب نأ مامإلل سيلو ةعاجلا ةالص

٠ 

 : ةلاسم

 ةيو موي ىذلا هدحسم ق هدحو لص اذإ مامإلا ف هللا همجح ر ديعس وب أ لاقو

 افالتخا كلذ ىف ملعأالو ، هعضوم ىف ةعاج هدعب ىلصي نأزوجي هنأ رهجم الو ةضيرف

 . زوجي ال لوقو ةعاج هدعب ىلصي نأ زوجي لوقف رهج نإو

 : ةلأسم

 هتالص ىلع ىضمي مامإلا نأ هتالص ضقتنت مامإلا نيمي نع منومأملا ىف ليقو

 رجو ، هجوي مث امكعم لخاد فإ لقيلف رخآ ءاج نإو ث مامإلا هيف رهجي ايف ارهج
 لوقو ، هتالص تدسن مرخأ نأ دعب هرج نإف « مرح نأ لبق مامالا نيمي نع ىذلا

 نيع نع نوكبي ىتح رخآلا فحزف نيمومأمل دحأ ةالص تدسف نإو « دسفت ال

 سحأ نإو « مامإلانيمي نعافقب نأىلإ هفحز نيحف ةءارقلا نع كسميو مامإلا

 رخأتف هيلإ هرجي ملو اهءارو لجرلا ماق وأ هيلإ رخأتف امهعم لخدي نأ ديري رخآب

. هتالص.ىف هيلع داسف الف هيلإ ود
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 ةلأسم :

 هنإف ةالفلا ريغ وأ ةالفلا ىف وأ دجم ريغ ىف ةعامج ىلصي مامإلا ىف ليقو
 نعوأ هنيمي نع وأ لوألا مامإلا فلخ ةعامج ةضيرفلا هذه ىلصي نأنام مامإل زوجي

 عضوم نع حسفي نأ ملعلا لهأ ضعب بحتساو.برقلا ىف دح كلذل سيلو 2 هراسي
 هيلع رن مل لعفيمل نإ و «نسحف كالذ لعف نإفءاعارذ رشع سمخ رادقم لوألا مامإلا

 ريغ مض وللا ناك اذإ سأبالف ةدحاو ةالص دحاو عضوم ىف ةعامح اولص نإ و ءاضتت

 دقر مرقل ىلصم اذختم عضوم ناك نإ بحم انأ الإ ثتاءعاجلا اهيف ىتلا ء دجاسمل

 تاعاجلا اهيفىلصت ىتلا دجاسملا ةلزنمب عضوملاكلذ نوكي نأ دجسملا ةلزنمب هب اوفرع
 نإ كلذ مهيلع قضي مل ةدحاو ةالص ةعامج دعب ةعامج مضوملا كلذ ىف ىلص نإو

 دجاسملا ماكحأ هقحلت ال عضوملا كلذ نأل « هللا ءاش .

٠ 

 : ةلاسم

 ىف رايعلا نه هعم نمم ةتعلا ىلص دجسم مامإ ىف هللا هحر ىراومحلا فأ نعو

 اولص ا وءاج مهدعي نم ام وق نإ ح 2 ةعامج ىف رتولاو مايقلا مهب ىلصو ناضمر رهش

 ىلع نأ ث ةعامج هين ىلصي مامإلا ناكى ذلا عضوملا ىف ةعامج اضيأ رتولاو مايقلا
 رتولا اولصي مل هعم نمو لوألا مامإلا ناك نإو ث رتولا ةالص ىف ضقنلا نبرخأتملا

 . ةعامج رتولا اولصي نأ نيرخأتمال زاج ةعامج

 : ةلأسم

 ةالصلاىف مهو موقىنتأيف ىلصملا ىف ىلصي لجرلا ىف هللا هحر ةي واعم وبأ لاقو

 لبق نم ةالصلا ىف لخد دق ىذلا لج رلا نوكيف 4 مث دح أ مهمؤي و ةالصلا نوميتقين

مهتالص ىف مهعم لخديو هتالص مطقي هن أ موقلا ءاذحم وأ مامإلا ءاذح اوتأب نأ
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 ىلص دق وهو ةالصلا ىف موقلا لخد نبح ناك نإف هدحو اهمتأو هتالص مطقي مل نإو

 رثك أ لصي مل ناك نإو ، هيلع ضقن الف هدحو ةالصلا متأ مش ، هتالص رثك ا

 لاق ، ديعي نأ بحأف هدح و ةالصلا متأو ةالصلا ىف موقلا لخد نيح هتالص

 مهتالص ىف لخدو هتالص مطق نإف دجم ىن اون وكب مل اذإ : هللا هحر رثؤملا وبأ

 ىف ناك ، اضقن مهيلع الو هيلع ىرأ الف نولصي مهو هدحو ىلص نإو « نسحف

 نولصملا سيلو دجسم ىف اوداك ولو ى لو۔ةلا ضعب ىفو . اهرخآ وأ ةالصلا لوأ

 لخد نإو . هيلع ,رسأبالف امامإ نوكي ام هجو ىلع بتارلا مامالا ةلزنم ةعامج هيف

 . لضفأو لإ بحأ وهف ةعامجلا ىف

 ل ذف

 ةضيرقلا ىلصأ : لوقيو ىوني هنإف ةعامج هفلخ نمب ىلصي نأ مامإلا دارأ اذإو

 ةعاط 0 ةض رذلا ةبعكلا ىلإ & ةعكر اذكو اذك ةالص ىهو «{ ع هللا اهضرتنا قلا

 :لوقي وىونيمومألاو © ىنأي نلو ىكالصب ىلصي ن امامإ ث ةيلح التم رع هلوسرلو ه هلل

 نإ ةعامج مامإلا ةالصب اذك ةضبرن ىهو 6 ىلع هللا اهضرتنا ىتلا ةضيرفلا ىد
 ةالصل ىوني رفاسملاو . ةعامجلا ةالصب لاق ىلو ريغ ناك نإو « ايلو مامإلا ناك

 ىوني نأ مامإلا دارأ نإو مامإلا ةالصب ىلصي هنأ تاولصلا نم اهريغ وأ ةمجلا

 ةلع هللا لوسر اهب رمأ ىتلا ةنسلا ةزانجلا ىلعىلصأ لاق هفلخ نمي ةزانجلا ةالص ىف

 . نال دمحم هلوسرلو هلل ةعاط :ةبعكلا ىلإ تاريبكت عب ر أ ىالصب ىلصي نملامامإ

 هتالصب ىلصأ ث مامإلل اعابتا ةزانجلا ةالص تيملا اذه ىلع ىلصأ لوقي مومأملاو

) ٢٤ - نبلاطلا جهنم / ٤ (
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 :لوقيامامإ ناك اذإ ديعلا ةالص ىف ىلصملا ىوفيو ى للط دمحم هلوسرلو هل ةعاط

 ةيعكلاىلإ ةريبكت ةرشع ثالثب نبقمكر ىحضألا ديع وأ رطفلا ديع ةالص ىلصأ

 ًامومأم ناك نإ و ى للط دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ىنالصب ىلصب نمب امامإ ةضيرفلا

 رهش مايق ةالص ىف مامإلا لوقيو ، يدمحم هلوسرلو هلل ةعاط مامإلا ةالصب لاق
 ةبعكلاىلإ فالصب ىلصي نمل امامإةنسلل ءادأ ناضمر رهش مايق ةنس ىلصأ ناضمر

 ناضمر رهش مايق ةنس ىدؤأ لوقي مومأملا و ةل دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا

 . ةلل هل وسرل و هلل ةعاط مامالل اعبت

 لصف

 . ةلئان هذهو ص ةضيرفلا هعم ىلص مامإلا ءاج نأ هتينو رهظلا ىلص نم ليقو

 هيلعو ةيذلا ثالت ىلع زوجت ال ةدابعلا ثلت ن أ ةضيرفلا هتالصف مامإلا ُىجي مل نإو
 . طئارشلاب ىدؤت ال ةالصلا نأل ةداعإلا

 : ةلأسم

 امهفرع مش ى نيقابلا نود مهنم ةثالثب ىلصي نأ ىونيو لاج ٠ ةسمخب ىلص نمو

 سيلو دجسملا كلذ ىف ةالصلل مامإ هنأ افورعم ناكاذإ ةزئاج امهتالص نأ كلذي

 . ةالصلا دعب هلوق لوبق امهيلع

 : ةلأسم

 مامإلا ملس ادن رهظلا ىوني وهو رصملا ةالص ىن رفاسملا مامإلا عم لخد نمو

: لات ء ةداعإلا هيلع : ليقو . ةمات هتالص نأ نييلوألا نيتمكرلا متأف لخادلا ماق
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 نم ةمكرلا رخآ ىف نحنو لجر انعم لصف ، ليثأب هللا هحر ديعس ىبأ عم انكو
 . هيلع لدب ال لوقو . لدبي نأ بحأ لاقف رهظلا ةيقب متأ مث ء رصعلا

 : ةلأسم

 هعم ىلص نل مامإ هنأ ىوني نأ ىسن اذإ مامإلا ىف هللا همح ر ديعس ىنأل ليق

 كلذ ىلإو دجسملا كلذ مامإ لبق نم ناكنإ معن : لاق ؟ هتالص مت له ةعامج

 . هتالص متأ ىتح كلذ ريغ ىلإ هتين لوح هنأ لعي ملو ةالصلا ىلإ موقي نيح دصق

 : ةلأسم

 مامإ هنأ ىرتف دجسملا ىف ةالصلا مامإلا ماقأ ادإ هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 « ليللا ةالص ىف ريبكتلاو ةءارقلابو راهنلا ةالص ىف ريبكتلاب رهجيلف ىتأي نم
 نمل مامإ هنأ وني مل نإو « رهج هعم لخادلا ءاج نإف ء هيلع ضقن الف رهجي مل نإف

 ثلاث ءاج نإ و .“_٫رخادلا ةالص تدسو مامإلا ةالص تمت دحأ هعم لخدف هيتأي

 رخأتي نكلو مامإلا مدقتي الف هبحاصل مامإ اهدحأ ء نايلصي اهو نيلجر ىلإ
 هدحو ةالصلل لجر ماق اذإ و . هنالص تدسف مامإلا مدقت نإف ء هبحاص ىلإ لجرلا

 نإ وني ملو لجر نم رثك أ وأ ةالصلا ىف ةيم لخدف رخآ لجر ءاج م مرحأ 1

 ممنالصو ةمات وههنالص نأ ةين ربغبمهب ىلص مث مهب رهجنومهل مامإ هنأ دحأ هءاج

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ةدساف

 ٠ د ه

 سابع نبا ثيدح رك ذو:مهمأف موق هاجمث مؤي نأ مامإلا وني مل اذل باب ىراخبلا لاق )٠(
 . «هم ىلصي ماقو ىلصي ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا ماقف هتلاخ مم تاب ام
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 نوثالثلاو مباسلا لوقلا

 لاجر لا عم ءاسنلاو ئ ءاسنلا عم لاج رلا ةال ص ف

 مامإلا ريغو مامإلا عم

 نأ هنع رخأتت . ملو هئاذحب تناكو هنالصب لجرلا عم ةأرملا تلص اذإ ليقو :ا

 . ةمات وه هتالصو ةضقتنم اهنالص

 . : ةلأسم

 تلعف نإف لج ر مم مرحم تاذ ريغ ةأرما ىلصت نأ هركب حبسملا نبدمحم لاقو

 هسار اهقبسي ىح هنع ةرخأتم اهجوز عم تلص اذإ ةأرملا نوكت ليقو . :رمأب الد

 . هكم ء اذح اهد وحس نوكيو

 . . . . اس

 اهدوجس زواجي ال ةأرماو لجر ىلص اذإ تعمس ام لقأ هللا دبع وبأ لاقو

 . هتالص داسف هيلع فاخأة هيبكتم اهدوجس زواج نإفهنع ةرخأتم نوكتو هيبكتم

 . امهيلع داسف ال حبسملا نب دمحم لاقو

 : ةلأسم

 . هسفن ةالصب ىلصي لكو ىلصي وهو لجرلا مادق ىلصت ةأرملا ىف فلتخاو

 سع ام مر لا تاوذ ربغ نمتن اك ولو هتلص هيلع عطقت ال اهنأ لوقلا رثك آذ

هتالص هيلع عطقت اهنأ لوقلا رثكأف ةدحاو ةالصب نايلصي اناك نإ ى ام رحم اهنم



 ۔۔ _ ٧٣

 هنم تناك اذإ امهتالص عطقي ال ىذلا دلا نإ ليقو ى هنم مرحم تاذ نكن 1 ام

 ىلص ادإ امأو . هيلع تدسف كلذ نم لقأ ىلع تناك نإو ، عرذأ تس سأر ىلع

 حاضولانب دايزانثدحو . ةزئاج اهتالصفاهمؤي وهسيل و هدصقىلصت هتأرماو لجر

 . هسفنب مؤي امهنم دحاو لك ناكاذإ سأب ال لاق هنأ لزانم نع

 : ةلأسم

 ةدساف هتالص نإف اهدحو هتالصب ىلصت ةأرما هاذحو لجرلا ىلص اذإ : ليقو

 عرذأ تس تيبلا ضرع رد شب ةنرق ىف ىلصي امهنم دحاو لك نوكي نا الإ

 . اهلثم وأ

 : ةلأسم

 هتالصف هءاذح تناكو هنع رخأتت . ةعامج لجر عم ةأ رما تلص نإ : ليقو

 تاوذ وأ اهنبا وأ اهجوز ةالصب تلص اذإ ةأرملل ىغبنيو . ةضقتنم اهتالصو ةمات

 اهدوجس زواج ال هنأ تعمس ام لقأو هيقبكر دنع اهدوجس نوكي نأ هنم مرحم

 . هيبكنم

٠ 

 : ةلاسم

 نود هنع تناكو اهدحو مامإلا فلخ دحاو فص ىف ةأرماو لجر ىلص نإو

 لوقو ، وه هتالص دسفت لوقف كلذ ىف فلتخي مامإلا فلخ وهو عرذأ تس

 . ةمات ًاميمج امهتالص لوقو 2 اعيمج امهتالص دسفت

 : ةلاسم

نع لجرلا مادق تلص اذإ ةأرملا نإ لوقي اضعب نإ هللا هحر ديمس وبأ لاقو



 تناك نإ كالذكو : ةمات اهالصو هتالص نأ هدحو ىلصي وهو هلامش نع وأ هنيم

 مرحم تاذ تناكو هنالصب تاص اذإ و . همادق تناكاذإ اضناح نكت ملام ةدعاق

 اهدوجسو اه وكرو اهمايقىف هل ةيواسم ريغ 4 هنيمي نع هنع ةحسفنم نوكتف هنم

 دحاو دح ىف ولو كلذ نم`ءىش ىف هتواس نإ و . هللا ءاش نإ اعيج امهالص تف

 ريغ تناكنإو . ةفلخ نوك نأ رمؤت لوقو ث ةمات امهنالص نأ لوقلا ضعب ىفف
 نإو ، هسمت ملام ةجوزلا ىف لوقلاك اهف لوقلاف هنيمي نع تلصو هنم مرحم تاذ

 . امهتالص داس ىلع مدقأ الو كلذ شح وتسأف بايثلاب اسامت

 : ةلأسم

 اهنيمي نع ىذلا ىلعو ث ةداعإلا اهيلعف .فصلا ىف لاجرلا حم ةأرما تلص نإ و

 . ةداعالا اهفلخو اهلامشو

 : ةلأسم

 نم لاجرلا فضل تايذاحم دجسملا ىف وأ دجسملا حرص ىف ءاسنلا تلص نإو

 ةزئاج اعيمج مهالصف بابلا ىف ريصحوأ فظنن ةرتس لاجرلا نيبو نهنيبو دجسلل

 نهيلع لوقو . عرذأ تس لاجرلا نيبو نهنيب نكي ملام ءاسنلا ىلع فص ال هنأل
 .فالتخا كالذىنف عرذأ تسنم لقأناكنإو ضعب نهضعب نهضمب عم فوصلا

 . فصلا ىلت ىتلا ةأرملا ةالص دسفتو نهنيب نبذلا لاجرلا ةالص دسفت ضمب لاق

 « ةمات مهتالصؤ نهتالص لوقو . نهنالص دسفت الو لاجرلا ةالص دسفت لوقو
 مامإلا ةالصب اولص اذإ 6اك كلذو ڵ كلذ نم لقأ لاجرلا نيبو نهنيب ناكولو

. زوح ضص»د لاقو كلذ روحم ال صعب لاقو ك بهذتو ءىجم امم . رتسلاو
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 : ةلأسم

 لاج رلانيمي نعتناكو ةعاجلا ةالصب ةأرلاتلص اذإ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 « اهالص دسنت الو اهيلي نم ةالص دفت لوقن عرذأ تس نود ايه مهلامش نع وأ

 ىنبجعيو ث اهالص الو مهتالص دسفت ال لوقو ى اهنالصو مهتالص دسفت لوقو

 دحأ ىلع تمطق نإ امأو . ةرهاط اهنأل اهملع الو مهيلع داسف ال نأ لاق نم لوق

 كلذقحلبو ةضيرفلا ةالصىف مؤت الاهنأل هتالصهيلع تدسفأ فصلا ىف نيلصملا نم

 وه ءاسنلا فصو ةعاجلا ةالص ىف اهفلخ لجرلا ناك اذإ امأو . فالتخالا ىنعم

 ًاعطقنم ناك لاجرلا نم كلانه فصلا ناكول ام ردقب لاجرلا ىلع عطاق مدقتملا

 مامإلا فلخ لاجرلا نم فوفصلا وأ مامإلاو رخآلا فملا نيب ءاسنلا لوح وأ

 مامإلاو اضعب اهضعب مؤي فوفغصلانأل ؛ لاجرلا ةالص ىلع اعطاق ءاسنلا فص ناك

 بنج وأ ضئاح ةأرما لامش وأ نيمي نع ىلصملا لايح ناك نإ و . اعيمج مهمؤي

 حبسلل نب دمحم لاقو .ضقنلا هيلعف هتسم نراو 2 هيلع ضقن الف هسمي ملو ةتيم وأ
 هبايث تسم نإ لوقو اض:اح نكت ولو هتالص تضقتنا هتسم اذإ هللا همحر

 ءاذحم ىلصت ةأرما تناك نإ و . هتالص تضقتنا هندب تسم نإ و ٠ هيلع ضقن الف

 . تضقتنا لقأ ناك نإو . هيلع ضقن الف عرذأ :تس امهنب ناكو لجر

 : ةلاسم

 ملحا و زكناكنإن؛\تلصو هل امش وأ لجر نيع نع تفو ةأرما تءاج نإو

 لوقو . عرذأ تس نود هنم تناك اذإ هتالص هيلع دسقت لوقف هسفن ةالصب ىلصي

؛ كللذ ف ددش ضعبف ةءعاجح ف هن ااےر ىلصت تناك نإو ك لاح ىلع هيلع دسقت ال
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 نم ةأرملا برةبةالصلا ضقن ىف ةجحلاو ، فالتخالا ىنعم ىف ءاوس هنإ لاق ضعب و

 لغتشت ةأرملاو 2 ةأرملاب لغتشي لجرلا نأ هنم مرحم تاذ ريغ تناكاذإ لجرلا

 ةوهشلا نم عايطلا زكرم ىف ضب امهضعبل بحلا نم امهيف هللا بكر ام لجرلاب
 ىذلا لجألا ىلإ سانلا ءاقبل هخم ةدارإ 2 لسانقال اببس ىلاعت هللا اهلعج ىتلا ةب زيرفلا

 سوفنلا ليمب ةيعيبطلا ةوهشلا هغم تكرح الإ ةأرماب لجر الخ املقف « مه هلعج

 ناطيشلاو « اهب وسبحمب برقلا ةقصالمب اهذزلت ىلإ اهليو تو اهاضر ىلإ اهئاعدو

 سفنلا ىم ةراتو رخآل ا نيع ىف صخشلا نسحم ةراتف ڵ سوسو و نيزي كللذ عم

 ةيآ ريغ ىف اذه ىف نآرقلا راشأ دقو . اهرطو ةباغو اهبلطم ىهننمو اهدارم لينل

 مرحم تاذ ريغ ةأرما لجرلا )0١ و ال :نل ىنلا لاق كالذ ىفو 4 تايا ىف لب

 ةالصلا ضقن ىف ددش نم ددش اذه لجأ نف ءامهنلاث وأ اهدحأ ناطيشلا نإف غ هنم

 مزعالو ةيصعملاب مه ضعب امهضعبل امهنم نكي مل ول هنأل ، لجرلا نم ةأرملا برق ىف
 ةسوسوو ةبذاكلا ىنامألاب لاغتشالاو سفنلا ثيدح رم ناملسي الف ، اهيلع

 ىنعم ريغل سقنلا ثيدحو ةعاط ةالصلا نأل ، ةالصلا ريغ وه امب هللا هنعل ،ناطيشلا

 نم لقو ، ةيصعمو ةعاط دحاو لعف ىف حصي الو ى هلل ةيصعم وه ثالذل لح ةالسلا

 . ةمةفلانمهاجن و ناطيشلا ةسوسوو ءوسلاب اهرمأو ةالصلا ىنسفنلا ثيدحنم ملس

 ممع وا هبنجت و هركسن أو لطابلا درو ،هب لمو .هلاقو قحلا فرع نهم انلعجا مهالا

 ةنحلا هيلع ن“ود وءةحرلاب هيلع لّضفت و٬هللا همصع نم الإ قحلا فالخل هثاعد 4 هنم

 ءاملا لضفب ءوضولا نع ىهنلا ثيدح كاذ ىلع ةلدألا نمو رباج نع هانعم ملم ىور )١(

 هتيب ىف أرقي ناك ىوزن لافس لهآ ىحلاص نم الجر نأتاقثلا ضعب ىنثد>و . ةرملا هتسم ىذلا
 هنجب تاجو هيلع تلخد ةرطعم ةنيزم ةأرماب اذلو ةريطم ةيتاش ةليل ىف ةليتف ىذ جارس ىلع

 =هعبصإعضو هسفن تكرحت املكو هتميزع ترتف ىتح جارسلاىف هعبصأ عضوف هسفن اهيلإ تكرحتف



 .لسو هل او دمحم هلوسر ىلع هتنا ىلصو . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 : ةلأسم

 اين اهدوجس نوكيو ضرفلا اهب ىلصي الو لفنلا هتجوزب لجرلا ىلصي ليقو
 . هيقبكر ىلا هيبكتم نيب

 : ةلأسم

 اهدحو هلامش نع وأ هنيمب نع هتأرما تلصو هتيب ريغ وأ هتيب ىف ىلص نمو

 . ساب الو هضرع ق اض٫ ا ةأرما تلصو تببلا ضرع ق ىلص ٠.مو سأب الو

 : ةلأسم

 ىلص نمو « مارحلا دجسملا ىف كلذ لعفن انك دق هللا همحر هللا دبع وب أ لاقو

 ىف ثالذ ناكاذإ سأب الف دجسملا ىف هءاذح هنم ابيرق ةأرماز مارحلا دجسملا ىف

 . ةعاجلا ةالص

 لصف

 ةآ راا تعطق فدصلا ىم ةارما تناكو مامإ فاخ ءاسن و لاحر ىلص اذا 7

 لجر ماق. رادقم ةجرف ءاسنلاو لاجرلا نيب ناك نإ و ث اهيلي ىذلا لجرلا ةالص

 ناك نإ و ( نهلي ىذلا ىلع نطق كالذ نم لف أ ناك نإو ‘ دحأ ىلع نطقي

 4 لامشو ني ش نماي ن“٥ ىلت نطق نينالا نه لاجرلاو فحصلا طسو ءاسنلا

 لاسو ىوزن رقع نم اهجوز ىلإ تنز سورع ىه اذإف حابصلا حبصأ قح اذكهو رانلا ىف =

 نم ناكو ىوزت رقعب اهلهأ ىلإ اهدر حابصلا حبصأ املف اهتابعوم نيبو اهنيب قرفن ىداولا
 م. حلاصلا خيشلا اهجوزتف هيلإ تنز ىذلا اهجوز عم قفتت مل اهنأ ةتنا ردق

 



 ءنهلي ىكذلا مل هن دحاو لجر عطقن ١ ناكولو ‘ نهلي ىذلا ىلي ىذلا ىلع عطقي الو

 نه فوفص ءاسنلا فص فلخو لاجرلا فوفص فلخ ءاسنلا فص ناك نإو

 .فصلا ثالذ فلخناك نم ىلع نعطةي الو نهفلخ ىذلا فصلا ىلع نعطق لاجرلا

 : ةلأسم

 .“)ة رخأتملا ءاسنلا فوفص ريخ وةمدقتلا لاجرلا فوفص ريخ ةياورلا ىف ليقو

 : ةلأسم

 سانلاب هيف ىلصي ىذلا هدجسم ىف لجرلا مأ اذإ : هللا هحر ديمس ىبأ نعو

 اهدوجس زواج الو ، هنم مرحم تاذ ريغ تناكولو ةزئاج امهنالصف اهدحو ةأرما

 اذإ اذهو « هلامش وأ هنيع نع وأ هفلخ تناك لج رلاك اهملع فصالو هيتكنم ءاذح

 بايثلا قوف نم اسامت نإو .ةب وتلا هيلعف ةوهشلا اهنمهتضراع نف ةوهشلا امهضرعت
 امهتحل اهنم مرحم ىذ ريغ ان اكو بايثلا تحم نم اسام نإف ء فالتخالا ىنعم ايهقحل

 ضقني ل بوثلا قوف نه سملا نأل « فالتخا كلذ ىف ىل نيبي الو داسفلا ىنعم

 ضقنو ةالصلا ىف ةيهاركلا تعمتجا اذإف ء بوثلا تحتنم سلا هضقنيو ءوضولا

 هدجسم ريغ ىف اهمأ نإو . امهنالص داسف ىف فالتخالا هجول ىنعم الف ءوضولا

 بوثلا قوف نم سااو ةوهشلا نم امهنم ناكو هريغ وأ دجسم ىف هيف مؤي ىذلا

 ءاسنلاب الو ةأرملاب مؤيال لجرلا نأل ةدساف امهنالص نأ الإ ىل نيبي الف انركذام

 هد_جس. ىف ناك« هين مامإ وه ىذلا دجسملا ىف الإ ةضيرفلا ةالص ىف نرثمك ولو

 2 ةأرما لمم اذه ىف ىمنلاو ‘ نهدحو ةعاجلا نهم موقت ال ءاسنلا نأل ، هريغ وأ

 )١( ةريره ىبأ نع دواد وبأو ةجام نباو ىناسنلاو ىذمرتلاو ملم هجرخأ .

 



 ءءاسنلامادقو « لاجرلا فلخ ءاسنلاو لاجرلا فص نيب نوكي نأ ىنفلا ىف بحو

 هنأل ةأرملا ةلزنم لامش وأ نيمي نم هيلي نم ةالص ضقن لاجرلا فص ىف فص نإ

 لوقلاكهيف لوقلاف ءاسنلا فص ىف فص نإ و « ءاسنلا ماكحأ ىناعم نم ىرعتي ال

 هنيم ىلع نم ىلع دسفيو لاجرلا ماكحأ ىناعم نم ولخ ال هنأل لاجرلا فص ىف

 . ءاسنلا نم هلاربش وأ

 : ةلأسم

 ضقنلأو دشأ وهف ءاسنلا فلخ لاجرلا فصو مامإلا فلخ ءاسنلا فص نإ و

 . مهب ىلوأ

 : ةلأسم

 نم نهم هيلي نم ةالصو هنالص تددن ءاسنلا فص طسو لجر فص نإو

 . فلخو لامشو نيمع

 : ةلأسم

 فلخ ةأرملاو مامإلا فلخ لجرلا ناك مامإلا ةالصب ةأرماو لجر ىلص نإو

 ءاسنلاو مامإلا نيمي نع لجرلا ناك رثك أ ام ىلإ ناتأرما تناك نإو © لجرلا

 ىف قوفص نكب نأ بحنو ى نهيلع فوفص ال ءاسنلا نإ لوسقو . لجرلا فلخ

 نك > دحم ريغ وأ دحسم ٢ > لفا ونلا ق نملع فوفص الو > ةر رغلا ةالص

. فوفصلا فلخ وأ مامإلا فلخ
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 لصف

 اهتالص نأ هنع رخأتت ملو هثاذحم تناكو لجرلا ةالصب ةأرملا تلص نإو

 . ةمات وه هتالصو ةضقتنم

 : ةلأسم

 نإو ث لجر مم مرحم تاذ ريغ ةأرما ىلصت نأ هركي حبسلل نب دمحم لاقو

 « بوثب اهيذخف نيب رتست نأ ةالصلا ىف ةأرملا رمؤت : ليقو ، سأب الف تلعف

 . اداسف اهيلع ملعأ الف تلعف نإو ث اضعب اممضعب سمي الو

 : ةلأسم

 ةرزرع ن ىلع هدلاو نأ ةرزع نب ىلع نب رهزألا نع مهجلا نب مشاه ربخأو

 دوجلا اهسأر ىلع هسأ ر مدقتي ناكو رهزألا ةدلاو ىنعي هتدلاو هعمو ىلصي ناك

 . ادح كلذ ىف رهزألا دحم ملو مشاه لاق ، ءىشب

 : ةلأسم

 نم ةعامجلا ةالص همزلت ال نمل ةمامإلا ىف فلتخا : هللا هحر ديمس وبأ لاق

 لك ىف ءالؤهب لجرلا مؤي نأ زئاج لوقف ، عضوم لك ىف ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا
 ىذلا دجسملا ىف الإ کالذ زوجي ال لوقو ، ءىش طرتشي الو ، قالطإلا ىلع عضوم

 .قيفوتلا هبو ث ملعأ هللاو . مهيلع ةعامج ال ءالؤه نأل هيف مؤي

« ج
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 نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 كلذ ىناعمو مامإلا فلخ فوفصلا ىف

 ةاش ضبرم ردق لوألا فمصللو مامالا نيب نوكي نأ ىغبني ىذلا نإ ليقو

 كلذ ىلع داز نإو ، اعارذ رشع سمخىلإف رثك أ اودعابت نو ، روث ضبرم ىلإ

 انفصو ام ىلع نيفصلا نيب ام ردقلا نوكب كلذكو ، هتالصب مهتالص زوجت الف
 . مهتالص زج مل اعارذ رشع سمخ نم رثك أ فصلا نع فصلا دعابت اذإ

 : ةلأسم

 كلذكو .هتالص تزاج ماحزلا نم دجسملا فلخ دجسللا ةبحر ىف ىلص نمو

 ، دجس مهسوءر موقلا مفر اذإ ليقو . ماحزلا نم مامإلا فلخ دجسي ردغي ل نإ

 . هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق وهو ، لجر رهظ ىلع ولو دجسي ليقو

 : ةلأسم

 . ةالصلا ىلع لفاحم ال وهو . اهلك مامإلا ةوفق ذخأ اذإ ىصلا ىف اوفلتخاو

 رإ ىنبجعيو ء هلامثو ىبصلا اذه نيمي نع اوفصو ؛مامإلا ةالصب ةعاجلا ىلصو

 نإو ةمات مهتالص نوكت نأ ةالصلا ىناعمو ةراهطلا ظفح ىلع ان ومأم ىصلا ناك

 ‘ ةلبقلا لهأ نم وهو اوديعي مل نإو ةداعإلا مهل تببحأ انركذ اك ىبصلا نكي مل

 ىمصلا اذه نكي نإو ح هللا ءاش نإ كللذ مهعسي نأ وجرأف ةالصلا ىناعم ىفو

 فلخ فصرو ةلبقلا لهأ نم هنأ الإ كلذ نم ائيش الو ةالصلا الو ةراهطلا لقمي

. ةداعالا محل بحأ كالذ ىلع اولصو :سانلا ىأر \1 مامإلا
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 : ةلأسم

 مام الا ءاذح ىلص دق وه اذإف دجسملا ةنرقىف ىلص لجر ىف هللا دبع وهأ لاقو

 هتالص دسفت نأ فاخأ لاق . هنالص ىفق ىتح مالظلا ف ملعب لو لامش وأ نيميب نع

 . مامإلا وه مدقتي نأ الإ هتالص داسف ىلإ اذه ى هب غلبأ ال انأو

 : ةلأسم

 هنأ نظي وهو مالظلا ق مامإلا فلخ ىلص لجر ف هللا هجر ديعس أ لاقو

 هتالص نأ لجر ماقم فصلا نييب و هنيب ناك هنأ هل نيبت غرف املف فصلاب قصال

 افق نع هنأ ىرحتف هدحو ناك نإ كلذكو . فصلا ىف هنأ هيم ناكاذإ ةمات

 عقي لاقف ء کالذ ىلع بهذو 4 الوأ مامإلا فلخ ىلص هن أ فرعي ال هنأ الإ مامإلا

 . ةمات هتالص نأ ىل

 : ةلأسم

 ىلع اهذ_حأ نأكو ث ةعامج نايلصي نيلجر ىف هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 ةئالشي هفلخ نم ىلع اعفترم مامإلا ناك نإف ع هنم لفسأ رخآلاو عفترم ىلصم

 مومأملا نع مامإلا عفترا اذإ رثؤملا وب أ لاقو . هفلخ نم ةالص تضقتنا رابشأ

 زوجمالو ى لفسألا فلخ ةالصلا هلزوجن عفترملاو © مومأمل ةالص زجن رابشأ همالث

 ء ىلعيو ولعي لوقو ى ىلعي الو ولعي مامإلا نإ لوقو . ىلعألا فلخ لفسألا ةالص

 . _ولمي الو ىلعي لوقو « ىلعي الو ولعي ال لوقو

 مم ناك هنأ لجر ىنثدح لاق ىراصنألا تباث نب ىدع نع هدنسب دواد وبأ جرخأ )١(

 مدقتف هم _ لفسأ سانلاو ىلصي ناكد ىلع ماقو رامع مدقتف ةالصلا تميقأف نيادملا رساي ن رامع

 = ممستلا ةفيذح هللاق هتالص نم رامع غرف املف ةفيذحهلزن تح رايع دعتباف هيدي ىلع ذخأف ةف٫ذح
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 : ةلأسم

 ىر ىذلاو ، مهيلع ةالصلا عطق فصلا ىف موق عم ىلصي بنجلا ىف فلتخاو

 وهف مام الا افق نع ناكن إ كلذكو ، فصلا ىف ةولخلا لثم هلعجي مهيلع عطقي هنأ

 هتالص تضقتنا هندب وأ ىلصملا بايث هديب سم نإو « فالتخالا ىنعم ىف ءاوس

 . فالتخالا ىناعم هيف هبشيو

 : ةلأسم

 مهدنعو مالظلا ىف مهمامإ فلخ اولص موق ىف هللا همحر نسحلا نب دمحم نعو

 ثلذكو ث ةمات مهتالص نأ مامالا نع ةيحان اولص مهنأ اوملع مث « هافق نع مهنأ
 مهلبقتسا نإ كلذكو ؛ ةمات مهتالص نأ هفلخ مهنأ نوري مهو هءاذح اولص نإ

 اولو م نإ كلذكو ةمات اهبح مهنالصن لع ث 4 هربدتسم هن أ ىر وهو مام الا

 . ةمات اعيمج مهتالصف ةلبقلا ىلع مهنأ نورب مثو اولصو مرابدأ مام الا

» 

 : ةلاسم

 هيلع فاغن دجسملا ىصقأ ىف عاتم هدنع لجر ىف هللا همحر ةنواعم ىبأ نعو

 كلانه ىلصب نأ هل لوقو ‘ مام الا ةالصب هدحو ىلصي نأ هل زوجحمال هنأ فلتي نأ

 . دجسملا ىف ناك نإ هل رذع كالذو « ةرو رضال

 وحن وأ مهماقم نم عفرأ ناكم مقي الف موقلا لجرلا مأ اذإ لوقي ملسوهيلع هتنا ىلص هتنا لوسر =
 ةفيذح نأ ماهنع ىذمزتلاو داود وبأ هلمىورو ىدي ىلع تذخأ نيح كتعبتا كلذل رايع لاق كلذ
 نأ دعس نب لهس نع ناخيشلا ىورو هذبج هصيمةب دوعسم وبأ ذخأف ناكد ىلع نيادملاب سانلا مأ

 هينو ثيدحلا مامت ىلإ هيلع وهو ربكسف عضو موي لوأ ىف ربنملا ىلع سلج ملسو هيلع ةتنا ىلص ىبلا
م. نيمومأملا مامإلا ولعي نآ زاوج
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 : ةلأسم

 ىلع وهو مامإلا افق نع ىلصب ىذلا ىف هللا هحر ىلاغسلا دمحأ ن دمحم لاقو

 رثك أن ايش مامإلا نم فصلا لني و اهلك مامإلا ةوفق اذخآ ناك نإف ءوضو ريغ

 دق اوناك نإو ةجرفلل داس هنأل ء ضقن مهلع رب ل ضبو ء ضقنلا مهيلع نأ لوقل
 . ةمات لوقلا رثك أ ىف ًاميمج مهتالصف ائيش مامإلا نم اولان

 : ةلأسم .

 ىف نمل زوجي الف ةجرف وف هناكم قل و ةالصلا ىف لجر فملا ت جرخ نإو

 ىذلا امأو .هلاح ع هتالص مت هنأل ، ةجرفلا دسل فحزي ن أ مامإلا ىلي امم فصلا

 ىذلا رجيو ةجرفلا دسيو فحزي نأ هلف فصلا فرط ةيحان نم ةجرفلا ىلي

 اووتسي ىتح اضعب مهضعب رجي ڵ فصلا فرط ىلإ رخآلا رجو ث هيلإ هيلي

 نكي مل نإو ، ن->أف رج ريغ نم ةراشإ هيلإ راشأ نإو ث ةجرفلا كلت اودسيو

 هب قصل ىتح ةجرفلا فلخ ناك نم رج ىتح ىسن وأ لهجو هتالصل ةحلصم كلذ

 قيضيال ن أ ةالصلا حالصإ دصق نإ هن 1 وجرأو فالتخالا ىنعم نم دعبي الف

 )كسفوفص اووس :نل لع ىنلا لوقل ةالصلا م امم نم فوفصلا ةي وست و\كلذ مهيلع

 رك أام ىلإ لجر ماقمموقت ةي راسلا تناك اذإف دجسملا ىراوسنيب فوةغصلا امأو

 مامإلا نيمي نع ناك ث هيلع تعطق نم ىلع عطقت اهنأ فوفصلا نم مل فمصلا ىف

 نم فصلا ةيوست نإف همام و سنأ ن ع هحام نباو د واد و وبو لمو ىراخبلا هح رخأ )١(

 . ةالصلا مامت



_ ٣٨٥ 

 امأو ث ©')هيلع عطقن الف هفلخنمب الصتم وأ مامإلا فلخ ناكنم الهأو . هراسي وأ

 ةريغص تناك ث عطقت لوقو ، مطقتال لوقن لجر ماقم نم لقأ ةيراسلا تناكاذإل

 فوفصلا نيب ىراوسلا تناكاذإ امأو ء نيلجرلا نيب ةعنامتناكاذإ 2 ةريبك وأ

 ىراوتلا هيلعتمطق ن اثيشهنم فوفصلا لاني وأ اماتلوألا فصلا ناكو ةرخأتلل

 فلخ مهتالص ةيناثلا فوفصلا نم اثيش مدحأ لاف اذإ ء اداسف كلذ ىف عأ الخ

 الو ةرورض ىف مامالا مادق وهو مامالاب متأي نأ دحأل زوجي الو « لوآلا فصلا

 ماحز نمهلامش وأ هنيمي نع وأ هدحو مامإلا اخ ىلصف لصمرطضا نإ امأو .اهريغ

 مامإلا مدقتي ملام كلذ هل زوجي نأ ىنبجعيو ء هتالص داسف ىف فلتخيف ةرورض وأ

 ريغ ىلع تعقو اذإ مهتالص مات ىنبجميو ، هوحنو مالظلا ىف طلافلا كلذكو

 . لهاجتلاو دمدتلا

 : ةلأسم

 باب دجسملا نيبو هنيب ناكاذإ مامإلا ةالصب هتيب ىف ىلصي نأ لجرلا : :ليقو

 وهو مامإلا ةالصب تيب رهظ ىلع ىلص نإ كلذكو « قيرط مهنيب عطةي لو حوتفم

 ؛ هريغ'الو قيرط مهنيب عطقي ملو مامإلا فلخ ناك اذإ زئاج كلذ نأ هغم لفسأ

 لناونلاىف زوجي لوقو . لفاونلا ىف اذه زوج حبسملا نب دمحم لاقو . زوجنال لوقو

 ن سنأ عم تيلص لاق دومح نب ديجلا دبع نع ىناسذلاو ىذمرتلاو دواد وب جرخأ )١(

 ةنا لوسر دهعىلع اذه ىتتن انك سنأ لاقف انرخأتو انمدقتف ىراوسلا ىلإ انعندف ةعجلا موي كلام

 ىلع ىراوسلا نيب فصن نأ ىهنن انك ةرق نب ةيواعم نع هجام نبا جرخأو ملسو هيلع هتنا ىلص
 نيح۔جملاىف رمع نبا نع ىورو ادرط اهنع درطنو ملسؤ هيلع هتنا ىلص هتنا ىلص هتا لوسر دهع

 . نيتيرادلا نيب ىلص ةيعكلا لخد ام ملسو هيلع هتنا ىلص ىتلا نآ
 ( ٤ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٢٥
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 « اهريسغو ةكسم لثم « راص.ألا ىف سانلا لعف نم روهشم اذه نأل ضئارفلاو

 زوج الو لامشوأ نيعي نع وأ فوغفصلانيب تناك اذإف وفصلانيب عطةت قيرطلاو

 فوفصلا ىف فلقخاو : مامإلا ةالصب ىراجلا رهنلاو قيرطلا فاخ ىلصي نأ دحأل

 دمحم لاقو « ةالصلا زوجت لوقف قيرطلا ىف تذخأ ىتح مامإلا فلخ نم تلصتا اذإ

 رهاوظلاو ةيدوألا لثم ىف نوكي نأ الإ قيرطلا ىف ةالصلا زوجتال : حبسملا نبا

 نأ امأو ء كلذب سأب الف اوكلس اودارأ نيأ وأ اوءاش ثيح سانلا اهيف رمي قلا

 ىلص نإو ى زوجي الف اهيف ىلصيف ىرقلا ككس نم ةكس وأ اتيرط لجرلا ىرحتي

 الف اهضقنيام ىردي الو ةالصلا نسحبالنم مامإلا ةوفق ذخأو مامإلا ةالصب ةعامج

 الب ىلصي وأ . اهضقنيام ةالصلا ىف ىأي هنأ اولعي نأ الإ مهنالص ىف مهيلع ءىش

 . کالد هبش امو ةراهط

 : ةلأسم

 رخآلا اهدحأ ىأرو مامإلا فلخ نالجر فص اذإ هللا هجر رثؤملا وب أ لاقو

 . ةالصلا نسحال ىذلا عدايو مامإلا نيع لإ مدقتي ه أ ةالصلا نسح ال 1 ٩

 : ةلأسم

 ىف ىلصي وأ لفسأ مامإلاو دجسملا قوف مامإلا ةالصب ىلصي لجر ىف ليقو

 وأ بابسألا نم ببس ىنعمل رذع ىلصا ناك اذإ هىزجب كلذ نأ هدحو فصلا

 نأ هل نأ كلذ هبشأام وأ سفن وأ لام ىلع فوخ وأ فعض وأ درب وأ رح فوخ
 رذع ريغل امأو . فصلا ىف نص نإ و ڵفصلا هغكمأ ول و مامإلا ةالصب هدحو ىلصي

١اذإ تيبلا قوف مامإلا ةالصب هتالص امأو . انباحصأ لوق ىف كلذ زاوج عأ داف
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 : ليقو ، ولمي الر ىلعي مامإلا نإ ليقن . فالتخا ثالذ ىنف دجسملاب الصتم ناك

 نوكب نأ واملا ىنعمو « ىلعي الو واعيال ليةو « ىلعيو واعي ليقو « ىلعي الو ولعي
 . رابشأ ةثالث ىلع ةدايزلا ولملا دحو هنم ىلعأ هقلخ نه نوكي وأ هفلخ نمم ىلعأ

 ىلإ هب غلبي الو هوركم كلذف رابشأ ةثالث نم لقأ ناك امو ڵ ةرتسلا دح ىهو ا

 . هيف فلتخم ام ىناعم ف ولعلا ىف داسف

 : ةلأسم

 رخآ و ، دجسملا لخاد ىف ىلصي ناك اذإ مامإلا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 زوجن ناك اذإ هنأ ىدسنعف دحسملا ىف ثالذ مادق ىلصي مامإلاو ةرجحلا ىف ىلصي

 دجملا جلاو نيب ناك اذإ هنإ لوق . ثالذ ىف فلتخي هنأ مامإلا ةالصب ةالصلا

 رابشأ ةثالث نم رثك أ بابلا كلذ ناك اذإ ، كلذ زاج حوتفم باب ةرجحلاو

 لقأ ةجرف تناكولو لوقو ث ةجلاعم ريغب لجرلا هن لخدي باب نوكي ىتح لوقو

 لوفلا اذ» ىلعف ڵ هماخ نم وأ مامإلا اهنم رمعبي ةوك تن اك اذإ رابشأ ةثالث م

 ، كلذل ةياغ ال اعارذ رشع سمخ نم رثك أ هعفر تيبلا رهظ قوف مومأملا ناكول

 نم رثك أ مامإلا نيبو هنيب ناك اذإ امأو . ىلعي مامإلا نإ لوقي نم لوق ىلع

 . مامإلا ةالصب ةالصلا هل زوج الف ولعلا ريغ ىف اعارذ رشع سمخ

 ةفرغ ىف دجسملا نيم نع عفان يبأ راد ىف عمجي ناك هنأ سنأ نع هننس ىف ديعس ىور )١(

 . مامإلاب متأيو هيف عمجي سنأ ناكف ةرممبلاب دجملا ىلع فر. باب اهل اهنم ةماق ردق

 



 : ةلأسم

 ىلع عطقيأ ك ةالصلا ىف فصلا ىف موقي ىبصلا نع هللا هحر ديعس وبأ لئسو

 : اهيلع ظفاحو ةالصلا لقعي نمم ناك اذإ : لاق ؟ هلامش ؤأ هنيمي ىلع ناك نم

 ظفاحم ال وأ ةالصلا لقعي ال نمم ناك نإو 2 هلامش الو هنيمي ىلع نم ىلع مطقي الف

 ظفاحمال وأ ةالصلا ىلع ظفاحي ع ريبك وأ اريغص ناك عطقي ال لوقو . عطق اهيلع

 5َاوس هلكف مامإلا افق ناك نإ كلذكو . ةلبقلا لهأ دالوأ نم ناك اذإ اهيلع

 ظفاحي نم نوكي ىتح دشأ ناك مامإلا فلخ ناك نإو « دحاو هيف فالتخالاف

 ناك ام ءاوس نوكي نأ ةلبقلا لهأ دالوأ نم ناك انإ ىنبجءيو 4 ةالصلا ىلع

 . رثك وأ نايبص فطصا نإ كلذكو 2 ةساجن هيف لعي ملو ةالصلا ىف

 : ةلأسم

 سانلا ىري هنأ الإ ىه ام فرعي الو ةالصلا لةءي ال ىصلا ناكَاذإ امأو

 اودجس اذإو ث عكر اوعكر اذإو « مهدنع ماقف ء ةالصلا ىف فوفصلا ىف نوموقي

 هنأل . اهمطقي لب ث ةالصلا عطقي ال هنأ ء فالتخا اذه لثم ىف ىل نيبي ال هنأ دجس

 هتظناحمو ةالصلا كح هلت اهيلع ظفاحو ةالصلا لقع نع ا.أوءةالصلا ىنعم ريغ ىف

 ةنرعم لتعي نم دحب ديصي وأ ء اهب الإ حصت ال ىتلا اهدودح فر اذإ اهيلع
 لاح ىلع اهفرعي ال نم دح ناك نإ و . دعب اهدعي مل ولو اهب فرع اذإو « اهدودح

 ,لقع نم ىلع ةالصلا ليق هنأل 2 ىنعملاو مكحلا ىن اهلقعي نمم وه سيلف فراعتلا

 ةالصلاىلع ظفاحم ال ىذلا ىصلاو .هب املع نوكبىتح ءىثلاب القاع دحأ نوكي الو

لقو عطقي هنإ ليق دقو . نونجلا ةلزنم وهو . ناوألا فدلا ىف ناك اذإ اهضقني
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 لاقو ، عطةي ال لوقو عطقي لوقن ةنانج هبوث ىف ىذلاو بذجلا امأو . عطقي ال هن !

 اظفاحم ال نمم ناكولو عطقي ال فصلا ىف ىبصلا ىلص اذإ هللا هحر ىراولا وبأ

 ىتح مامإلا فلخ هعم في الف ىصو دحاو لجر نوكي نأ الإ ةالصلا ىلع

 . ةالصلا ىلع ظفاح نمم ىصلا نوكي

 : ةلأسم

 رخأتملا ةالصضقتنت هنإف لجر ماقم ردقفصلا ىف لجر نيب و هنيبو ىلص نمو
. قيفوتلا هل و عأ هلزاو > ا۔منم



 نو الثااو عساتلا لوقلا

 مامإلا فلخ ىلصللاو ةعاجلا ةالص عطقي امف

 مامالا ىدب نبب ضقني !م ءىش ىضم نإف ض هنلخ ن ةرتس مامإلا نإ ليقو ا

 ضقتنت هللا دبع وب ألاقو . هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص تضقتنا ةرتسلا نيبو هنيب

 م : لجر مهنم مدقتي و { هفلخ ىلص ةنم ةالص ضقتنت الو هدحو مامإلا ةالص

 لوآلا فصلا ةالص تضتتنا لوألا فصلا نيب و مامإلا نيب ىضم نإو . مهتالص

 نيب ىضم نإ كلذكو ء لوألا فصلا.كلذ الإ « هفلخ ناكنمو 4 مامإلا رضي لو

 ناك نم ىلع ضقت الو ى مهمديأ نيب ىغم نيذلا فصلا ةالص تضقتنا فوفصلا

 ةالصالتاضقانلا نم هريغوأ بلكلاىضم نإ امأو . همادق الو فصلا كلذ فلخ

 نأ لبق عجر مث فصلالوأ ىلع ىغمنإ ليةن لوألا فصلا ىدي نيب مامالا فلخ

 مام̀ الا ةوفق زواج نإ و م ل ةرتس مام̀ ال ا نأل 4 مهيلع ضقن الف مام̀ الا ةوفق ىدعتي

 لاقو . ةرتسلا نيب و , مهنيب زاح هنأل فيرلا كالذ ن ه مهمدقت نيذلا ةالص تضقتنا

 ةالص تضقتنا عجر م مهديأ نيب بلكلا رم اذإ هللا هتحر بوبحم نب دمح

 . فوفصلا نم دحأ ىلع ضقني مل مامالا مادقىفم نإلوقو . مهيديأ نيب رم نيذلا
 فصلا ىناج نم عطقنا نإو ث مهمادق رم نيذلا ىلع ضقن هفلخ ىضم نإو

 لوألا فصلا ىف ناك نإو . مهيلع ضقن الف رثك أ ام ىلإ نانثا مامالا فلخ

 جرخدق نم فصلا نم جرخنإو ك داس:ىلإ كالذ م غلبي ال نأ وجرأو دشا , ,
 ر

نإو . ةجرفلا كلت اودسي ىتح نسحأ وهف ضعب ىلإ مهضعب فصلا لهأ برقيف



_- 
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 فصلا نم مطقنا نإ لوقو . ةدساف هتالصف فصلا فرط ىف هدحو دحاو عطقن .

 نينثالانم اوناكاذإ مهجاعضقن ال لوقو ضقنلا م٬يلع نأ ادعاصف نانثا لوألا

 لصتينأ ىلإ فحزب نأ الإ لوقلا ةماع ىف ضقنلا هيلعف ادحاؤ ناك نإو ادعاصف"

 الف ف>زي نأ ىسنو فحزي نأ هيلع هنأ ي ناك ناو ى هيلع ضقن الف فدلاب

 اذهو . هتالص ضقن فحزب نأ هيلع نأ ملاع وهو كل زل دمت نإو « هيلع ضع

 ضقن الف امات لوألا فصلا ناكاذإف ىرخألا فوفصلا امأو ء لوألا فدصلا ىف

 ٠ رثك أ 9 ا دح او ناك عطقن ١ نم ىلع.

 : ةلأسم

 عطقي ام هيدي نيب نم رم اذإ مام الا ىف هللا همحر هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو

 « هفلخ نيذلا فصلا ةالصو هتالص هيلع مطقي هنإف ةرتس هيدي نيب نكست ملو ةالصلا

 : هل لوف ةالصلا - : محم لجر مدنت و مهيلع مع د اله فوفصلا نم قث امو

 ص ن-ح لوق اذه هريغ لاق . ال لاق ؟ مام الا مم مهتالص نم ىغم ام نوديمتفأ

 ةالصلا عطقي ىذلا همادق ىضم امب مامالا ةالص تدسف اذإ هرأل 2 هللا ءاش نإ

 لعب مام الا ةالص ىف اولخدي نإذ . مهفلخ نيذلل ةرتس مهو ك مهتالص تدسغ

 هبهنالص دسفت امم اثدح مامإلاث دحأ ول هنأل .ةزئاج ممتالصف هب اومتأيو تدسف ام

 نوكبو ك هدحو 4؛نالص تدسفنم ىلع داسفلا عقي اأإ و 7 نىذلا ةالص دسفت

 لوفلا اذهف مهكلذ زاج مامإ رينب وأ مامإب مهتالص لع اومتأنإف « هفلخنمل ةرتس
 لوألا فصلا نم مامإلا افق ىلع ىذلا نأ ںلوقلا اذه سايق ىلعو نسح لوق وهو

. هل ةرتس مامإلاو مامإلا افق نع هنأل هتالص دفت ال
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 ةلأسم :

 انهاهو انه اه نم فدلا افرط قب و مامإلا افق نم فصلانم لجر جرخ نإو

 هللاهمحر ىراوحلا نب لضفلا لاقو . ضقنلامهيلع فيخ ائيش مامإلا نم نولاني الو

 . مح اع ضقن ال

 : ةلاسم

 دسأو بج وأ ضئاح وأ باك وأ كرمشم مامإلا ىدي نيب "ره نإ : ليقو

 ةثالث نود ةرتس وأ ضرألا ىف طخ همادقو عابسلا نم ءىش وأ درق وأ ريزنخ وأ

 .مامإلا ةالص تضتتنا ڵ اعارذ رشع سمخ ىرم لقأ ىلصملا نيبو هنيبو « رابشأ

 . كلذب ملعأ هللاو ى عابسلا رئاسو دسألا الإ ، هفلخ ىلص نم ةالصو

 : ةلاسم

 .دسفت الف مامالا فاخ نم ىناثلا فصلاو لوألا فصلا نيب باكرم نإ و

 مهمادق ره نيذلا فصلا ةالص دفتو 2 هيلي ىذلا فصلا ةالص الو مامالا ةالص

 رم ىذلا فصلا فلخ ناك نإف 2 ةالصلا عطقي امم ءىش وأ كرشاا وأ بلكلا

 ع ضعب مهضعبل ةرتس لاجرلا نأل ى مهيلع داسف الف رخآ فص بلكلا هيدي نيب

 نكي ملو مامالا ةوفق تذخأ نإف اهريغ وأ ةناوطسأ فملا لهأ نيب تعطق نإو

 .ضقنلا امهيلع ادجس وأ اهكر اذإ مهبايث سامتب ال انهاهو انهاه نم اهيلي ىذلا

 ناك نإ كلذكو . امهيلع ضقن الف دحأ امهنيب ناكنإ و . ةمات مامالا ةالصو

 .سيل و فصلا ىف مطقنم لجر نوكي نأ الإ امهيلع ضقن الف اذ_ه ىلع مات فص

ةناوطسألا ىلي نم عشخ اذإ سمي ملو ص هعم ىلصي دحأ هراسي نع الو هنيمي نع
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 مومأملا دوجم نيب ناك نإ و مامالا افق نع نوكي نأ الإ ضقنلا هيلعف فصلا نم

 هسمت ملام نت هتالص نإ ليقن ، هتالصب ىلصي وهو ةبطر وأ ةسبال ةساجن مامالاو
 1 ء

 .ةسيام وأ ةبطر تناك هيلع دسفت اهنإ لوقو . هتالصعضوم ىف نوكت وأ ةساجنلا

 نكت وأ هسم ام دت ةبطر نكت نإو ت دسفأ ةبطر تناك نإ لوقو

 هبايث اهم ملو ةبطر يهو هردص تح ةساجنلا تناك نإو . هتالص عضوم ىف

 . هتالص عضوم ا ذهو دسفت هتالص نإف دجس اذإ

 لصنف
 ةءارقلاف رمتساو مرحأ اذإف هثلثىف وأ فصلا طسو ىف مامإلا ءارو مرحأ نمو

 نع ىلص ىذلا امأو . فصلا لهأ نم هيلب نم ىلع عطقي الف همح وتلا دد ر عجر

 فصلا لني ملو اهلك مامإلا ةوفق ذخأ ناك نإف ءوضو ريغ ىلع وهو مامإلا افق

 اضقن مهيلع ىري ال ضبو ‘ نيلسملا لوق رثك أ ىف ضتنلا مهجاعف اتيش مامإلا نم

 ةمات مهتالصف ائيش مامإلا ن. اولان دق موقلا ناك نإو ث ةجرفال اداس ناك اذإ

 هبوث ىف ناكو ما.إلا فاخ فصلا طسو نوكي نميف فاتخاو . لوقلا رثك أ ىف

 ك هفاخ ىلص نم ىلع ضقني 4ز ١ لوقف ) ىلص نيح اهم ملعي و > تاساحنلا نم ء ىش

 .ضقنلاهفلخنم ىلعف ةبانج هب وثىف وأ ابنج وه نوكي نأ الإ هياع ضقن ال لوقو

 ةساجنلا عضوم ناك نإف & هلامش وأ هني نع نه سمهو ةساجن هب ون ىق ناك نإو

 فرديمل نإو . هيلينم ادحأ ةساجنلا عضوم سعىتح ضقني الف بوثلا نم اتورعم

 ملعيىح هيلع ضقن ال لوقو ءضشنلا هيم بوثلا هسم و بوللا نم ةساحنلا عصومه

 ضقن الف هوتعم فصلا نيبو ىلصملا نيب ناك نإو ص بوثلا نم ةساجنلا سم هنأ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . هيبلع

» »
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 نومبرألا لوقلا

 ةعامجلا ةالص ىف لوخدلا ىف

 باتكلا ةحماف مامإلا آرق دقو مهتالص ىف موق عم لجر لخد اذإ ليقو

 همارحإ دعب نم كردأ ولو ك ةروسلا عاتسال تصني هنأ ةروسلا ةءارق ىف لخدو

 مامال ا ء ارقأ نه همارحإ لب كردأ نإ و ك 7 أزتحا ةدحاو ةبآ مامالا ةءارق نم:

 ةحتاف آ رقي و .{ ٩ الص نم " ام ف موقي نأ مام ال ا لس اذإ هملع ةيآ نم لقأ

 . باتكلا

 : ةلأسم

 لخدف ةادذلا ةالصل هيفےقأ دقو دحم "رم هللا هحر ديز نب رباج نإ ليقو

 ، هدحوىلصو فدصلا كرتو رباجرخأتف ةليوط ةروسب مامإلا أدتباف ، موقلا الصف

 بوبح نب دمحم نع نظأ ايفو . توفت ةادغلا ةالص نإ : لاقف « كلذ ىف هل ليقف

 وه ني نأ لبق |ومكرو ةءارقلا وه فنأتساف موق ةالص ىف لخد نميف هللا همحر
 مامالا كردأ اذإ هنإف ڵ هدجومك رو ود غرفو عوكرلا نم مهسو-راوعفرو ةءارقلا

 نم هن أ اذه ريغ رثأ ىف دج وي و .هيلع سأب الف هدوجس ىف دجسو دجسي 6 وهو

 عوكر لاف مهكر دأ نإ هن أمارحالا دعب ةءارقلا ىف ذخأف عوكر موق ةالص ىف لخ».

 دق هللا هحر دحأ نب نسحلا لاقو . ةالصلا فنأتسا مهكردي مل نإو ، سأب الف

 « هتالص تضقتنا أرق نإف ع أرقي نأ هل سيلف اثيش ةءارقلا نم كردي مل اذإ هنإ ليق
 وأ اهكار مامإلا ناك ص مرحم نأ دعب هيف هكردي ىذلا دحلا ىف مامالا عبقي امنإو
٠ دعاق وأ اماق وأ ‘ ادحاس.
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 ةلأسم :

 نيتعكر : نأ اجر نإف فلل ماق أ مث ء دجسملا ىف ةضيرف ةالص ىف لخد نمو

 مفشلل ادع دق ناكنإو ى مامإلا عم ةالصلا ىف لخدي مث « ةلفان تن اكو ث ا۔همتأ

 فاخ نإ حبسلل نب دمحم لاق . مامالا عم لخدو كلذ عطق ةالصلا لوأ ىف وه وآ

 الصلا ىف مهعم لخديو . ملسيو ارتو اهلعجياف ام م ال ن . ةالصلا ه م حار ٠ 1 \ هاد ش و ا

 لصف

 نأ هل زوجو 4 كردأ لقف مامال ١ مم ةالصلا نه 4 ر رخآ كردأ نم 7

 ادح نأ دشأو ىلإ لصو اذإ لوقو . ءاعدلاو دهشتلا نم مام الا لوقي ام لوقيا

 لاق دقف تايحتلا ددر نإو ث هللا ءاش نإ ازئاج كالذ ناكو ، حبس هلوسرو هدبع

 . انيلإ بحأ حيبسقلاو ، کاذ هل زئاجو « هتالص هيلع دسفت ال لاق نم

 : ةلأسم

 نع هللا مهحر بوبحم نب دمحم لأس رثؤملا ابأ نأ ناسغ فأ 27

 دجسيو عكر هنأ الإ اتش اممف رقي لو ، رصملا و رهظلا مام الا فاخ ىلص لجر

 . ةداعإ هيلع سل هنإ لاقف ربكي و.

 : ةلأسم

 مامالاعم عكرو مرحأ اذإ لوقف عوكرلا مامالا ع. كردي ىذلا ىف فلتخاو

 { راهنلا وأ ليللا ةالص ىف كالذ ناك" ةءارقلا ىف هيلع ةداعإ الف ةءارقلا كردي ملو

ثالذ هيزجي ال لوقو « ليالا ةالص ىف هبزجي الو راهنلا ةالص ىف كلذ هيزجت لوقو
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 همارحإ ناك نإو 2 مامالا عوكر لبق همارحإ نوكي ىتح راهنلاو ليلا ةالص ىف

 لبق همارحإ نوكب ىتح راهنلاو ليللا ةالص ىف كلذ هزجن الف مامالا عوكر دمب

 ةالص ف كالذ هن رح الف مامال ١ عوكر لهل همارحإ ناك نإو > مام الا عوكر

 مامالا ةءارق نم ةبآ رادقم عمسي ىتح مامالا عوكر لبق همارحإ ناكولو « ليللا

 راهنلا ةالص ىف هيزجمال لوقو ،تايا ثالث رادقمممسي ىتح هبزجي ال لوقو ةروسلا آ

 . ة۔ارقلا ةداعإ هيلعف الإو اهرثك أ أرقي ىتح لوقو . دجلا فصن أرقي ىتح

 : ةلأسم

 اكردأ امه ا هللا 4ح ر د ومسه ن هنزا ديع ىحاص دوسألاو ةمفلع نع انناب و

 وهو « هتالصلوأ ىضق ام لعجو « هتافام اهدحأ ىضقف ةالصلا ىف هعم الخدن امامإ

 دوعسم نب هرا لهل كا ذ اركذف . هتالصرخآ هتاف ىكذلا اهدحألعجو ٠ هتاف ىذلا

 ۔ مامال ا ةالص رخآ هتالص رخآ لعج نأ انعم باوصلاو { اعيمج ا.معينص زوج

 مامالا ةالص نم لوألا وهو هتاف ام ىضقيو

 لصف

 ءاج اذإ لسجرلا نإ لوقي نم لوقب ذخآ : لاق هللا هحر هللا دبع ىأ نعو

 مرح ىح ممح2 لخدي ال 4٭ ] ةرخآلا تايحتال لعف دقو ةالصلا رخآ ف مام ال ١ و

 لخادلا ىضق اذإ : هريغ لاقو ، تايحتلل دوجسلا نم مامالا دعقي نأ لبق وه

. ىلإ بحأ لوقلا اذهو ، كردأ دقن مامالا ملسي نأ لبق هسفن تايحت
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 : ةلأسم

 لسب ىتح ءاعدلا نع كسمأ تايحتلا مامإلا ةالص ىف لخادلا أرق اذإ : ليقو

 نسح كاذ لكو مامإلا لثم وعدي هنإ لوقو مامإلا هب قبسام ىضقي مث ڵ مامإلا

 : حبسلل نب دمع لاقو . مامالا ملي ىتح هللا ناحبس : لوقي لوقو « هللا ءاش نإ

 هلوسرو هدع ادمحم نأ دهشأو ، هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ددري

 ايندلا ىف انتآ مهللا ء ةنجلا انكسأو رانلا نم انجت مهللا لاقو اعد هتاف ام ىضق اذإف

 . رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح

٠ 

 : ةلأسم

 ةالصلا نم ءىشب هقبسي نأ فاخو ةالصلل ةلل ماقأ دقو دجلل لخد نمو

 عوكرلاكردي ال نأ فاخ اذإ لوفو . اضقن هيلع ىرن الف هجوي مل نإو ث هجويلغ

 هجونإو ؛ىلع ن رهزأ نع ىوري اذكه ؛مرحأو هدمحمو هللا ناحبس لاق هجو اذإ

 عوكلا نمهسأر مملا نرب نل مازلا دنممكر مث« عكار مالا مرحأ
 « راهنلا ةالص ىف وأ ليالا ةالص ىف كلذ ناك ةءارقلا ةداعإ نع ثالذ هيزجم لوقف

 هيزجمالو مامالا ةالص نم ةءارقلابهيف رهجمال ايف هبزجب لوقو ى ةداعالا هيلع لوةو

 ردق وأ ةبآ مامالاةءارق نم كردي نأ الإ « مامالا ةالص نم ةءارقلاب هيف رهجي ايف
 مام الا ذخأو ، عوكرلا ىف طاطحنالا ىف ذخأو مرحأو هجو نإو « اهقوف اه ةيآ

 لبق وأ ىلوألا ةدجسلا ىف مامالا كردأو عوكرلا ىضقف عوكرلا نم ءاشقاالا ىف
 لوقي نم لوق ىف ةالصلا كردأ دقف مامالا عم عوكرلا هل تبث اذإف اهين لخدي نأ

ناكو ث ةءارقلا ىف هكردأ الو هعم عكري ملو عوكرلا ىف مامالا كردي مل نإو تالذب



_ ٣٩٨ 

 مامال ١ عم ىغمع و « عوكر اا ىف لخدي ال هن ] مام ال ا مكر نأ ىلإ اهم الغاسشقم

 مامإلا لخد امف لخدي امإ و . هنم مامإلا جرخ دق ادح لمعي ال هز ل ء د وحدلا ىف

 مامإلا جرخ دق ىذلا عوكرلا ىف لخدو دمعت وأ لهج نإو ى همارحإ نيح ىف هيف

 عوكرلا نم مامإلا جرخ اذإف هتالص ىذقو لوألا دوجسلا ىف مامإلا كردأو هغم

 لهجب روذعم ريغ وهف مامالل افالخ كلذ د_+ب هين لخدن هيف وه لخدي نأ لبق

 عوكرلا يف مامإلا نأ ىلع عوكر ا وه “رخ اذإ امأو . هتالص دسفتو . دمعت الو

 ىضمو .ث عوكرلا نم ماق اذهو مكار اذه ‘ اقفتاف عوكرلا نم مامإلا اشقناو

 نإو . ةالصلا مامإلا متأ اذإ عوكرلاو ةءارقلا ديعي نأ بحأف ك عكرو ثالذ ىلع

 لمعي مل هنأل كاذ هل ىر ال ضعب و ، لوفلا ضعب ىف كلذ هيزجي نأ توجر م |

 ةالص نم كردي امنإ و ةه ارلاو مامالا عم عوكر هنانف عوكرلا ىف ايش مامإلا عم

 اكردمنوكب كلانهف ك هنم جرخ " وهو مام ال ا عم لخد ام دودحلا نم مامالا

 . مامالا ةالص نم مامالا عم هكردأ ىذلا دحلل

 : ةلأسم

 نإف اهأرقي مل وأ باتكلا ةحاف وه رقف ةرودلا ةءارق ىف مامإلا كردأ نمو

 دق مامإلا ناك- نإف ء مامإلا ةءارق ىلإ رظني نكلو هسفن ةءارق ىلإ رظني ال اذه

 نع هأزجأ دقف كلذ نم رثك أ وأ ةدحاو ةيآ مارحالا ةريبكت ربك نأ دعب أرق

 ل مامالا ناك نإو . اهنعارق ديعي نأ هيلع سيلو ء ةعكرلا كلت ىف مامالا ةءارق

 ةمكرلا كلت وه ىضق مامالا ملس اذإف مارحالا ةريبكت اذه ربك نأ دعب ةيآ أرقي

مامال ١ عمكردأ دق هزأل دعاقوهوءملسيو لعةر ش ةروسو( باتكلا ةح اذ ًأرةيف موةي



 س _ ٩ ٩ ٣

 -ه وبس دقو مرحأو هجو نإ و ةالصلا نم هتاف ام ديعيف ةءارقلا هتتاف امنإو ك عوكرلا

 هيلع تب ام ىضقو اهدجس نيتدحدلا ىدحإ كردأ ولو ةالصلا لصو هنإف ةدجسب

 اذه ى ةبثو هيلع سيلو لسو تايحتلا متأ دقو ڵ اهكردأ ىتلا ةدجلا عضوم ىلإ

 ( . عضولل

 : ةلأسم

 د> ىف راص ىتح ةدجس ىسنو ةدجس هعم دجف مامإلا عم ىلصي ناك نمو

 .قحليو « اهدجسي عجري نأ هلف اهدحأ هيف سيل دح امهنيب نكي مل اذإ .ة ] مايقلا

 .لبق كر دأ وأ مامإلا دجس نإو . مايقلا ىف مامإلا كردأ اذإ ةمات ه:الضو مامإلا

 . فالتخا هتالص ىفف ةدجلا نم اذه موقي نأ

 | : ةلاسم

 .لدبي هنإف ةمات ةيآ ةر وسلا نم كردي ملو مامإلا ةالص ىف لخدو مرحأ نمو

 ' .لدبلا ههزلي ال ضعبو ، كلذ همزلي نم لوق ىلع ةروسلاو باتكلا ةحتاف

 : ةلأسم

 ےتأ اثالث وأ ةعكر مامإلا ةالص .رم كردأ ن أ نه : هللا هجح ر ديعس وأ لاقو

 ۔هدوحسو هعوكرو هتءارقب هتاف اك هتاف ام لدب ذ ماق مامإلا ملس اذإف اهنم كرد ] م

 .لوقل ، دوق وأ مايق وأ دوجس وأ عوكر نم مامإلا كردأ ثيح ىلإ ى هدهشتو

 . )ةناف ام لدبيو كردأ ام لصيلف ةلط ىبنلا

 ىنمرتلا الإ ةماجلا ىورو اوضقأن ةياور فو ارأف كتف اموهظفلو نالشرنيا هرك ذ )١(

 .كيلعو ةالصلا ىلإ اوشمأف ةمانإلا متعمس اذإ ل اق ملسو هيلع ةنا ىلص ينلا نع ةريره ىبأ نع
 . اوع آ 7 \مه هو !ول صف متكردأ ١ اف اوعرحدت الو راق ولاو ةنكللا



 : ةلأسم

 ايسا لدبي ماقن مامإلا هب هةبس دق هتالص لدب نم ءىش هيلع ناك نمو

 : نإف ةداعإلا هيلعف مامإلا 7 نأ لبق ةءارقلا ىف لخد نإ هنإف ملسي نأ لبق

 . هللا ءاش نإل ةمات هتالف ةءارقلا ىف وه لخدي نأ لبق مامإلا

 !ةلأسم

 هل زاجأف فصلا ىلإ لصي نأ لبق مامإلا عكري نأ فاخو دجسملا لخد نمو

 دوجسلاو عوكرلا نم ماق اذإف ء دجسملا لوأ ىف عكريو مرحب نأ "»نيلسمللا ضعب

 ىلصي و فصلا ىلإ ىشميو اذه زوجي ال : ضعب لاقو .أرقي وهو فصلا ىلإ فحز
 نع لخادلا اذه دع ىف ادح رح كالذ زيمج ىذلاو . هتاف ام لدبي ؤ كردأ ام

 ناكس اذإ اعارذ رشع سخ نم رثك أ ناكولو « هفلخ ىتلا فوغصلا وأ مامإلا
 كلذ ىف مامإلا ةالصب ةالصلا زوج ثيح دجسملا نم ناك ثيحف مامإلا فلخ

 تقولا

. 

 : ةلاسم

 لدب هيلعف ةرذاح ةالصل مامإلا ةالص ضح كردأف هكرش نم سا نمو

 هيلع لوقم اهنقو نم كردأ اف ةالص تقو ىف سأ نم هنأل مامإلا هب هقبس ام

 اهتقو تاف ىتح ةراهطلا ىف اهنع ناوتي مل اذإ لوقو ث اهتقو تان ولو اهيلصي نآ
 . هلع لدب الف

 ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ءاج ة : ابأ نأ ىاسنلاو دواد وبو ىراخبلا ىور )١(
 كيأ أ لاق هتالص لتو هيلع هتنا ىلص ىنلا ىفق اماف فصلا ىلإ ىم مث فصلا نود عكرف عكار

 كداز ملسو هيلعةتنا ىلص ىنلا لاقف انأ ج وبأ لاقف فصلا ىلإ ىعم مث فصلا نود ك ىذلا
 : ٠ لدعت الو امر > هللا



- ٤.٠١ 

 : ةلأسم

 ةرخآلا تايحتلل دعاق وهو مامإلا كردأ نم : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ، دحلل هكاردإ ىف فلتخيو ص لوق ىلع هبزجب همارحإ نإف مامإلا عم دعقو مرح ا

 هتوفي الو مامإلا درمت مم دعقي ىتح اكردم نوكي ال لوقف { رخآلا دوعقلا وهو

 دهشقلانم غرقي نأ لق مامإلا عم دهشتلا كردأ اذإ لوقو ى مامإلا دوعق نم ءىش

 نأ لبق دهشنلا نم مامإلا غرف نإو ، كردأ دقن مامإلا غرفي نأ لبق وه غرفو
 7 نأ لبق دهشتلا كردأ اذإ لوقو . دحال اكردم نكي هدهشن نم ره غرغي

 هيلعو ، ةعمج وأ مامت وآ رصق نم ى مامإلا عم ةالصللو دحلل كردم وهف مامإلا

 ىنو ۔ ةعاجلا ةالص توبث ىنعمب تناك ةالص ىأ نم مامإلا هب هقبس امب ىتأي تنأ

 ةمات ةالصلا ىلصيف رصقي لخادلاو متي مامإلا ناك اذإ ماغلا نم ةعجلا _ ةخسن

 قبل نإ ليقو . ةعجلا ةالص ىلصي مامالا ناك نإ كلذكو ى مامال ا اهالص اك

 ةمكرلا هذه ىلإ اهنيضي ةمكرب ىنأي لوقن هنالص نم ةمكر رفاسملا عم ىلص اذإ

 امملعجم نيتعكرب ىنأي مش دوعقلا هل لصحم ام ردق ةهنه دعقبو مامالا عم كردأ ىلا

 هنالص رخآ ةمكرلا هذه لعجو اهلوأ نم هسفن ةالصب ىتأي لوقو ه هنالص رخآ

 . مامالا ةالص رخآ ىه اك

 : ةلأسم

 ةعكرلا ىفبرغلا ىف مامإلاعم برغملا ةالص ىف لخد نمنع ءاهقفلا ضعب لئسو

 ل هنأ كش اهأرقو ةرخآلا تايحتلل مامإلا دعق املف _ ةثلاثلا ةخسن ىفو ةيناثلا

) ٤ / نل اطلا جهنم ۔ ( ٦!



 هقحلو هل حعبسإ نأ هعم لخد ىذلا لهجو ةحك ر ىأ ماقف ةدحاو ةرم الإ دعقي

 نيتعكر لالدب و ماق مامإلا لس املا . ةيناث تايحتلا هعم أرقو ‘ اهمتأ ىتح ةعكرلا ف

 ىلع ةعكر ةدايزب هنالص مامت ىل نيبي الف ةدايزلا نم ملع :نيقي ىلع ناك نإ لاف

 أرقو مرحأو لخادلا هجوف ةريخألا تايحتلا ىف دعب وهو مامإلا كردأ نإو . معلا

 هب هقبس ام ىصقن ماقو مامإلا ملسو مامإلا عم تايحتلا أرقف دعقو 2 هنم الهج دجلا

 ناكاذإ هنأ .جرأوءدعاق مامالاو مرحأ امنإ ناكاذا دسنتهتالص نإ ليقف مامالا

 لذبلا نيح اهعضوم ىف ةءارقلاب ىنأو ى هتالصل اطايتحا أرقو هل زاج کالذ نأ نظب

 دح ةدايزب ت أي هنأل { هتالص لما ا اد,صا ناكاذإ هلالص مامت نم ىرعتي لف

 .عامجالاب كلد سيلو دح ةءارقلا نإ ، ضعب لاق امنإو ء مهلوق نم عامجالا ى مات

 ٠. : ةلأسم

 كردي ىتح هت:امصلاكردم مامال ال ا : ؛ لخادلانوكي ال هللا هحر ديعس وب أ لاقو :.

 مامإلا ةالصلاكردم هب نكي مل كلذ نود ناكامو « مامالا ةالص نم ةمات 7

 مامإلاةالص نم كرد نم نأ انباحصأ لوقناعم ىنو ء ةعامج الو عمج الو ةممج ىف

 اهنم ىشم ام مامتب هتالص ىلع تبو هب متأو هيف هعم لخدو ةالصلا دودح نم اذح

 نم :رخآلا دومقلا مهدنع :دودحلا رخآو « ادعاصف دح نم اهنم كردأ اع دادعإلاو

 ناك نإف ى ةالصلا كردأ دقن ةالصلا رخآ ىف دوعقلا مامإلا مم كردأ نف ث ةالصلا

 مامإلاو رفاسم .ناك نإو 2 مامإلا ةالصب ةءارقلاب ارصق هلك ىغم ام لدبأ ةعمج

 نم كردأ نم لاق ملسو هيلع هتلاىلص ىبنلا نآ ةريره ىبأ نع ةعبرألاو هيبلا جرخأ )١(

 . ةالصلا. كردأ دقف ةعكر ةالصلا

 



--- ٣. ٤ 

 وهو ى ةالصلا دودح نم دح ىف هعم لخد اذإ ماملا 3 ةالص هيلع تتبث ےةم

 عامجإلا ق نأل ڵ هتاف ام لدبيل و كردأ ام لصيلف .: :ل ىبنلا لوقل ، دح رخ 71

 نم هنأ تبث هكرت زوجب ال هنأ حص اذإف ، ةالصلا دودح نم دح كرت زوجي ال هن ا

 . هتافام لدبيل و كردأ ام ليلف للط ىبنلا لاق دقو 2 ةالصلا

 : ةلأسم

 دودح نم دح ىف مامإلاو وه مرحأف مامإلا ةالص ىف لخد لجر ىف ليقو

 ناث دح ىلإ هيف وهو لخادلا مرحأ ىذلا دحلا ثالذ نم مامالا جوخ مش « ةالصلا

 نأ اذه ىلع رمؤي اذه اذه نأ هيف هكردأ مامإلا مم هيف اذه لخدي نأ لبق نم

 هيف اذه لخدي نأ لبق نم مامالا هيف لخد ىذلا ىناثلا دحلا ىف مامالا عم لخدي

 فاخ مارحإلا كردأ ىذلا دحلا اذه ىف لخادلا لخد نإف هيف مامإلاو مامإلا عم

 مرحأ اذإ ةمات هتالصف هنم جرخم نأ لبق نم هيف مامإلا عم لخدي ملو هيف مامإلا

 دحلا ثالذ ىف لخديال نأ هب رمؤي ىذلاو ڵ دحلا لذ ىف مامإلاو مامإلا فلخ

 هتالصف كلذ لعف نإف {ك هيف مامإلا ىذلا .دملا ىف لخديو « هنم جرخ دق مامإلاو

 . ةمات

 : ةلأسم
 وهؤ 2 اهنم مامإلا ماقف مامإلا فلخ ىلوألا تايحتلا ىف ناك نم : ليقو

 عكدنإد 2 مامإلا قحلي من ؤ اهمتي ىتح اهنم قب ام كرتيو موقي نأ هل سيل نأ اهبف

 لاح ىف مامإلا كردأ اذإ لوقف عوكرلا ىف هكردأف ماق مث وه موقي نأ لبق مامإلا

مامإلا فلخ ىذلا ةالص تدسف هيف لوخدلا لاح ىف هفلخ ىذلا دحلا نم جورخلا



_ ٤ . ٤ _ 

 دح مامإلا هتبس ولو هنإ لوقو 2 امهنيب لاح دح امهنيب نكي مل ام دسفت ال لوقو

 نم ةالصلا نم دح رخآ ىف هكردأ اذإف امهنم ءىش ىف اهدحأ سيل نيدح وأ لاخ

 . ةمات هتالصف ءىش هنم هتفي ملو دحلا لوأ نم

 : ةلأسم

 تايحتلا أرقف مامالا دنع تايحتلا ىف دعقو مرحأو هجو نميف فاتخاو

 دحلا كردي ىتح اكردم نوكي ال لوقف ةرخآلا تايحتلا نم مامإلا ملسو هسفن

 ح دوعقلا ىلإ دوجسلا نم هسأر مامإلا عفري ام لوأ نم ءىش هقم هتوفي الو « هلك

 { كردأ دقف ءىش دحلانمهتافول و تايحتلا مامإلا ي نألبق تايحتلا أرق اذإ لوقو

 ملسينأ لبقهسفن تايحتلا أرقنتايحتلا مامإلا : نألبق مامإلا مم لخد اذإ لوقو

 كردأ دقف مامالا ملسي نأ لبق هسفن تايحت ىضق اذإ لوقو . كردأ دقن مامإلا

 تايحتلل دعقر ىلصملا مرحأ اذإ لوقو ، تايحقلا ىضق نأ دعب مامإلا عم لخد ول و

 ديعس نع لولا اذه ئوربو . مامإلاعم ةالصلا كردأ دقف كاذ دعب مامإلا ملس مث

 ۔ ملعا هللاو رماج ىلأ ني ىسوم نع رشبملا نبا

 لصف

 ، اتيسان لدبلا نم ءىش هيلع ايقاب ناك دقو مامإلا عم ملسي نميف فلتخاو

 هنم ة وأ ، هماقم نم لوحت ام هتالص ىلع ىنبي لوقو « ةالدلا فنأتسر لوقف

 ىلص ولو لوقو « ةمات ةمكر ةيناثلا نم لصي ملام ىنبي لوقو ث اهريغ ةالض ىلإ
 لدبلا نم ءىت هيلع ايقاب ناكام ىلإ عجري و كلذ ركذ اذإ ىنبي نأ هلف ةمات ةمكر

٠ ايندلا رومأ نم ءىشب ملكتي وأ ةلبقلا ربدي مل اذإ اذهو



 ۔ . ٤.٥

 : ةلأسم

 ش ىضقيل مامإلا ملسي نأ لبق ايسان ماق نم نأ هللا همحر هللادبع فأ نع

 سأب الف ةءارقلا ىف وه لخدي نأ لبق مامإلا س نإف ةالصلا نم مامالا هي هقبس

 فاخأ ىنإف أرقو هتالص ىف لخد نأ دعب مامإلا ملس نإو ، هتالص ىف ضهلو « هيلع
 نإو ملس قح هقب عجريو هيلع ضقن ال : حبسلا ن دمحم لاقو . ضقنلا هملع

 نأ لدبا وه ماق نأ دعب ركذ نإو ى هتالص ىف ىفميف وه ماق دقو مامإلا ملس
 ىقدجس دجس ةالصلا متأ اذإف ، مامإلا فرصني ىتح دعقي عجريلف ملسي مل مامإلا

 لدبلا ىف لخد اذإ هتالص ىف داسف هيلع نوكي ال هنأ لوقلا ضعب ىف لعل و ص مهولا

 ىضقو ءاعدلا ىف مامإلا لخد دقو ى كلذ ىف لخد امنإ ناكاذإ مامإلا :عم ملسي ملو

 كلذ نكي ل مامإلا ملسي نأ لبق فرصناو هنالص متأ دق ناك ول. هنأل ء تايحتلا

 . هب رمؤي الو هل ىغبني ال ناك نإ و ، هتالص ضقني

 : ةلأسم

 هتالص مامإلا ىذقيف مامإلا ءارو ىلصي نميف هللا همحر ىراوحلا فأ نعو

 ظف> هيلع سيل نأ ، هعضاوم ىف وهو نآرقلا نم مامإلا أرق ام ىسن دقو

 مامإلا ةءارق نم ائيش عمس اذإف ، ةءارقلا عاتسال تصني نأ هيلع امنإو ى كلذ

 . ةمات هتالصم

 : ةلأسم

 ىف نيرفاسم موق ةالص ىف لخد رناسم لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لثسو

مامالا مافأو . س و مهدنع ىلصف ةيناثلا كردأو ث ةعكر اهنم هتافف برغملا ةالص
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 كلذ هيلع دسفي ال هنإ لاق . هيلع تب ام اذه ىضقي نأ لبق مرحأو هجوو ث ةمتعلل

 دارأ نإل ةمتعلا ىف مامالا قحليو ى اهمتيف اهمامت ةيلع تبث ةالص ىف لخد هنأل

 ماقو ث مامالا ملس ىلوألا هتنافن مايقلا ةالص ىف لخد نم كلذكو . مهلثم عمجلا

 ىتح اهرخؤي الو لاق كلذ هرضي الو مامإلا قحليو هنافام ىضقي هنإف رخآلا عفشللا

 . ملعأ هللاو هيلع بجو ام ريغ لمعيف عفشلا مامإلا ىض

 لصف

 هجوف لجر مامإلا نيمي نعو مامإلا عم ةالصلا ىف لخد لجر نع لئسو
 . امهتالص داسف ىلإ كلذ امهب غلبي له ايلصو هيلإ رخأتي لجرلا رج مث ء مرحأو

 . مرحيو هيلإ لجولا رجي مث هجوي نأ نسحألاو ء امهنالص داسف امهيلع ىرأال لاق

 : ةلأسم

 ةالصلا ىف لوخدلا ديرب لجرب سحأو مامإلا نيمي نع ىلصي ناك نمو

 اهءارو ماقف لجرلا ءاج وأ اعيمج اياصو لجرلا كلذ هرحب نأ ريغ نم هيلإ رخأتف

 نوكي نأ الإ دسفت ال هتالص نأ ايلصف هيلإ وه رخأتف هيلإ هرج ملو ةالصلا ىف
 © لدبلا هيلعف اذه ىلع ناك نإف مامإلا سمي مل ىشم هنأ ول كلذو ..مامإلا نعا لز

 مامإلا عدسل ىشم ول هنإف مامإلا لايح نع وأ مامالا افق نع هرخأت ناك نإو

 . هيلع لدب الو ةمات هتالصف

 : ةلأس.

مدقتي الف امهتالص ف لوخدلا ديري لجر ءاج مث « رخآب مامإلا ىلص نإو ٠.



 ٠٧.ع .

 . سأب الف مامالا مدقت نإ و ، هبحاص ىلإ لجرلا رخأتي نكلو مامإلا

 : ةلأسم

 نإ و ، هيلع ضقتالن انايسن وأ الهج هراسي نع ناكو لجرب مامالا ىلص نإو

 . ةمات هريغ لاقو حبسلل نب دمحم نع . لخادلا ةالص تدسف كلذل دمعت

 : ةلأسم

 نع ىلص وأ مهفلخ نم ىلصف ثلاث ءاجو مامإلا نيكب نع لجر ىلص نإو

 راسي نع ىلص ىذلا حبسلل نب دمحم لاقو .اضقن رصبن الو اوأطخأ دقف مامإلا راسي

 ضعب ىفو . هتالص لدبي نأ بحت هفلخ نم ىلص ىذلاو : ةمات هتالصف مامالا

 نأ لجرلا كلذ نيمي نع ىلصف ثلاث ءاجو مامالا نيمي نع لجر ىلص نإ لوقلا

 . ةمات اهنإ لوقو ةضقتنم مامالا نيمي نع ىلص ىذلا ةالص

 ةلأسم :. ١

 مهيلإ رخأتيملو مامالا فلخ اوفصنموق ءال مامالا نيمي نع لجر ىلص نإ و
 نإو ، رخأتي نأ وه لهج ناك نإو ةمات اعيمج مهتالصف مامالا نيمي نع ىدلا

 . هنالص تدسف كللذ ريغ ةنسلا نأ ع نأ دعب كلذل دمعت

 : ةلأسم

 هتالص تدسن لجر ماقم مامإلا نيبو هنيب ناكو دحاو مامإلا عم ىلص نإو

 . هتلع ضفن دل حبسلا ن ذ لاقو ٠. همكنم ءاذح لحس نإ لست ل نأ بحم و

 : ةلأسم

نوكي نأ الإ هناكم تبثيو هيلإ مدقتي الف همادق ىذلا فصلا الخ نمو



 ٠٨ ع _

 ن غلبي الو هدحو فصلا ةولخ ىلإ مدقتي هنإف همادق و ىذلا فصلا ٢ هلاحو ت

 . هنالص داسف ىلإ كلذ

 زصف

 فسيف مرحي مث هرسجي مث هجوي ىتح ىلصملا هيلإ رجي ال نأ ةالصلا ىف ىغبني و

 الخاد لجرلا اذه نوكينأ لبق مدقتلل رخأتي امم نسحأ ةالصلا ىف لخد دقو ى هعم

 ولو لاقو ى رثؤملا وبأ كلذب لاقو زئاج كلذ لك هللا دبع وهأ لاقو ى ةالصلا ىف

 هنيب رورجلا نكب مل ام ةمات اعيمج امهنالصف مرحم نأ دب وأ مرح نأ لبق هرج

 . هتثيه ىلع ىشم ول نأ ، لجر ماقم مامإلا نيب و

 : ةلأسم

 ضقنالنأ بحن ةيبكتم ءاذح مامإلا فلخ لجرلا دجس اذإ هللادبع وبأ لاقو

 ءاذحمامإلا فلخ لجرلا دوجس نوكي ليق دقف قيض عضوم ى اوناك نإ و . هيلع

 لوقلاللا دبع وبأ لاقو ،هسأرو هيپنكمم مامإلا مهقبسي ىتح لوقو . مامإلا ىتبكر

 ادإ جبسملا نب دمحم لاقو . هب سأب الو ج عسوأ رخآلا لوقلاو ىلإ بحأ لوألا

 ،هتالص تمبمامإلا سأر ءاذح دجس ولو لوقوءهتالص تزاج ءىشب مامإلا مهقبس

 . هيلع ضقن ال و

 : ةلأسم

 للا هحر ىراولا وبألانو . هفلخ افص نكيلف ةعامج ءاسنب لجر ىلص نإ و

 ن وكي ىتح وندي رخآلان اهدحأ ءوضو ضقتناو ةعامج مامإ فلخ نالجر ىلص اذإ

نع ىذلا نأ الإ ر>آلا نيمع نع اهدحأ > ةعامح نالح ر ىلص نإو 1 مامإلا دصو



 ۔۔ ٤.٠٩

 اذإ لاق ، دوجلا عضوم هنم لان وأ ائيش هنم لني مل ىتح هنع رخأت مامإلا نيع

 ل مامإلا نم ءىش همادنتو' هنع رخأت نإو . هتالص تمت دوجسلا عضوم هنم لان

 نإو . اعارذ رشع سمخ رادقم مامإلا نع حسفي نأ الإ ث هتالص هيلع ضقني م

 . هتالص تدسف لجر ماقم رادقم هلامش و أ هغيمي نع حسف

 اعارذ رشع سمخ فصلا نع فصلا حسفنا اذإ هللا همحر رثؤلل وأ لاقو

 . مامإلا نع لوألا فصلا حسفنا نإ كلذكو . نيرخأتملا نيحسفملا ةالص رجت مل

 . هالخ فصلاو مامإلا نيب ناك اذإ اذهو

 : ةلأسم

 لخد لجر نع لثس هنأ ريشب دجسم ىف لجر ىلربخأ هللا همحر مشاه لاقو
 © فحصلا ىف لخدي ملو ادحأ هيلإ ري ملو هدحو مهفلخ ماقف مهالص ىف موقلاو

 ةالصو ةدسان لوألا ةالص : ريشب لاقف هعم ماقف رخآ ءاح ش 2 هنالص ضعب ىلصف

 نايلس كلذب تربخأ مشاه لاق . هل ةالص ال ل۔جر عم ىلصي هزأل ةدساف رخآلا

 نزرإ ةمات امهتالصو لوألا ةالص حلصأ لخد ىذلا لب : لاقن »نامثع نبا

 هلرا ءاش

 عبس ماع نم ةدعقلا ىذ ىف ىفوتملا نلا دبع ني ناسغ مامإلا ريزو نامثع نب ناميلس )١(
 كلت ءاملع ةلج نم ناليغ نب مشاه ناكو ةبقاث ءارآ اذ اليلج الاع ناكو ةرجهلل ةنس نيتيا.و

 وهو املع مهرزغأو انس مهمدقأ ناك خيشلاب فورعاا رذنا نيا وه ريشبو لئامس هنكسمو ةلودلا

 ىدنلجلا مامإلا ةمامإ ليبق ىف نايع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا لح نممو بيب> نب عيبرلا ةذمالت نم
 ةتنا لوسرنأ دعم نب ةصباو نع ىنانلا الإ ةسحل ىورو . ىناثلا نرقلا نم تانيثالثلا ى ىأ

 دحأ ىورو هتالص كيعي نأ هرمأن ههل>+و فدلا فلخ ىلصي الحر ىأر و هيلع نلا ىلص

 ةنا لوسر هللاقف فصلا فلخ ادرفنم ىلص هنأ ةركب ىبأ ثيد> ىناذلاو دواد وبأو ىراخبلاو
م. دمت الو اصرح تلا كداز ملسو هيلع هلل ىلصا
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 لصف

 حك ريو مرحمب : ليقو { ذيعتسي عكار وهو مامالا عم لخادلا نإ ليقو

 . ةءارقلا ىلإ ةذاعتسالا رخؤيو .

 : ةلأسم

 ةيناسثلام ءىدتبم هنأ ىون امهمامتإ ىف ذخأ املف نايل وألا ناتمكرلا هتاف نمو

 ض ةءارقلاب ةداعإلا هيلع ليقن راهنلا ةالص ىف عوكرلا كردأ نمو « ةداعإلا هيلعف

 ًآدب و ، حيبسقلا نيتريخألا ىف هىزجي وت نييلوألا نيتمكرلا ىف راهنلا ةالص ىف كلذو

 مام الا هقبس نإ و « هردابي هنإف مام الا عكر مث { ةيناثلاو ء ىلوألا ةعكرلا ىف دجلاب

 ةالص ىف لخد نمو 4 | دجلاب أدهي هنإف مامال مم عكرو اهضعب دجلا نم أرق دفو

 ةروساهي أرقي ال ةمكر نم ناك نإ هنإ عك.» مث أرقو مرحأن عوكرلا ىف مهو موق
 لدب ةءارق هيلعف ةروس ةءارق اهيف ةمكر تناكنإ و ء ةءارقلا ىف هيلع ةداعإ الف

 . لدبلا هيلع و هتالص تضتتنا دعي مل نإف ء عوكر مهو اهأرق ىتلا ةءارقلا

 : ةلأسم

 أرقف دعقو ث هنم ال۔__هج دجلا أرقو مرحأف تايحتلا ىف مامإلا كردأ نمو

 ىرعتيال نأ هل زئاج هنأ نظي ناك نإ هنأ وجرأو هتالص دسفت ى ليقف « تايحتلا

 . عامجإب سل و دح ةارقلا نإ ضمب لاق امنإ و ٠ ليق ام ضعب ف هتالص مامت نم

 أ رةي نأ هل سبل نأ مامإلا عكر دقو مرحأ اذإ : هللا همحر ديعس 3 لاقو

 ليقوةمات هتالص ليقن عوكرلا كردأ مث أرقو لعف نإف عوكرلا كردي نأ اجر ولو
؛فرالتخاالب لدبلاهيلعف دمعلا ىلع ناكنإ و فالتخالا هيفو ؛لدبلا هيلعو هل رذعال



 س ٤١١

 وه أرقف مامالا عكر > ةءارقلا ى : مهعم لخدي ل ة: .ارقلا ىف ف مامإلاو مرح ] نإ و

 . ديعب لوقو 2 ةمات هتالص لوقت . كلذ ىف فلتخم هنآ ، مامإلا قحلو مدعب

 هيلع ضقن الو مرحأ نيح مهعم عكري مل اذإ ءاسأ دق : ةيواعم ودأ لاقو

 . هتالص ف

 : ةلأسم

 ادجسم لخد دوعسم ن هللا دبع نإ لاقي : هللا همحر بوجحم نب دمحم لاقو

 ىشم هسأر مامإلا عفر اذإ ىتح فصلا ىلإ لصي زأ لبق عكرف 2 مكار مامإلاو
 . فحصلا قحل ىبح

 : ةلأسم

 دوجسلا اكردأف دجسملا رباج ىبأ نب ىسومو نال_بيغ نب مشاه ىنأ ليقو
 هدج نل هللا - : لاتو « ىسوم عكرف اماق مامإلا لس املف ك عوكرلا اكردي لو

 نع الإ فرصني ال لاقن اريشب كلذ غلبف مشاه لاق . فرصنا مث اماق هللا دح مث

 هتالص تمت دن لاق هنأ داهز ىبأ نع نظأو : ريشب لوق ىلإ ىسوم عجرف ، دوعق
 . ملسي 7 دوعقلاب رمؤي نكلو

 : ةلأسم

 هلا 353 لجرلا اذ __ رف :رودلا أرقي وهو م ام الا ةالص ىف ف لخد نمو

 . ال م ةي آ وه مرحأ ذم ٦ أرق أ اذ_ه ردي لو مامإلا عكر ر مش ح >رلا نرلا

 مامإلا عكر مث مث محرلا نمحرلا هللا مسب عب ةي ةبآ أرق نإ و ،ةءارقلا ديعي نأ بحأ لاق

 6 .ارذق مامإلا زواج اذإ ار أ ة هي الو عمسإ ر أ هل ىجبنيو ا ةءارقلا ل.ءر الف

. باتكلا ةحماف
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 : ةلأسم

 ةالص ىف ةءارقلا كردي ملو مرحأ نأ دعب عوكرلا مامالا عم كردأ نم ليقو

 ،ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلاوأ ىلوألا ةعكرلا ىف ناك ةءارقلا ىف هيلع لدب الف راهنلا

 . ىلإ بحأ ةءارقلا لدبو

 : ةلأسم

 موق ىلإ ءاج مش ث ةعامج ىف ىلص اذإ لجرلا ىف هللا هحر هللا دبع ىبأ نعو

 رفي الو ، مهعم لصيل ةالصلا نوديري دجسملا ىف موقلا ناكو ةالصلا نوديري مهو

 ء ثالذ ىلإ عراسي الف دجسملا لخد نكي مل نإو « ةلفان كلت هتالصو ةالصلا نع

 دعب ةالصلا نم رفي ال هنإ لوقو ، اهريغ وأ رصعلا وأ رجفلا ةالص دمب كلذ ناك

 امأ و رصعلاو رجفلا ةالص دعب ةالصلا بلطيال امنإ لوقو ء اهبلطيالو رجفلا ةالص

 ةالصامأ و .ةمسلا ءايحإ نم كلذ نأل ةليضفوةليسو كلذ ناك كلذ بلط نإف اهريغ

 ةالص ال هنأل ة_ءاجلا ةالص رضح ولو اهدعب ىلصي ال هنإ ليق دقف رجفلاو رصملا

 : . اهدعب

 : ةلاسم

 نراكو « ةرخآلا ءاشعلا مامإلا فلخ ىلص نم : هللا همحر ةيوامم وب أ لاق

 ًاضقن هيلع ىرأ الو ى لعف امي هنأ ادمع اهمتأىتح وه اهأرق ةروسلأ مامالا أرق اذإ

 { لعف امشثبف اهريغ الو باتكلا ةحتاف مامإلا فلخ أرقي ال ناك نإو . هللا ءاش نإ

 . قيفوتلا هبو 2 عأ هللاو ، هيلع ضقن الو
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 نوعبرالاو دحاولا لوقلا

 مامإلا عابتا نم مومأملا ىلع بج ايف

 مامإلا عطقي ىتح ريبكتلا عطقي ال نرأ مامإلا ةالصب ىلصي نل ىغبني و
 { هتاف ام لدبي نأ ىسن مث ث باتكلا ةحماف ةءارق مامإلا عم هتاف نمو ث ريبكتلا

 نيتمكرلاىف ناك نإ لوقو 7 ةداعإ هيلغ سيلف ةءارقلاب اهبف رهجمال ةالص ىف ناك نإف

 نإو ث ةءارقلاب اس.مف رهجم ال هنأل « رصعلاو ةرجاهلا نم ةداعإلا هيلعف نييلوألا

 اهبف رهجي ةالص ىف.ناكنإ و . ةداعإ هيلع سيلف امهنم نيترخآلا نيتعكرلا ىف ناك

 . هتالص ةداعإ هيلعف ةءارقلاب

 اهيف رهج الو . ة.ارقلاب اهيف رهجم ةالص ىف ةداعإ هيلع سيل رثؤملا وبأ لاق

 ةنآ مامإلا عم كردي لو ةرودلا ةءارق هتناف نوكي نأ الإ مامإلا فاخ ةءارقلا

 . لدبلا هيلعف اهدر نإف ةءارقلا ديعب نأ هيلعف

 دعب ةبآ مامإلا أرقمث لجرلا مرحأ اذإ : لوقن هللا هحر بوبحم نب دمحم ناكو
 نم ةنآ ةءارق كردي . اذإ لوقأ انأو . ةءارق ةداعإ هملع نكي لخادلا مارحإ

 فلاو « مامإلا س اذإ ةءارقلا ىضقي نأ هيلعف ةءارقلاب اهف رهجم ةالص ىف ةروسلا

 . ةالصلا دعيلف ةءارقلا ضقي

 : ةلأسم

 ' ةءارق ىف مامإلا لخد ىتح هيجوتلاب لجرلا لغاشت اذإ : مهاري وبأ لاقو

. هأرجأ نيتيآ وأ ةيآ عمتسا نإو ‘ أرقي الو عمتسي هنإف ةروسلا



 _ _ ٤١٤

 ِ : ةلأسم

 نأ هنم انظ همامإ لبق مآرحإلا ةريبكت ربك نم : هللا هحر دمحم وبأ لاقو

 مث ث هي ءادتقالا ىون هنأل همامإ ربكي نأ دعب ةرييكسةلا داعأ ريك دق مامإلا

 نأ ىرم:. .وهو ملس نإ كل ذكو ‘ هعض وم زمغ ف ريبكتل عضاو هنأكنف هقيس

 ىتح هلاح ىلع عجري نأ هيلع نأ دوجس وأ عوكر ى همامإ قبس رأ س دق مامإلا

 مومأملل زوحي الو ، هقحلي ىتح همامإ رظتني الو ى هعبقي مث لعفلا كلذ همامإ لمفي

 نوكي نأ كلذب جرخ دمعتم هقبس نإف ء ةالصلا لاعفأنم ءىشب مامإلا قبسي نأ

 امامإ مامإلا لج امإ 0١١ تلو ىنلا لوقل ك ؛نالص تدسو > اعبتم ًامومأم

 ن . اوتصنأف أ رق اذإ و ئ اودحساد لحس اذإ و ك ا وهكر اف عكر اذإف ؛ ه م ؤيل

 اسان مامإلا قبس نإو . اهل ايدؤم نكب مل رذع الب .هب رمأ ام ريغ ىلع ةالص ىتأ

 . همامال اعبتم نوكيو ى نايسنلاب هنم جرخ ىذلا هدح لإ عجر

 : ةلأسم

 هدري . هنأ أطخ مامالا لبق هسأر عضر نم نإ : مشاه نع دايز وبأ لاقو

 5 ضرألا لإ

 : ةلأسم

 انب ر : م ومألا لاق هلمح نل هرا عمس مامال ا لاق اذإ هرا همحر لحيعس و أ لاقو

 ُ سحأ رهف دجل ١ كل انب ر هدج ن هلا عمس مام ال ١ لوي الاق نإو > دللا كال و

 انبر هلوقب مومألل ىزعجا انومأم ةمث مامالا ناك اذإ هنأ لوقلا ضعب ىفو

( . دجلا كال
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 : ةلأسم

 انبر اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامالا لاق اذإ الم ىبنلا نع ثيدحلا ىفو

 . ")دجلا كال

 : ةل أم

 الإ ءىدتيي الو هنءا رق ىلع ىصع ٩ ف ةالصلا ف مامال ا لبق أرق نم ليقو

 مامالا لبق ىلوألاةمكرلا ةءارقلا ءادتباو مامالا أرقبىتح اهيف أرةي الفىلوألا ةمكرلا

 . هنالص لست الو هوركم

 : ةلأسم

 ةداعالا هيلعف مامال ملسينألبق هلدبيل ماقف هتالص نم ءىشب مامإلا هقبسنمو

 . ةمات هتالصف ةءارقلا ىف:لخذي نأ لبق مام ال ا لس نإ

 : : ةلأس

 نم ءىش ىف دمعتلا ىلع مامال ا قبس اذإ متؤملا نإ هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 ماع دق هنأل ةعجرلا كلت هل خلصت الو هتعج ر هعفنت الو دسفت هتالص نأ اهاك دودحلا

 ماق دق مامالا نأ نظيو أطخلا ىلع كلذ لعف نإ امأو . هثدح وهو هتالص دسفأ ام

 : لوقف مامال ا قبس دق هن أ هل نيبت ش رذع ىنعمو دمعتلا ىلع ال نايسنلا ىلع دعقو

 ىتح ملعي م نإوا ، هيف هكردأ نإ هيف وه ىذلا دحلا ىلإ همامإب مامنئالل عجزي هنإ

 مامإلا لعج امإ لاق لسو هيلع هنلا ىلص ةنا لوس ر :نأ ةريره ىبأ نع ناخيشلا جرخآ )١( ف
 انبرههللا اولوقف هدح نلاا مسا اذإو اوغكرافمكر اذإو اوريكغربك اذإف هيلع اوذلتخت الف هبيل
 . نيمجأ ادوعق اولصن ادعاق ىلص اذإو اودجساف دجس اذإو دمحلا كل
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 مامالاعمىضمو كاذهرضي مل هدح متأ دق ناكو هاواسو دحلا كلذنم مامالا جرخ

 قلا هتئيه ىلع ناك هيلإ عجري مل هنم جرخ يتح مامالا قفاوف دحلا ىلإ عجر نإو

 بسح ىلع دحلا ىف ناكول نأ 7 هقحلي مث ىناثلا دحلا ىف مامإلا ريصي مث ى اهبف وه

 اوركذي مل مهسأل د.هتلاىلعدانعم هبشي فالتخالا اذهلعلو].مهلوقىنمم جرخ اذه

 . .. هريغ الو ادعت هبف

 : ةلأسم

 :نايسنلا و أد.علاىلع هنم كلذ ناك 2 هريبك ةب دتمي الف مامالا لبةمرحأ نمو

 ىلع عوكرلا دح ىلإ زواجي ملام هيلع لست الو مامالا دعب ريبكلا ةداع هيلعو

 قحليو مارحإلاؤ هيجوتلاب ةالصلا ءادتبا هيلعف ايسان عوكرلا زواج اذإف ، نايسنلا

 الو ےلست الب ريبكتلا ةداعإ هيلع ادح زواجي ملام دودحلا نم هكردأ ثيح مامالا

 نع ىكح اك كالذ دعبي الف هيجوتلاو لسقلا هيلع ڵ لئاق لاق نإو ، هيجوت

 هنالص نم ءىش ىف هقبسي الو هل اعبات نكسيل مامإلا ةالصب ىلص نمو . ىفاشلا

 دوجسلا ؤهعضو وأ مامإلا لبق هسأر عفر نمو ..ةءارقلا "مامالا هيف رسي ايف الإ
 ضقنلا هيلع ليق دقف ثالذل دمعت نإو ى مامإلا مبةي ىتح هيف ناك ىذلا ىلإ عجريف

 هتالصف ةالصلاف لخدو ما رحالا ةريبكت رهك هنأ نفيقساو مامال ا فلخىلص نمو

 . اضقن هيلع ملعن الو بلقلا لغتشم اذهو ث ةمات

 هقالط اب ذخ ؤي نأ ىنغبني الو ةيرسلا ةالصلا ىف مامإلا قبسي نأ هل نأ ةرابعلا رهاظ ' )١(

 مامإا ةءارق ةفرعم هعسو ىف سيل هنأل هنم .روذع اطخلا ىلع قبس هنم لصح نإ ىنعملا نكاو

 . هتعباتم ىرحتي نأ هيلعو
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 : ةلأسم

 : حبسملا ن درح لاق { هت>اص تضقتنا ادمعتم مامال ١ لبق هسأر عفر نم ليقو

 . نيتيلاوتم نيترم هسار عفري ىتح هيلع ضتنال

 : ةلأسم

 ىتح اهمومه بو رضو املامآو ايندلا ركذي هبلق لغتشاو مامال ا ةالصب ىلص نمو .

 اهضعب وأ هتالص ر.أ هيلع سبتلاو أرق الو ىلصام وه ردي ملو هنالص مامإلا ىضق

 { ةمات هنالص نأ ةالصلا رمأ نم ءىش ىف هنع فاخ هنأ ملعي لو مامإلا عبقي هأ الإ

 ديعس و ألثسوءآدمعتم اثيش اهنمكرتهنأ ملعي ىتح هتالص دسفت الو لعفام هل هركيو

 رثكأ وأ ةعكر اهنم مامإلا هقبس دقو مامإلا ةالص ىف لخد لجر نع هلا هحر

 ىضق اذإ هل له طئاغ وأ لوب ىلصملا اذه برك ةرخآلا تايحتلل مامالا دعق امف

 مامإلا نأل كلذ هل سيل لاق مامإلا ملسي أ لبق لدبلل موقي نأ هسفن تايحتلا

 . ةدساف هنالصن ماملا ملسي نأ لبق ادمعتم لدبال ماق نإو « ةالصلا نم جرخم م

 عمتجملا قلا ةفلاخم ىف رذع لهاجلل ىل نيبي الو دمعتملا نم نوهأ | اذه ىف لهاجلاو

 عضوم ىف هنالصب الإ مامالا فلخ زوجتال ةالصلا نأ انباحصأ لوق ىفو هيلع
 ىف لدبلل اذه ماق نإ و ، دجل امامإ ناك اذإ لاح ىلع هتالصب ةالصلا زوجت

 ضعب ىفن « مامإلا ملسي نأ لبق لمعلاف لخدف هتالص تمت مامإلا ثدحأ ولام دح
 اذهو « هتالص تمت ثدحأ ولام دح ىف مامإلا راص دقو همايق ناك. اذإ لوقلا

 هنالص تمت مامإلا ملسي نأ لبق عكر نإو ، حص نإ ملعلا لهأ لوق نم صيخرت

) ٢٧ _ نيبلاطلا جهنم ! ٠ ([



 ىلصنذ ليقو ‘ عكري وأ ر ءاوسو ىنعلا اذهىلع تفث نإ و ؤ لوقلا اذه ىلع

 : حبسملا نب دم لاقو ص هيلع ضقن الف مارحإلا ةريبكت ال إ تبثي ف مامإلا فلخ

 . ضقنلا هيلع

 : ةل أسم

 عبات وهف مامإلا فلخ وهو هتالص ىف رثك أ وأ لقأ وأ ةعكر ىف كش:نمو

 . هتالص ىف مامالل اعبات مومأملا نوكي نرأ هب رومألاو 5 هياع ضقن الو مامإلل

 ىذلا ةااصو ‘ ةمات عباتقلا ةالصف هل اغبتم نوكي امإو « هراسي الو هقبسي الو

 ملعن الو .2 ةدقتنم دماع همدقتي ىذلا ةالصو اهداسف ىف فلتخن « ةصقان هراسي

 .افالتخا كلذف

 : ةلأسم

 ءارق ىلإ ةلقع و مامإلا فلخ ىلصي نميف هللا هظفح ىلاسسلا دحأ نب دمع لاق

 عوكرلا لاح ىف وأ دوجسلا لاح ى ىف وأ ربكب وأ أرقي وهو هلقعيل هريبكت و مامإلا

 هل ىغبنيال هنأ ! ڵهريبكتوهسف ةءارق نع هريبكسنو مامإلا ةءارقل هتاصنإ هلغشأام رو

 لغتشا نإ و.ريبكتلاو ةروسلا ةءارقل وهممتسا مامإلا أر اذإ نكلو كلدلعنينأ

 هريغو أ ساوسو مامإلا فلخ لغاشت نهو . . ااصضعقت ن٠ ٣ نمأن آ 4ر٫ ;الصد

 ئ هيلع ضقت ذف ةالصلا دودح نم لح مامإلا نبيب و هنر نكي مل اف مامإلا هقبس ىح

 هبتنيملو ةالصلا ق نسعن نإ امأو .ضقنلا هيلمت هيف امهدحأ سيل دح امهنيب ناك نإو

. هتالص ىلع ىنبي هنإف مامإلا لس ح
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 : ةلأسم

 عوكرلا كردأف ماق مث أرقو مامإلا ماق ىتح ىلوألا تايحتلا ىف لغاشت نمو

 اذه ىف ادح ةءارقلا سيلو عضوملا اذه ىف هيلع ضقن ال هنأ مامإلا عم

 نم هسأر مامإلا عفر نإو ، دح عضوم كلذو ةداعالا ڵ هيلع لوقو عضولا

 نع مامإلا فلخ وهو اهبس نمو . هتالص تدسف وه موقي نأ لبق عوكرلا

 هيلع نأ اثيش اهنم مهفالو ، نآرقلا نم مامإلا أرق ام فرعي مل ىتح مامإلا ةءارق

 ةالصلا ىف هعم لخدو مامإلا عم مرحأ نمو . هأزجأ ةبآ رادقم عمس نإو . لدبلا

 كلذ دمب هقحل م اهدحأ هيف سيل دحم مامإلا هقبس نيتمكر وأ ةمكر هعم ىلص اهلف

 هكردي نإو . . من ة ال لوقو 4 8 هنالص مآ ة لوقف « "هدنع هتالض ىضقو ةالصلا ف

 دح ىف مامإلا لخد دح نم اذه جرخ الك ناكو « ,لماك دح امهنيب ناكو ةالصلا ىف

 ادح هعم كردأ اذإف « ملسي ن أ لبق ةرخآلا تايحتلا ىف هكردأ ىتح اكرادتي ذ رخآ

 تايحت دومقلاو ، هقحلي الف ادح كردي مل امو ، لوقلا اذه هةحل ةالصلا رخآ نم

 هتالص تمت اثدح ثالذ دعب مامإلا ثدحأ ول هنأل هلوسرو هدبع : هلوق ىلإ دح

 نوكي هنأ ىل تبي الت هتالص تقل ثدحأ ول دحم . مامإلا راص دقو هكردأ نإو

 رثك أ وأ نييلخ ندحم . مامإلا هقبس نإو .ةالصلل هعممرح أ دت ناكولو هعم اكردم

 اذه لخد دح ىلإ دح نم مامإلا جرخ املك ال!زي مف ةالصلا ىف هدنع مرحأ نأ دعب

 تضقتنا مامإلا ثدحأ ول ام دح ىف ةالصلا نم رخآلا دحلا ىف هكردأ ىتح رخآ ف

 هتاف نإو ث لوقلا ضعب ىف ةالصال اكردم ناك اًكات ادح هعم كردأ اذإ هنأ هتالص

. دحلا كاردإ نم فلتخم ام ىلع الإ ةالصلل كردم هنإ لوقآ الف هنم ءىش و أ دحلا
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 . كلذب لوقت نم لوق ىلع ةالصلل كردم وهف امات ادح كردأ اذإ هن أ ىعمو

 ديعلاةالص ف مامإلا عم لخد لجر ف نايلس ن مهارب إ نب دمحم هللادبع وب أ لاقو

 رثك أ وأ هيذ اهدحأال دح امهنيب راصىتح مامإلا هقبس مث ءةالصلا لوأف اهريغوأ

 : ةءارقلا ىف ذخأو تايحتلل دعق دقو مامإلا كردأو 2 وه ىلصو مامإلا ىلص مش

 تايحتلا أرق وأ هعم ملسو ت تايحتلا أرقي وه ماق هلوسرو هدبع دمح ىلإ أرق دقو

 هنس اذإ هن أ هعم 7 تايحتلا اذه أرقو دهشقي ماقو تايحتلا أرق و أ هعم س ,أ

 دسفت لوقف 2 هيف اهدح أ سيل دح امهنيبو ، دح ىف وهو هيف مامإلا ناكدحم مامإل

 ء لاح ىلع امهنم دح ف وهو :الصلا ف مامإلا كردأ اذإ دسفت ال لوقو ى هتالص

 هسفن تايح ,نم غرفي نأ لبق ةالصلاف مامإلا كردأ اذإ هنأ لوقلا اذه ليوأت ىلعف

 دوعقلا مامإلا عم كردأ اذإ لوقي اضعب لعلو ، دحلا وه تاذ نأ هلوسرو هدبع ىلإ

 . مامإلا عم دلا كردأ دقف مامإلا لسر نأ لبق هلوسرو هدبع ىلإ وه أرقي نأ لإ

 هتالصنم مامإلا غرف نأ ىلإ دح هل اتباس مامإلا لزي مل نو . لإ بحأ لوألاو
 نم اهريغو دبعلا :الصو ‘ اذه اولاق ام ىنعم ىلع مامإلا ةالص كردي هنأ عأ الف

 كردأو ةالصلا لوأ ىف مامإلا عم لخدي مل نإو . ءاوس اذه ىف ةب وتكملا تاولصلا

 هعم لخدنأ دعب هقبس مث ةالصلا دودحنم دح ىف هعم لخد انإف دوجسلا ى مامإل
 لوأ نم مامإلا هب هقبس ام ابأو { دسفملا قبسلا عضوم اذهف مات دحب دحلا كلذ ىف

 د وقملا ىف ولو دح ىف هكردأ اذإ هيلع كلذ دسفب الف هيف هعم لخدي نأ لبق ةالصلا

 { ةالصلا دود> نم دح د وعقلاو ادحاو الح هعم كردأ ولو هعم ةالصلا كردأ دقو

لوقو . ةالصلا هعم كردأ دقن مامإلا ملسي نأ لبق هسفن تايحت كردأ ول هنأ كلذو
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 ىلإ مامإلا أرقي نأ لبق تايحتلا أرق اذإ وعو ى هلوأ نم مامإلا دوعق كردي ىتح

 هدبعىلإ مامإلا أرقي نأ لبق ماهإلاعم دونلا ف لخد اذإ هنأ ىدنعو .هلوسرو هدبع

 ةالصلاف لخد دق مامإلاو ءاج ادإامأو.دحلاىف هكردأو دحلا ىف هعم لخد دقف هلوسرو

 ىف مامإلاو دحف وه ناكف هسفن ةالص أدتباو دودحلا نم هيف وه ايفهعم لخدن ف

 نم ادح هسفن ةالصب ىلص اذإف ،تايحتلاىف وأ دوجسلا ىف كردأو غرف تح ى ىناثلا
 الإ مارحإلا ةريبكت رهك هنأ ولو انباحصألوق ىنهتالص تدسف امات ةالصلا دودح

 كلذىف ملف الو هتالدتدسف هنالص ىف مامإلا عم ىضم هسفن ةالصب ىلصي هنأ اهب

 . ايسان مامإلا لبق ةءارقلا ىفذخأ م رهجلا ةالص ىف مامإلا عم مرحأ نهو . افالتخا

 هل تلصح دق هنأل أرق ام ىلع ىنبي هنإف ةءارقلا ىف مامإلا ذخأ مث « كسمأف ركذ حش

 هعم ملمإلا نأل هتالم ت لوقن هل٬عساو كلذنأ نظو ثالذل دمعت ولو ةءارقلا كلت

 نأ اك دحب تسيل دحلا ىف لوق ىه امنإ ةءارقلا نأل ، دحم مامإلا قبسيملو دح ىف

 سيلو دوقعلا..ؤ لوق تايحدلا نأاكوءدعب سيل دوجسلاو عوكرلا ىف لوق حيبستلا

 تسيل اهنأل ء رهإلاو رسلا نيب الإ ىعم اهيف قرف ال رهجلا ىف ةءارقلا كلذكو دحم

 . ةالصلل دودح اهنأ اهيلع ةالصلا تقبث ىتلا ةالصلا دودحم ةامسملا دودحلا عم دحم

 لصف

 كلت هنالصف رمععلا ىلصي مامإلاو رمنلا ديرب وهو موق ةالص ىف لخد نمو

 ةمات مهلك مهتالص نإ لوقو ك مامالل ةالصلاو ‘ رصعلا 7 رهظلا 7 ةضقتنتم

. ىوق ام لكل و
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 : ةلاسم

 ىلصو رصعلل ميقملا ماقأو رصعلا ترضح ىتح رهظلا نع سعن مامإ ىفن ليقو

 . مامالل ةالصلاف ترضح دق رصعلا نأ لعي ملو رهظلا ىلصي هن أ ىلع مهب مامإلا

 ةالص ىلصي هنآ ىري وهو مامإلا ةالص ىف لخد نمو ةمات مهاك مهتالص لوقو

 ةالص ىلع مزعي نإ و ، ضقني هنإف رصقن امامت ىلصي هن أ هدنع وأ . وه نأف رفس

 { مامإلا عم مومأمال ةين ال لوقو ث هيلع ضقنالف مامإلا ةالص ىف لخدو اهنيعب

 ىلص ر.و . مامإلا ةالصب ىلصي نأ متؤللا دقتعي امنإ و { مامإلا ىون ام ةينلاو

 اذإ هيلع ةرافك ال ليقو ة ةضقتنم هتالصف رتولا ىلصب مامإلاو ةضيرفلا مامإلا عم

 .. قيفوتلا هبو معأ هللاو 2 هل زئاج كلذ نأ نظي ناك

» »« ٧



_ ٤٢٣ 

 نوعبرألاو ىناثلا لوقلا

 ايامت وأ اهس اذإ مامإلا هيبنت ىف

 هللا كناح,س ى مامالل مومأملا لاقن ء مامإلا اهسف مامإ فاخ ىلص نمو

 هللا هجر ديعس ىلأ نعو . هللا ناحبس لوقب نأ ىنبنيو 5 ةداعإلا هيلع ليقف

 ة.ارق عضوم فرخآلا دوجنلا رم مامإلا موقيف مامإلا فلخ ,ىلصي ىذلا ىف
 دوجسلاو دوعقلا نيدحلا نيب نوكب نأ مومأملا رمؤيف ء طلغلا ليبس ىلع تايحتلا

 ىتح ىسن نإو ، تاذ هل زوجي نأ وجرنف هل حبسو كروتو ذعق نإو . هل حبسي و

 ذووقلا نيب وهسلا ىلع مومأملا مت نإو ث هللا ءاش نإ ةمات هتالص نأ وجرنف دعق

 دصعتلا ىلع مايقلا لاح ىلإ دعتي ملو مامإلا راظتنال هل زئاج ثالذ نأ نظي مايقلاو

 هثطخ ىلع ىضمو ح هبتني ل مومألل .هل حبسف مامالا اهس اذإ و . ضقتنت ال هتالص نأ

 ةالص « هتالص مومأملا متيو ث مومأملا نع هتمامإ تلطب دقف باوصلا نلإ عجري ملو

 ف هفلخ نم ضعب هل حيسف ، هتالص ىف اهسف عمسي ال سأ مامإلا ناك نإو.. هسقن

 . هتالص دسفت لوقف « ىمارلا ةالصىف فلتخ هنأ عجرو ى هبتناف ةاصح هامرف عمسي

 نه ضعب هل حنحنتن مامإلا اهس نإو . عيجلا ةالص حالص __زم لذ نإ :لوقو

 ىسوم لاقو .. لدبلا مازلإ :نع فعض ضعب و « ةداعإلا هيلع بج وأ ضعبف هفلخ

 تايح وأ حيبست وأ ريبكست نه ماءإلا هيذ امب هفلخ ىذلا رهجيلف مامإلا اهم اذإ

 هلا مدب لاق هلا ناحبس لوقي نأ مومأمل دارأف مامإلا اهس نإو مامإلا هبتني ىتح

 نإ و هتالص نضقن ىلإ بهذي اضعب لعلو ، نيملدملا ضعب لوق ىن هيلع ضقن ال

هل حبسن أطخأو مامإلا اهس نإو . فالتخالا ىف هللا مسب هلوقك هللا كناحيبس لاق



- 2٢٤ 

 هلع أو هنم اندو هر ااص دحا وعطقف عمسب نإ و « كنلذب سأب الاف دحاو نمرثك ]

 . هتالاص ءی اتيب لج رلا كالذ عجريو ‘ سأب ااو

 : ةلأسم

 ىلع هفلخ نم هعبتاف ةالصلا ىف طلغ اذإ مامإلا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ةرخآلا ةعكرلا دعب ةرخآلا تايحتلل دعق هنأ لثم مامإلا أطخ لعي وهو ث طنلا

 مؤللا ةالص ن لوقف ث هل حبسي ملف هأطخ ملع دق متؤملاو 2 اههبشي ام وأ هنم اطايتحا

 نإف ، هل حبسي نأ هيلعو تال لوقو . هأطخ ملع ولو هثطخ ىلع مامإلا عبتا اذإ

 حپسوةرخآلا تايحتلا ىضق نأ لعر ىلصي مامإلا ماف اذإ و . هتالص تدسف لعفي

 ،ةالصلا تيضقدقهل نولوقيو مهتالص تم .دفو نوملسي مهنإف دعقي ملف هفلخ نم هل

 متأوء فرصناو ملس مش ةءارق و أةدجس ىن مامإ ىف هللا همحر ةرزع نب ىلع نعو

 ،مهتالصتضقتنا اولعفيمل نإ و مهتالص تمتكلذ نم ىسن وه ناكام هفلخ نيدلا

 فرسهناو تايحتلاو ةريخألا ةدجسلا ىسن مامإلا ناكنإ ان أ بحأ ىذلا و : لاق

 رخآلادحلا اذه لبقةالصلا طسوىف كلذ كرت ناكنإ و« مهل تمت مهتالص م اومتأو

 مه اومتينأ هبقني ملوءأطحلا ىلع ىضمو ةالصلا نم هكرت امف هل اوحبس اذإ نحتساف

 هتالص نأ ا ولع ٣ مهنألمهتمامإ نم ج رح دقومهالص م اومتيوكلذ نم خ)رتام

 مهياع نمآ الم هعم ا ولصو مبةبسل ْن ] لبق هوقحل و وه ) ر ام ا وم أ نإو ةصقتنم

 ىسن ام اوءتيم وأ أطخلا ىلع هومعبتا نإو .ةضقتنم هتالص نأ اولع دق مهأل داسفلا

 : هن و:م / داهز لاو . ع۔يجلا ةالص دسفت ْن أ وجرأو ك دشأ كل ذف ةالصلا نم وه

٣ ذحس نيتعكر ل ا نم ٣ ن أ الف راحصب ةء ا ةالص ليجل ا ل ] ن نامي فاخ انيلص



 - ن ٢ ٤ --.

 دجسو دودوم وب أ هنأ وجرأو كدحسو لجر ,هكف مهلع أطبأف اهدحسي لو دعف

 ربك ىذلا نأ ملع أ و دجسو ث نام مامإلا ربك مش مهسوءر اوعفرو هعم سانلا

 انفرصنا امن ء تمي دق ىالص نأ تيأرو دجسأ مل دجس نأ امن 2 مامإلا ريغ

 فيكتلق 7 اثالث دحس نمم ان أ لاقةالصلا رضح نمت ناكو زشياا نب ديعس تل س

 اودجس نيذلا نأ ىنباجأف . نامثع نب ناملس ىلإ تبتكف « ىردأ ال لاق ؟ عنصت

 هتربخأف ث هتيقل ىتح ضقنأ نأ تهركف ث ةداعإلا نيقابلا ىلعو اوباصأ اثالث

 ةداعإ لع رب ملف 2 مامإلا ريغ هنأ هدوجسل تدجسو ربك ىذلا نأ عأ ل ىن أ

 ةدجسكرت زوجال هنأل ةداعإلا دجسملا لذ ىف مامإلاب نأي نم ىلع لوقو . ةالصلا

 . مامإلا ةالص ريغب هدحو ىلصي نأ روحم ال و ًأطللا ىلع

 لصف

 م ولو ايامت اذإ هل حتفت لوقو « تكسي تح هل حتفت الف مامإلا اهاعن اذإ اولافو

 ىنعم ىلع نرامتلا نم كلذو ث هسفنب ثاذ بلط هايعأو هيلع جيرا اذإ تكسي

 الإ ةالصلا : ال اين كلذ ناك ادإ ةالصلا ىف مامالل كي رش مومأمل نأل 9 ةالصلا

 ؛ فالتخالا هيقن ةالصلا هب"موةتو هنودب ةالصلا ىف ىزتجي ايف كلذ ناك نإو . هب

 ناكو ْ هأرق ىذلا كلذب ىفتكاو ‘ عكري مامإلا مادام كلذ ةزاجإ ىنبجعي و

 ىمر ٤ مالكل ب هبلطب مامإلا ما رام امأو . ةدايزلا ه بلطي ام ىعم ىلع هت وكس

 هيم حتفي ال نأ ىنحعيو ى فالنخالا ىنعم هيفف هايعأ ام بصي هن أ الإ ةءا رقلا

 ك أرقي وهو ةح ا رةلا ق مامالل اكراشم نوكي الث ءايتالا ليبس ىلع تكس ىتح

هللا دبع انب ىلص : لاق ره نيا ىلو عفان نع انل ركذ هللا همحر رثؤ!ا وبآ لاقو



_ ٤٢٦ 

 حرلا نحرلا هللا سب أرق باتكلا ةحتاف ةءارق نم عرف املف برغملا ةالص رمع نبا

 ص وه أرقن ، اهلازاز ضرألا تلزلز اذإ 2 انأ تلقف نآرقلا .هيلع نرخو « اهددرو

 نم ةءارقلا ىف مامإلا ىلع حتفي نأ سأب ال لرقو . ىلع بعي ملو ةءارقلا ىف زيتساو ك
 يات اذإ مامإلا نع هللا هسحر ديعس وبأ لئسو . رطضن . ولو اباعتن نأ نزؤد

 هنأ هرمأ نم رهظو تكس اذإ لاق : هقلخ نم هل حتفي نأ زوم تقو ىأ ةالصلا ىف

 ددرتي وهو هل اوحتف نإو . هفلخ نم هل حتفي الف ددرتيو بلطي مادامو . ىنع دق

 هيلع حتف ىذلا ناك اذإ ء اهدسقن ال ضعبو هتالص دنفي ضعبف بلطلا لاح ىف

 باتكلا ةحتافتءارق نم غرف ام دمب تكس نإ و ، نيملسملا ةفلاخمل دمعتم ريغ الهاج

 ةالصلا هب هلزوجمام أرةي مل ام دكوأ ىرن هل حتفلا ناكهب رمؤي ام قوف اتوكس

 رهاظتي نأ لبق دحأ هيلع حتف نإ و س ةالصلا نم نآرقلا هيف أرقي ايف ةءارقلا نم

 « ةءارقلا نم ديال هن أ هل تبث امل كلذ ىف زاوجلاب لوقلا ىضم دقف ءايعإلا هرمأ نم

 . اهملع ناوع أو ةالصلا ىف هؤاكرش مهنألو

 : ةلأسم
 طاتخا ةءارقلا حتفتسا املف مهب ىلص موق مامإ نع هللا هحر ةيواعم وبأ لثسو

 اذسهو « ةمات هتالصو هيلع سأب ال زاق كرو اهضعب كرتو ةروسلا عطقن « هيلع
 , قينوتلا ه و عأ هللاو ء ادعاصف ةيآ رادقم ةروسلا نم أرق اذإ

» » »



 ۔ ٤٢٧ ۔-

 نوعبر الاو ثلاثلا لوقلا

 ب رهاسملاو رف ! مم ق ةلاد ,ناسملاو ,فاسملاا رملا ةااص ىف

 ةالص نيميقماب رفاسملا ةمامإ نإ قافتالا ىنعم ىف تيث هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هسفن ةالص رفاسملا ةالصب مقملا ةالص نأ و رصقلا ةالص ىهو « !هد_ح و هسفن

 امأو ، ةزئاج رفاسملا ةالص نإو ى مل ةالص نع رفاسملا ةالص ىزجت الو ، اهدحو

 رناسلاماتثا امأو 2 رفاسلاب فلا ةالصك امامت نوكتو ،ةزثاج رفاسملاب

 ةالص هتالص مأ اذإ هنأل رفاسملا ةالص ىف فلتخم و « ةدساف ىهف

 ح ةلا ةااص
 ةللا ةالص مقةملاب

 امب رأ رفاسملا ةالصب قلا ةالص امأو .لدبلا هيلع يرب ضعب و ةدابزلا هرضت مل رقسلا

 تناك نإن ڵ الطاب وأ هلعف نم الفن نوكت نأ نم هل دب ال هزأل اهمامت ىل نيبي الف

 . لطابلاب موقي ال قحلاف الطاب ةدايزلا تناك نإ و ، لفنلاب موقي ال ضرفلاف القن

 ةالصب ىلصأ لوقيوىوني هنكل و لدبلا هيلمف لل ةالصب ماقا رفاسملا دقتعانإ ه

 دعقف ةعامج رصملا ىلصي نأ دارأو اهد>و ىلوألا ىلصف ةالصلاممجم ىذلاو مامإلا

 هل زاج ملس اذإف ء ملسي نأ هل زاج هلوسرو هدبع ىلإ لصو اذإف زظتني تايحتلا ىف
 رصعلاو ىلوألا نولصي نيرفاسم اموق ىأر مث ىلوألا رفاسملا ىلص نإ و . راظتنالا
 . رمصعلا مهعم ىلصي ال هنأ ةعامج اعمج

 ناك نإ و ‘ زاج رصملا ثقو ىف كلذ ناكاذإ : هللا همحر ديعس و؛ 1 لاتقو

 ذخأف ثدحأ 7 ةعكر موقب ىلصي رهاسم لجر ق 7 ئ زح ىلوألا تق و ف

رخأتيف ى مهب ملسي الجر مدقي هنإف ء ىلوألا ةعكرلا ىلإ ةعكر مهب ىلصف ك قم ديب



_ ٤٢٨ _ 

 - رأ 7 ي الو ، ىد اره نيميقملا نم مهعم ىلص نم كل ذكو ء هتالص ميف وه

 ةعكر مهعم كردأن رصقي وهو امامت نولصي ةعامج ىلإ رفاسم ىتأ نإو . تاعكر

 هيلعو كاذ هيز ال هنأ ملسب ش 4 ىرخأ ةعكر اهيلإ داز ةالصلا اوضق املف ةدحاو

 لدبي و هتالصبالإ هتالص مت الف مامإلا ةالص ىف لخد دق هنأل مامإلا ةالص م نأ

 اذإف رظن دانالص ىخذق املو مامإلا ةالصب ىلص راسم ق ليقو ‘ مامإلا هي هقبس ام

 ٠ ارصق ةالصلا لدبأ تقولا ىف كلذ ملع نإ هن أ { سحنته بوث ىف ىلص دق ود

 . امامت لدبأ تقولا دمب ملع نإو

 : ةلأسم

 كردأف قلل مامإلا ةالص ىف لخد اذإ رفاسملا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 دودح رخآو ،ماملا همزلو ةالصلا كردأ دقف ةالصلا دودح نمهقوف امف امات ادح هعم

 هدوعق لوأ ىف مامإلا عم ديق اذإف . ةلل ةالص نم رخآلا دهشقال دوعقلا ةالصلا

 ةالصب رفاسملا .ىلص اذإ امأو . ماقتل همزلو ةالصلا كردأ دقن ريخألا دهشقلا نم

 .وضو ريغ ىلع وأ بنج ودو ىلص وأ هبوث ىف ةساجنب رفاسملا ةالص تدسفو ميقلل
 اذإ امأو . همقل ةالص ىلإ عجريو آردق لدبي هنأ تفولا ق ملع و كلذ رك ذف

 هل اميت ناك هنأل ى مامإلا ةالصب اهلدبي لوقف ةالصلا تقو تاف ام دعب كلذ ملع

 اذإ امأو . هل ت ل مامإلا مم هتالص نأل ارصق امهلدبي لوقو . امامت ىلصي وهو

 ه.ةن ةالص ىلصي رفاسملاف هفلخ ىلص نم ىلع لخدي داسف الم مامإل ا ةالص تدسف

 . هل دقعفت مل ةدساف مامإلا ةالص نأل ، تقولا ىف

تقولا ىف آرصق اهلدب أ مامإلا لبق نم داسفلا ناك نإ دمحأ نب نسحلا لاقو



_ ٤٢٨٩- 

 هسفن لبف نم داسفلا ناكنإو « هل دقعنت مامإل ا ةالص نأل ء تفولا دعب و ]

 تقولاف لع مث ةمجلا ىلص نإ كلذكو ًامامت تقولا دعبو رصق تقولا ىف اهلدبأ
 امأو ث هسفن ةالص تاعكر مبرأ اهيلصي تقولا ىف هنإف ةضتتنم اهنأ تقولا دعب وأ

 مامإلا ةالص اهلدبي لوقي صعب و ٤ؤ 44 ةالص اهلدبي لرةي ضعبف تقولا ريغ ف

 ةالص ىف لوخدلا رفاسملا دارأ اذإف ء ةزئاج رفاسلاب قلا ةلص ليقو ك نيتعكر

 ناك نإف . امامت الو ارصق لوقي الف ةلل مامإلا ةالصب ىلصي نأ ىون نمل مامإلا

 هلالص ىف ةدايز ال ةم ٦ اك ةلل مامإلا ةالصب اهالص ىلوألا ىف مامإلا عم هلوخد

 نيتمكرىلوألا مدق ىلوألا ىلص نكي لو ةيناثلا ىف لوخدلا دارأ نإو . ناصقن الو

 اتكاس دعقو ملس هلوسرو هدبعأىلإ تايحتلا أرق اذإف « برغملا تناك نإ اثالث وأ

 مهمايق ف موغي . ، هتعامج موفيو ‘ قلا مامإلا ةي ىتح لوحتي الو ملكستي ال

 الوأ اهالص تلا ىلوألا ىلإ اهعمج مقمل مامإلا ةالصب امامت ةينانلا ةالصلاب فأ

 - هنأك جقلل مامإلا عم اهتقو ق ةالص لك ىلص ءاش نإ و ( ارصق رةسلا ةالصب

 آارصقالو امامت ىلصب نأ مامإلا ةالص ى هلوخد ىف ىونيال كلذ لكو « نيميقمعم

 . مامإلا ةالصب ىلصي نأ ىوني نكل و ( رهش الو رصح ةالص

 ( : ةلأسم

 سج هبوث وأ ءوضو ريغ ىلع هنأ مامإلا رك ذ مث رفاسم ةم ىلص نإ ليقو

 ةرخآلا ىلإ ىلوألا رفاسلل رخأ اذإو . ملل ةالص هتالص ىلع ىضمي رفاسلل نأ

 ةداصفتقولا لبق اولص مهنأ نيبت مث تقولا اورحتن مغ موي ى ةعامج مم اهالصف

. تقولا ىف نوء.ةلا ىلصي و ةمات رفاسملا



 ۔۔ ٤م.
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 رصقلا ىونو ةممتملا ةالص نيمنةمب ىلص رفاسم نع هللا هحر ديعس وبأ لثس

 { لقأ وأ ةعكر دازو ماقو 2 تايحتلا اوأرقو اودعق املف ك مهالص نومتي موقلاو

 هب اوممنا نإ مهنإ : لاق « مهتالص موقلا متأو وه لس ركذ الف هلاوحبسي ملو
 ىلع اوضمو هتدايز ف هأطخو هوكرت نإو ٤ منالص دسفت نأ فاخأن أطخلا ىلع

 نرم فلخ ىلصي ن أ رفاسملا ىلع سأبالو ةمات مهنالصف هل اوحبسي ملو مهنالص

 هنف ره ايذ ره ح ث ةالصلا ىف هل افالخ هنم رب م اذإ إ بذلا ىف ةقفاوملاب هفرعي ال

 نمحرلا هللا مسب ةه ارقكرتيو هيدي مهرب ناك ولو { مامالا هين رسي ابن رسيو مامإلا

 حاتفتسا لوقو ص ةحتافلا نم ةيآ لوق حرلا نمحرلا هلل مسب فلأل « محرلا

 ( ( . ةروس لك

 : ةلأسم

 مامإلاعم انجرخ : الاق ردتقلا دبعو نامثعىبأ نع ىنايللا نب ضيفلا افل ىور
 نم ىأر عمجأ { تاعك ر عبرأ ©)قميب سانلاو ىلضف نافضغ ديري وهو ناسغ

 حنيتمك ر اولصو اهوضتنف نيتعكر اولصي و ةالصلا اوديعي نأىلع نيملسملانم رضح

 ةالصتضتتنا اذإ ةالص كلت مهتالص اوري ملو 2 ةالصلا اوداعأف قمع لهأ اورمأو

 عضوم ىف نوكتي نأ الإ نيميقملل امامإ رفاسملا نوكيال ليقو ء ةنسلا فالخ مامإلا

 نم رضح نمع هملع وأ هلضفل ةمامإلاب ىلوأ وه نوكي وأ ه ةالصلل هيف ىلوتملا وه

 )١) عضوم .



_ ٤٣١ 

 ا ومتأف نوميقملا ماق ملس اذإف همص وم ٢ نكي ولو مدمغتل اي لو ا وهف ئ نيميغلملا

 ل رصح اذإ ميدقتلاو ةمامإلاب ىلوأ و هسةن 1 لا مامإلا امأر . ىد ار مه الص

 ىدارف مهتالص نيميتملا نم هفلخ نيذلا متأ رفسلا ةالص ىضق اذإف ارفاسم ناك نإف

 . مامإ الب

 : ةلأسم

 ناكدقو رفاسملا مدن مامإلا ءوصو ضتتناف نيميقلا عم رفاسملا لص اذإ لفو

 لخد دق هنأل امامت ةالصلا مهب : نأ هل زوجي هنأ مهتالص ىف لخدو مهعم مرحأ

 ١ . ماملا ةالص ىف

 : ةلأسم

 مامإلا ملس اذإف اهيف أرقي ىتلا رفاسملا ةالص نم ةمكر ميقملا كردأ اذإ ليقو

 ثك ام ريغ ضرألا هلحم لانياس ردق دمق مث اهتءارقب ةينا ةمكرب ىنأف ميقملا ماق

 ماق مامإلا ملس اذإ لب ضعب لاقو . هتالص رخآ اه نيتللا نيتمكرلا ىلصيف موقي مث

 2 ةءارقلا نم اميف 3 نيتعكر ىلصي نأ وهو ميقم عم هنأك هتالص متأف ميقملا اذه

 مامإلا كردأ ثيح لبي رثك أ وأ ةعكر ىلصيف موقي مث تايحتلا أرقيف دعقي مش

 عم هكردي ام هل لذبي ىذلاو ك وه ٩نال ص رخآ وه مامإلا مم كردأ ىذلا نوكيو

 . هتالص لوأ وه مامإلا

 ,لصف

دإفا ڵ نيتعكر نم مامإلا ملست دنع ملع مث ، ملع الإ رفاسم نا نمو



 _ _ ٤٣٢

 تزرإو « امامت هتالص متيف امامت الو ارصق دقتعي ملو مامإلا ةالصب ىلصي نأ دقتعا

 . ةرساف هتالصف ماملا دقتعا ناك

 : ةلأسم

 دقتعا نإ هنأ قلا ةالصب ىلصي ,اسملا ىف ركب ىبأ نب ديعس نب دمح لاقو

 لوق نم رثألا ءاج اذكه ث مامإلا ةالصب ىلصي هفكلو ، ضقنلا هيلع تيأر مال

 . نيملسملا

 ثدحيف رئاسل فلخ نوكب هلل ق هنا همحر ا د دبع ىف ] نع دجو امجو

 > هتالص وه ي و موقلاب ي ملسي . رح 1 "رفسلا ةالص اهس 2 ٩ أ لل مدةيف مامإلا

 . موقلا كرتيو هتالص وه ميلف ةالصلا رصقي نمم لجر هنم ابيرق هءارو نكي ملنإف

 رخات رفاسملا ةالصلا متأ اذإ نكلو ث له ةالصلا ىف رجلا نإ هريغ لاقو

 نم ٣ نمع - ال و ٠. ىدارف هنالص وه متأو ك 7 لهي موقلا نم لجر مدقت و

 لاق . ةالصلا هعم نومتي الف نورفاسلل امأو ى ني نمم ناك نم ماملا ةالص نيميقلل
 لهف ىتح نيميقملاب موب نأ رفاسملا ىلع بيعي هل دبع دمح ناك لاق ىمارلا ىتربخأو

 ىإ لاقف اذه بيمت ٠ كنإ ديعس ام ڵ دحم نب ديعس ل لاق ةن انلا لزأ تاذ وه

 | رفاسملا مؤي الو : هنا 4 < ر دايز و أ نع دجو امو كالذ ل روحم خيش \ ]

 . ايلاو وأ امامإ نوكي نأ الإ قللب

 : ةلأسم

هيملع ناك ارصق هفلخ ىلص نإ كالذو { ةداعإلا هيلعف رفاسم فلخ ىلص نمو



 مقللب رفاسملا ىلص اذإ امأو . اعيمج اداعأ امامت مقملب رناسملا ىلص نإو ء ةداعإلا

 . )ةمألا كلذ ىلع ممجأ ليقو ء ةمات هتالصف هتالص مقملا ثالذ متأو رقسلا الص

 : ةلأسم

 نورصقي موق ةالص ىفلخد اذإ ميقملا لجرلا ىف هللا هحر مشاه نع دجوي امو

 ءاعدلا وأ دهشقلاو تايحتلا ىلع اوضم اذإف مهتالص لوأ كردأ نإف ڵ ماغلا هيلع و

 نإ هنالص يلف وه ضهخيلف مامإلا لس اذإ ىتح دهشقي نأ لعن فكمياف رافغتسالاو

 دهشتو تايحتلا لاق اذإف ء اهرخآ كردأو 2 مهتالص نم ءىشب هوقبس دق اوناك

 ىلصي مث مهتالص نم هتبس ام قحليلف مقيلف ملس اذإف ء مهمامإ ملسي ىتح فكيلف

 نوكيو هتالص لوأب أدبي لوقو { اهلوأ لبق هنالص رخآب أدبي ال و { هتالص رخآ

 ةالصلا كردأ اذإ و 2 اهلك ةالصلا مهعم كردي مل اذإ 2 هتالص رخآ مونلا ةالص رخآ

 اهنم هتاف اذإ امأو ،ىنب اهيلعو « هؤادتبا اهب نأل هتالص لوأ مهتالص تناك اهلك

 . ليق اذكه « موقلا ةالص رخآ هنالص رخآ امنإف ءىش

 ىذلا ىف لا م¡حر ىراولا بأ ىلع ضورعم بوبحم نب دمحم نب ريشب نعو

 جرخ نإ فاخب هنم ةيقب فصلا ىف نوكيف ءوضو ريغ ىلع وهو انموق عم ىلصي

 لدب اهلمحيو ىلصيو دجسملا ىف مميقي نكلو ، كلذ هل بحأ ام لاق مهنم فاخ

 . قيموتلآ هبو 4 ملعأ هللاو . ةتثافلا ةالص

 )١( لبق ايف هاكح دق روهشم فالخلاو اهيف فلتخم ةلأساا نأل رظن عاجإلا ةياكح ىف .

 ) ٢٨ نيبلاطلا جهنم ۔ / ٤ (

 



_ ٤٣٤ 

 نونبرألاو عبارلا لوقلا

 ةالو هل سيل نمو ةرابجلا فلخ ةالصلا ىف

 ىوقتلاو ربلا لهأ ١ فلخ ة ة س اح ةالصلا لوقفإظلا لهأ | فاخ ةالصلا ف فاتخا

 ةرب \ يلا فلخ ىلصب لوقو ك ةلإفلا لهأ نه ه رجافلاو رابلا فاخ ىلصي لوقو

 نم فلخ ةالصلا نوكسملا زاج أ دق هللا همحر ر ثلا و أ لاقو ڵ ضرألا اوكلم اذإ

 . اهرهط ىف : ا :مق محم ١ ودعب لو اد وع "أو ‘ اهتاقوأ 1 ف اه ولص اذإ هن رلوةر ال

٥ 

 ' : ةلاسم

 كنابرق ) مهنإف كر ايخ مكمؤي : لاق هنأ ؤ ىفلا رع ىورو

 ىف ىيليل ؤ لاقو كرايخ الإ مكيديأ نيب اوبرقت الف ى , نيبو كنيب ايف
 ناكو : ىللا ولوأ مم ولي نيذلا م " مهس ولي نيذلا مهنيليلو لوألا فصلا

 نأ عمطي فيسف ءا ثلاثلا الو ىناثلا الو لوألا فصلا ىف نوكي رجافلا عدي ال

 نإ ليقو : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع اذه ىور دقو . امامإ نوعي

 مهعم الص اول عجاو لاحر ىف ىف اولص مهل لاق ةيواعم ىلإ هدفو هجو املايئلع

 ٤ نم نوكيس تلقكنإ ويل ىنلل ليقو تل ن ه الإ لبقتي ال هللا ناذ ةلفان

._ -. 

 نيا نع ىنطقرادلا ىورو مكبر ىلا مدنو مهنإف مكرايخ جكمؤيل السرم عيبرلا ىور )١(
 . حبر نس و جنيب امذ ؟دنو ايقن كرايخ حت اولعحا ساع

 . ظافلألا ق فالتخا ضعب 4 هم٣ :و دوعسم نان .ع ذمرلاو دواد و ٠٥ أو مسو دحج ] هاو ر ) ( ٢

 ٠ السرم عيبرلا هاورو
 م . رذ ىبآ نع هجام نياو ىناسنلاو دواد وبأو ىذمزرتلاو ملسم هجرخ أ )٣(



_ ٤٣٥ 

 اذإ مهعم ةالصلاب فيكف مهبر ىدهب نودتهي الو ىف نودتقي ال ةمئأ ىدمب

 نب ديزي لاقو . ةلنان مهعم مكستالص اولمجاو مكتويب ىف اولص : لاق ؟ مهانكر دأ

 امهمأك ةعجلا موي بطخ مامإلاو ريبج نب ديعسو ىعخنلا هاري ىنلك دايز ىأ

 ةالصلا نإ هللا همحر رثؤللا وبأ لاقو . ثالذ لعفي نسحلا ناكو امهتويب ىف ايلص دق

 اهالص اذإ ةمات هتالصف هب قثي ال نم فاخ ىلص نمو . لضفأ نامبإلا لهأ فلخ

 فلخ هللا حر ديزنب رباج ىلصدقو . اهربط ضقنأ هنأ لعي ملو اهمتأو اهنقو ىف

 فلخ ةبجاو ةمجلا نوسملا ىأر دقو ڵ ةمجلا موب ك هللا هققم ڵ فسوي نم جاجحلا

 فلخ ةمجلا زوج الو «هللا همحر باطخلا نب رمع اهرمصم ىتلا راصمألا ىف ةرابجلا

 «لاهمحر ىلع نب ىموم نع هيف باتك ىف دجويو ءراصمألا كلت ريغ ىف ةربابجلا

 .{هلكأي امارح الام هديف نأ هفلخ ىلصي نمم لجر هيلع ملطا موةب ىلصب مامإ نعو

 كلذ كرتو لبق نإف هل حصني لجرلا اذه نإ هلوقن ىذلاف ؟ هفلخ ىلصي نأ هل لحأ

 فاخ اولصي نأ نيلسالل : ليقو . هفلخ ىلصي الف ىلوتو ىب أ نإو هفلخ لصيلف

 الف كنيدلفلاخ هنأ تملع نإف نيملسملا مكح ىف امأو « مهكح ىف اوناكاذإ مهموق

 ةالصلاب سيلف قوسفلا لهأب هيبش وأ فالخلا لهأ نم هنأ نظلاب امأو ، هءارو لصت

 هنداهشز وجن الف ريثك وأليلقب مهنادبأ و مهلاومأ ىف سانلا لظ نمو ى سأب مهفلخ

 نأ لقأ وأ مهرد ىلع هتداهش زيجت نأ كل ىنبذي ال ملاظل ىنبني فيكف هتيالو الو
 كسفنل ذخف ، كدحو وأ هريغ مماهيلصت نأ ردقت تنأو . كتالص كل انيمأ هلعجت

 نعو ملظلا لهأ فلخ كتالصب رطاخم الو « هيلع عمتجلا ىأرلاو ةقيثولا كنيد ىف

 باحصأ نم ةرمع تكردأ لات ءاكلا يركلا دع نع هخيرات ىف ىراخبلا جرخ ا )١(

 .. روجلا ةمئأ فلخ ىلصي مهلك ملسو هيلع هنا ىلص ىلا



- ٤٣٦ _ 

 الف نذؤملا ام اف ى هلاح فرعي ال ىذلا نذؤلاو مامإلا ىف هللا ةمحر ىلع نب ىسوم

 نيدلاو عرولا لهأف مامإلا امأو ى ةالصلا تيقاوم ىف نذأ اذإ هناذأب ةالصلاب سأب

 « هفلخ ىلضي ١اف سانلا لاومأ قرسب فورعلل امأو « هل عرو ال نمم ةمامإلاب ىلوأ

 هيلع رأ هفلخ ىلص نم هللا هجر رثؤملا وبأ لاقو . هللا همحر ديعس ىلأ ىأر و»و

 نم بوقي نأ الإ هغفلح ةالصلا نم ىلإ بحأ هدحو هنالص نكلو « هتالص ةداعإ

 لحسم مامإ نع هللا هحر بوبحم نب دحم تل أ هللا هحر رثؤللا وبأ لاقو . هقرس

 نمو . هلجأ نم دجسملا رجهت ال لاق ؟ هفلخ ىلصأ لح « ثدح ىلع هنم تعلطا

 لمعي نم هنأ ملعي لراك نإفدجسم ىف ىلصي هقفاو لجر فلخ ةالصلا هركي ناك

 فلخ ةالصلا ىف صخر نم صخرو .هفلخ ةالصلا نم لضفأ هدحو هتالصف ةيصعلا

 ةالص ىف نآرنلا نوأرقيو هيجوتلا لبق نومرحبو 2 ىدارف نوميقي مهو « انموق

 ىأرو ههرك نم كلد هرك و ؛ محرلا نرلا هللا مسب ةءارق نورهظي الو ى راهلا

 . انيلإ بحأ كلذ هرك نم

 لسف

 ىلولا نود وها نم فلخ ةالصلا ىف انباحصأ فلتخا هللاهمحر ديعس وبأ لاقو

 فلخ الإ ةالصلا زوجتال : مضي لاقن « رمألا رهاظ ىف اهلاب هللا ةعاطل قذاومل

 نيفلك !ن .م دحألىغبني الو زوج الو ، هلل ةنامأو ڵ ةضيرف اهنأل عبطلل ملسلا ىلولا

 ةالصلا موقتال ءايشأب مومأملا نع بيغي مامإلا نأل نيمألا ريغ : هتنامأ أ ىلو فأ

 الو ء مهبهذم و نيملسملا نم ةوعدلا له أ فلخ الملا زوح مهضعب لاقو . اهب الإ

ةالصلاف نيملا ةوعد لهأ نم ناك نم مهتي ملام نيدلاف فالخلا لهأ فلخ زوجت



٤٣٧ 

 فالخلالهأفاخ ةالصلا زوجت مهضب لاقو . هنيد رهأىفةمهن الو ةءايخ هقحلت ملو

 ، لوقو . هن الإ ةلسلا تال امم ناصقن وأ ةدايزب اهنيعب ةالصلا رمأ ىف اومهتي ملام

 { رسألا رهاظ ىف اهيف اوصقني وأ اوديزي ملام ةزناج مباك ةلبقلا له" فاخ ةالصلا

 هت رحتب نيدي امم : كهغني ن د أ 4 ىالا لأ ن ه ةلبق لهأو ة ةااص لهأ مهنأل

 ةوعدلا لعأ دجو اذإ فالخلا ل٭أ فلخ ىلصيال مهضعب لاقو « ةرعدلا لهأ نم

 مهضعب لاقو ث مهفلخ ةالصلاب سأب الف نوداسلا دجوي مل نرإ و « نيملسملا ن

 نيملسملا ناطلس ىف زوج الو ، نيكلام نيبلاغ اوناك اذإ مهناطلس ..ذ مهفلخ زوجت

 اذإ ىلولا نمؤا الإ مهاكءالؤد نم دقنلاو ةمامإلاب دصقيال هنأ لاح لك ىلعو

 اهمثايحإ و ةعاجلا ةنس تو هنود وه نم فلخ ىلصيف دجوي نان ڵ نمؤملا دجو

 كستمامإل اوراتخا ول ىبلا لوفل دحأ هيلع مدقي مل ىلولا نمؤملا دجو ىتمو

 ميدقتلا ىنعم ىف د۔جو اذإ لذفنألا الإ رايتخالاو دصقلاب مام مدقتي الو ى ك رايخ

 ءايحإل ةلبةلا لدأ عيمج فاخ ةزياج ةعامج ةالصلا نإ { لوقلا ضعب ىفو 2 ةالصلل

 لك ىلع هنأ فالتخالا نم ىرجام بسح ىلعو . ىدارفلا ةالص صس لضفأ ةنسلا
 اهنأ لاق نم فاخ ةعامج ةالصلا موزل ىلإ بهذي هبحاص لرإ لبق دق امم لوق

 فاخ ةاادصااف ملس دجو اذإ هنأ بهذ نه ب»ذو ا هدنع اهتوبثل هلخ زوجت

 تبثت ملام لضنأ ىدارف ةالصلا نإ لوقلا ضعب ىفو ع ىدارف وآ اهيف ريخم هريغ

 . هفاخ ةالصلا زوت نم دجوام لضفأ ةعامجلا نأ لوقلا ضعب ىفو . ملالاب ةمامإلا

 لخدتام نإ و ،هناخ ةالصلا زوج هتداهش زوحت ىذلا ةبقع ن حاضولا لاقو

اهتقو ىف اههجو ىلع ةالصلاب اوتأو انموق فاخ ىلص نمو . املاص ناك اذإ ةنجلا



 .۔ ٤٣٨

 ىلص نم كلذكو ىلص ايف هيلع لدب الف نيدلسملا ىأر ىلإ عجر م « ةنايدو ىأرب

 « ةدساف اعيمج اممتالصف اهبف تنقن ةالصلا ىف ٹفقي نم فلخ ىلص نمو . ةنايد الاب

 اذإ ةماتو ةزناح هلخ ىلص ىذلا ةالصف اهف تنقف هتالص ىف تنقي هنأ ملعي نإ و

 ناكو « هفلخ ىلصي عجري الو ةدساف اعيج امهتالصف هرهشأ نإو ، تونقلا رسأ

 نأ الإ هلوتأ مل ةالصلا ىف تنق نم ء لوقب ناكو ؛ لابب نأ هلبح هللا دبع وبأ
 . هالوأ ال ڵ ملأ هللا : لاق ؟ هنم أربتفأ : هل ليق ك هنم بوتي

 : ةلأسم

 هيجوتلا لبق مارحإلا ةريبكت نأ ىري نم فاخ ىلص نم ءاهقنلا ضب لاقو

 ءةمات اعيمج امهتالص نإ لدا لهأضعب لاقو؛ مالك هيجوتلا نأل ةدساف امهنالص نأ

 اذإ هفاخ ةالصلا كرتت الو ةراغ ايندلا رمأ نم بتع هيلع نم فلخ ةالصلا امأو

 هفلخ ةالصلا كرتب برخال هيف ىلصي ىذلا دجسملا نوكي نأ الإ نيملسملا نم ناك

 ملعأ هللاو رذع نم الإ ةعاجلا كرتي الو دجسملا اذه ريغف ةعامج بلطي نأ هعسيف

 .. قيهوتلا هبو

جج ++ ٨



- ٤٣٨ 

 نوعبرالاو سماخلا لوقلا

 مامإلا راظتناو اهيف فوفصلا كحو ةعاجلا ةالصب دجاسال ةرامع

 بارحملا لخاد ىف ةالصلا نوهركب انباجصأ تكردأ هللا هحر نايفس وب أ لاق

 اذإ هللا همحر ديعس و٫ أ لاق . هيف هد وحس نوكبو هنم اجراخ ىلصألا نوكي نكل و

 الو { ةيرقلا لهأل هليطعت زجي مل عرولاو لضفلا لهأ نم هل مامإ ال دجسملا ناك

 مهمزلأ امب مايقلا مهيلعو . رجافلاو رايلا هترامب بطاخو « اهبف وه ىتلا ةلحلا لهأل

 نم هنم لضفأ وه نمم هنراهعب موقي نم دجسملا رضحب ىتح ةالصلا ةضيرف نم ها

 ردق نم هب موقيو دجسملا لطعي الف لضفألا ثالذ لبقيال 7 الإ دجسملا ر

 نأ مهل سيل مث ، مهاضنأ نم رماع هل هللا ردقي نأ ىلإ هرامح نم هب مايقلا ىلع

 هتدقت كرت هيف مهل زوجي هجوب هتمامإ مهنع لوزت نرأ الإ هيلع اومدقتي

 لمقو . لبق ن . هياع وه ام كسح ن نع هجرخ هنم ثدح وأ ندب ىف ثدح نم

 ىف ةض رذلا و۔ه ىلصف دجساا رخؤم ىف مايقلا نولصي سانلاو ءاج لجر ىف

 © لجر هرقب ناكاذإ دجملا ىف هللا همحر ديمس ىبأ نعو 2 ةمات هىالص نإ همدقم

 زوجي هنأ هفاخ ىلصي نأ بحم الو « لجرلا اذهل ىلو ريغ دجسملا اذه مامإ ناكو

 دعسلا برخ نأ فخ : مل ام مامإلا تاذ ن٥ لضفأ وه نم دنع ةعاجا باطي نأ هل

 ىذلا دجسملا ةرامع تناك كاذك ناك نإن .. . هغع هذل لجأ نم م ةعاجلا ةالص ن

 نرأ وهو 6 اهل نئاخ الو ةالصلا ىف مهتم ريذ مامإل ناك ام لاح ىلع ىلوأ هىرقب

إهدودح نم ءيش كرتب مهتي وأ ء روهط الو هوضر ريغب ةالصلا ىلإ موقي هنآ مهي



 .ع٤ع٤ -

 كلذب مهتلا هيلع ترهاظت اذإف ارس هلوقي ىذلا نم ع هب الإ ةالصلا زوجت ال امم

 ماقم ىف دجسملا بارحم ىف ىلص نمو . ةالصلا هب ت ل كلذب ةنايخلا ترهظ وأ

 دجلاو {ةمات هتالص نآهدحو ةأرما وأ لجر نم مهريغ وأ دجملا رامع نم مامإلا

 لعاف هديري ىناعلل نم ىنعمل الإ .ىش هنم رجهي نأ ىغبني الو ةالصلل حابم هلك

 . زوجي ال ىنعمل وأ مامإلاب فافختسا وأ ةرباكم وأ مدنت نم ثانذ

 لصف

 دجاسلل ةممأل زاج مامإلا عم ةمجلا ةالص نايتإ سانلا ىلع بجو اذإ ليقو

 م«هزلن' ثيح اوناك اذإ مامإلا عم ةالصلا اورضحي و]اهوب رخ نأ اهيف نينذؤللو

 لهأ أرقأ نوكي لجرلا نع هللا هحر ديدس وبأ لئسو ذ نيخسرفلا نود ةما
 ىلصي ال دجس. ةيناثلا ىف وأ اهيف وه ىتلا ةلحلا ىفو ى ةالصلا دودحب مهلعأو هتلحم

 اذه ىف ةمدقتلا كرتي نأ هعسيأ « مامإ دنع هريغ ىف ةعاجلا ىلصي وهو ةعامج هنف

 مل اذإ كلذ هعسي : لاق ؟ هريغ ىف ةعاجلا ىلصي ناك اذإ ه مايقلاو بارخلا دحسملا

 هناريسج ناك نإو ث هناريج نم نكم وأ « اذه ىلإ دجسمل كلذ ىدعتي نكب
 لضفلا باط نإو . هريغ ىلإ دعتي ملام لاح ىلع روذعم وهف يدقنلا نوغ۔حش ال

 ناك نإف ڵ رخآلا دجسملا ىلإ هيدعتب هتلحم دجسم برخ اذإ لضفأ ىدنع وهن

 مامإ ال لفسألاو مامإ هل ىلعألاو دجسم اهالع أ ىفو ڵ دحسم اهلفسأ ىف ةلحم ىف

 نإو ع لغسألا دجسملا ىف مدقيو كلاذ ىلع ردق نإ هترايع هيلعف هتلحم ىف اناكو ث هل

 )١( رهظلا اهين نولصي ال: ةالصلا تقو اهولطعي ىع .



- ٤٤١ 

 بين الف هتاحع دجسم ىف ةعامج ىلصي ناكو هراوج نم اجراخ دجسملا كلذ ناك

 نيب :حلا ىف لجرلا اذه ناك نإ و . كاذ ىف لضفلا بلطي نأ الإ ى هترامع هيلع

 ىف ىلصي وه ناكو ايوتسا عارذلاب هلزنم نم اهدحأ ىلإ سيق اذإ 2 هنم نيدجسلل

 امهنم برخ ام ةرامع هنع لزن مل هراوج ىف ايوتسا اذإف ڵ مامإ دنع ةعامج ىلعألا

 وه ناك برقأ ناك امهيأو امهنم برخ ام ةرام هيلف الإ و ء ارماع نوكي نأ الإ

 تناك ولو « ارماع ناكاذإ ةليسو رخآلا ىفو 4 مزاللا ىف هترام هياع ناكو هراج

 لضفلا بلط نإو ، رخآلا ىف ريخم وهف هراج وه ىذلا دجسملا ىف هيغب موقت ةعاجلا

 هراج ود ىذلا اذه نم دعبأ رخآ دجسم ىف ىلصي ناك نإو 2 لضنأ رخآلا ناك

 ىف ىلصي نأ اذه عسي الف همامإ هكرت مث ں مامإ دجسمل ا ذهل ناك ذم هيف امدقتم

 دجسملاب مايقنا هيلعو 2 هتاحم ىف وه ىذلا هنم برقألا هيف مؤيو ث دمبألا دجلل

 اعماجناك ى هيف ميدقتل هكرتب رخآلا دسلا نم ةعامجلا تاطعت ولو هراج وه ىذلا

 2 هرمعي مامإ هل باصي ىتح هراوجب ود ىذلا دج ذا ىف مايقلا هيلعف عمامع ريغ وأ

 هابج كلذ مزلي الو 2 مهدجس» رايب مايقلا دجسملا ناريج مزلي و 2 ةعاجلا هب موعت و

 نومتي نيذلا دللا لهأ عيمج مزلت ترام نإف ء عماجلا دجملا الإ ةيرقلا ماوقو دلبلا

 ىفهتالصب ىلصي رخاو دجملا لخاد ىف ىلصي ناكاذإ مامإلا ىف لاقو ى ةالصلا اهيف

 لوقنف . مامإلا ةالصب ةالدلاهيف زوج عضوم ىف ناك اذإف ڵ همادق مامإلاو ةرجحلا

 رثك أ بابلا ناكادإ كاذ زاج حو:غ. باب ةرجحلاو دجسملا لاو نيب ناك اذإ

 الن الإ و ةجلاعم ريغب لجرلا هنم لخدي بابلا نوكي ىتح لوقو . رابشأ ةثالث نم

تناكاذإ رابشأ ةثالث نم لقأ ةجرفلا تناكولو لوقو . مامإلاةالصب ةالصلا زوجت



٤٤٢ 

 رهظ ىلع مومأملا ناك ولف 2 لوقلا اذه ىلعف ث هفلخ نم وا مامإلا اهنم رصبي ةجرف

 مامإلا نإ لوةي نم لوق ىلع كلذل ةياغال اعارذ رشع سمخ نم رثك أ هعفر تيب

 وللا ريغ ىف اعارذ زشع سمخ نم رثك أ مامإلا نيب و هنيب ناكاذإ امأو ٠ ىلعي

 رابشأ ةئالثنم رثك أ هعفر ناكد ناكاذإ لاقو . مامإلاةالصب ةالصلا هل زوجت الف .

 اذإ زوجي لوقن ، ىلعأ وأ هنم لفسأ ناك مامإلا ةالصب هيف ةالصلا ىف فلتخيف

 ديعس مامالل بوسنم لوقلا اذهو « نيمومأملا نم هريغ دحأ مامإلا دنع ناك

 رثؤاا ىبأ نب دحم ن هللا دبع دمحم وبأ ربخأو ث هنع هللا ىضر هللا دبع نبا

 ىلإ اوعجرو ث زئاج كلذ نأ ةعاجلا بهذمو « مهيأر ناك اذه نأ هللا همحر

 . مام ال ا ى ] ر

 . لصف.

 ةالصلا اودارأ اذإ ةعاجلا لهأ هب رمؤي ىذلا للا همحر دمحم ىبأ مماج ىفو '

 لاق هنأ للط ىتلا نع ىور امل ء لضفلاو مهنم ملعلا لهأ هيلي نأ مهمامإ فلخ

 ناك ىذلا وه دومسم نبا نأ ربحلا ىفو . ىهنلاو مالحألا اولوأ كنم ىنيليل
 هللا هحر باطخلا نب رمع نإ ليقو ث ةعاجلا ةالص ىف ملظ ىبنلا رهظ ءارو ىلصي

 فلخ هفرعن ال نم عدن ال : لاقو 4 لوألا فصلا نع فرعي ال نم رخؤي ناك

 ةلم ىبلا ىنع رذح كلذ لعفي ناك رمه نإ ليقو ء مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن
 :لاق هنع هنلا ىضر دوعسم نا نأ ىورو . مهريغو نيقذانللا نم هثادعأ دراكم نم

اونلتخت الو اووتسا :. لوقيو فوفصلا ف انبكانم ىوني يلم ىبنلا ناك



- ٤٤٣ 

 ىلصالةالص لضنىف ةريثك رابخألاو.لضفأ ىلوألا فوفصلاو . كب ولق _١فلتختف

 , الوأ لاجرلا فوفص ريخ : لاق هنأ هتللم ىبنلا نع ةناورلاو . لوألا فصلا ىف

 هتكشالمو هللانإ :لاق هنأ ةالتَظ ينلا نع ىورو .")هرخآ ءاسنلا فوفص ريخو

 . لوألا ")فدصلا ىلع نولصي

 لصف

 نيم نع .ومأل نوكب نأ ةعامج ايلص اذإ نينالا ىف هللا همحر ديعس أ نع

 ماهإلا فلخ نوكب نأ هل زوجي مهوت ضعب ىفو . انباحصأ لوق رثك أ ىف مامإلا

 ضعب ىفو . مامإلا نيع نع ناكدارأ نإو ص كلذ دارأ نإ رابتخالا ىنعم ىلت

 كلذ ؤ ىشخيو كلذ نسحم ال نوكي نأ الإ مامإلا فلخ فصب نأ هل سيل لوتلا

 لاجرةئالث اوناك اذإ امآو . رايتخالاىلع مامإلا فاخ نوكت نأ هلف ع هتالص ىلع

 .هفاخ نان 7 امهم مدقتم مامإلا نوكب نأ الإ هب نورمأ ايه مهلوق نم ملعأ الف

 همادق ىذلا فصلا نه الجر هيلإ رجم هنإف مت دقو فملا لإ ىمتنا رم امأو

 نع فملا فلخ ىلصي هنإ مهلوق ضعب ىنف « كلذ هل قفتي ل نو « هعم فصيف
 قزاي هنإ ملو ضعب ىفو . فصلا مدع دق هنأل ، ىلص اينيك هتالص تيو مامإلا افق

 دجبو عكري ام ردسةب فحز دوجسلاو عوكرلا دارأ اذإف 2 همايق ىف فصلاب

 قزلي ىتح ماق امك فحزي هنإ لوقو . هتالص ةيقب كلانه ىلصي ش ك مايق لوأ ىف

 )١( ريشب نب نامعنلا نع دواد وبأ هجرخأ .

 )٢( ةريره ىبأ نع ملسم ه>رخأ .

 ةيا لوسر اي اولاق هيف دازو ةمامإ ىبأ ثيدح نم ريبكلا ىف ىناربطلاو دحأ هجرخأ )٣(
 . ىناثلا لاقو لاق ىناثلا ىلعو

 



٤٤٤ 

 2 مامإلا فاخ ناك اذإ مطوق نم هنالص ىف فاتخيف ، كاذ هيكمي دقو فلاب

 تدسف مامإلا افق نع ةيحان ناك نإو . هيلع داسف ال لوقو « هتالص دسفت لوقن

 افق نع ءاوس هنأ لوقلا ضعب ىفو . مامإلا افق نع نوكي نأ هنكمأ نإ هتالص

 ىكح ام وحنك هيف فالتخالاف هدحو فدلا فاخ عوكرلا امأو . هريغو مامإلا

 هدحو فوقصلا فاخ لجرلا ىلص اذإ : هللا همحر دمحم وبأ لاقو . فالتخالا نم

 فاخ ىلصي هنع هللا ىضر ركب بأ ىأر هن أ :نل ىلا نع ىور امل . هنالص ر

 : انباحصأ ضعب لاقو . دعت الو اصرح هللا كداز : :ن لاقف ، هدحو مامإلا

 . اهزاوج نم عنمي ربحلا اذهو ،هتالص تزاج مامإلا دصق فوفصلا فلخ ناك اذإ

 همادق ىذلا فصلا نم لجر جرفن فص همادقو فص ىف لجر ناك نإ ليقو

 ةوطخ سيل ليقو . هماقم نم حربي ال لوقو « اهدسيو اهل مدقتي لوقف ةجرف ىنبو

 داهجلا ىف برلا ىف اص وأ ةالصلا ىف اًقص لجرلا اهب دسي ةوطخ نم لضنأ

 اعارذ رشع سمخ فدصلا حسقنا ادإ : هللا همحر رثؤملا وي أ لاقو . هللا ليبس ىف

 لوألا فصلا حةنا نإ ثالذكو « مامإلا ةالصب ةالص امهنم رخآلا فصلل نكب ج

 قأ ناك امو . ةماق مامإلا ةالصو مهتالص تضقتنا اعارذ رشع سمخ مامإلا نع

 ةج رفتيةبو فصلا نم دحاو عطقنا نإو .ميمجلل زئاج وهف ًاعارذ رشع سخ نم

 ، ةدساف هتالص نأ ف>زي لف فحزي نأ هيلع رأ نيمل ملا لوقب الع ناك نإف

 ، نودأ ىسانلاو اهمامتو هتالص ضقن ىف فلتخين ًايسان وأ الهاج ناك نإو

 ثكالذ زاجأ نثو ب مامالا افق نع فصي هنأ ا مامإ و هدح و ناك الج , نأ دجو و

 )١( رمع نيا نع طسوألا ىف ىناربطلا هحرخأ .



_ ٤٤٥ 

 ءحورنب دحمو ، سيمخنب تلصلا رئؤللوب أو « بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ انغلب ايف
 ءىشهمادقو هعم ىلصي مامإلا فلخ ناك اذإ دحاولا نأ « هللامهحر ىراوحلا وبأو

 عو . اعارذ رشع سمخ مامإلا نع حسفنب نأ الإ هتالص ضقتنت مل مامإلا نم

 نسحم ناك اذإ :ضعب لاقو 4 هللا محر ىلع ني ىسومو نسحلا نب دمحم اذه زاجأ

 & هانق نع ىلص نسحم ال ناك نإو ، هنيمي نع ىلص مامإلا نيمي نع فصي نأ

 فصينأ الإ زوج ال هدحو ناك اذإ : :ضمر لاقو . هلل همحر ديعس أ لوق اذهو

 ةالصلاكلت ىلص دق لجرل امامإ نوكي نأ مامإلا رضي ال ليقو . مامإلا نيمي نع

 .,هريغ هعم نوكي نأ الإ ةلفان.ىلصي لجر مم ةالصلاب رهجي نأ بحأ الف انأ امأو .

 ٤ كاذ ريغ ىف زوجي الو « زئاج دجسم ىف امامإ نوكي ثيح هب ىلص نإ ليقو

 .مامإلا فلخ لجرمم ىلص دق لجر فصي نأ زوجي ليقو المت زئاج كلذ ليقو

 . ةالصلا ىلع ظفاحو لخلا قهار دق ىبص وأ دبع لجرلا عم فص نإ كالذكو

 نوكينأ الإ مهتالص تدس اعارذ هقلخ نم ىلع هماقم ىف مامإلا عفترا اذإو

 لاقو ث مهيلع داسف الف عارذ نم لقأ عفترا نإو ، فص مهنم كلانه هعم

 رابشأ ةثالث مهيلع عفتري ىتح لوقو ك داسف الب هبركست كلذ ىف ء حبسملا نب دمح

 اذإ مومأملا ةالص زوجت لوقو فص مهنم هعم نوكب نأ الإ مهتالص دسفت مش
 نإو لفسأ مامإلا ناك اذإ مامإلا ةالصب هتالص زوجت الو مامإلا نم ىلعأ ناك

 نيلجراناكاذإ ةمات هتالصف دسملا رهظ ىلع وأ مزمز لع مامإلا ةالصب لصم ىلص

لثم ةعامج دجسللا ىصقأ ىف ىلصي ناك اذإ مامإلا.ىف ليقو . رك أ وأ نيناص



_ ٤٤٦ - 

 .ةضي رفلاهمدقمىف ىلصيف لجر ءىجيف دجسملا نم ةرخؤملا ةحصلا ىف قوسلا دجسم
 ء كللذ لثم ىلإ دو_مل ال نأ هل بحمو 2 اضقن هماع ىرن الو ص كااذ هل هركي 4 أ

 اذهف هدحو هرخؤم ىف ىلصف رخآ ءاجف دجسملا مدقم ىف ىلصي مامإلا ناك اذإ امأو

 هركي لوقو « ضقنلا هيلع لوقن ڵةلفان ىلصي مامإلا ناك نإو ؛ضقنلا هيلعز «دشأ

 مامإلا لبق ةرخآلا تايحتلا ىضقف مامإلا ةالصب ىلص ن.و ،هيلع ضقن الو ثالذ

 لبق مامإلا مر>آف ةعاجاب ىلصي ماسإلا ءاج مث هدحو ىلض نإو « هل زوجي هنأ لسو

 جراخ وهو ةالصلا ىف لخاد مامإلا نأل هتالص : الف ه۔ةن تايح وه ىضقي نأ

 لجرللزئاجف ةعاجلا ةالص ىف ةرخآلا تايحتلا ىف مامإلاو لجر ءاج نإ امأو . اهنم

 لخديو وه مرحم نأ امأو { وه مرحأ مامإلا ملس اذإف « هجويو ةالصلا ىف قي نأ

 :هجح ر ديعس وب أ 7 . کالذ زاوج عأ الو . ءاعدلاو درشقلا ف مامإلاو ةالصلا ف

 مامإلا نع احسفنم لوألا فلا مادق مامإلا ءاذحب زهظلا ىلصي رفاسم نع هللا

 رهظلا ةالصىضةيف مامإلا دوجس ءاذحب دجسيو كالذ نم رثك أ وأ لجر ماقم ردق

 ةالصب ةالصلا زوجت ثيحب ىلصي ناك اذإ :لاق . رصعلا ةالص ىف مامإلا عم لخدو

 هل زؤجت ال ام ردقب مامإلا مدقت نإو . انباحصأ لوق ىن هنالص تت الف لاحب مامإلا

 . ءاوس اذه هريغو رفاسملا ىف لوقلار ءةمات هنالصف مهع اجإىف مامإلا ةالصب ةالسال

 لصنف

 ثيحو ء لزنملا ىف ةالصنم لضفأ دجسملا ةالصف ليللا ىف ةالص هل حتف نمو

 . دجاسملا ىف ىهف تاعاجلاو ضئارفلا امأو .. لضنأ تناك ىوقأ ةينلا تناك

 . 1 . ٠

7 كتالص نم اظح كتويبل اولعجا : لاق :ن هرا لوسر نإ ليقو



 س ٤٤٧

 ذختينأ هل بحأ الف رذع ريغ نم ةمافإلاو ناذألا عمسي و: و تيبلا ىف ىلص نمو

 . ةعاجلا ةالص رجهي ل اذإ هيلع سأبالو ى ةداع كلذ

 لصف

 هني وهل لوسر رمأ : )تالاه اهنع هلل ىضر ةشاع نع ىدرو
 اهن 1 ىشمم نأ اهدصقي نل بحتسيو ؛ بيطثو فظنت نرآو رودلا ىف دجاسملا

 ةنيكسلا كيلعو اهيلإ اوشماف ةالصلا تميقأ اذإ : ومل ىبنلا لوقل ء ىعسي الو

 مظعأ : ةلط لاق هنإ ليقو ث اوضقاف كان امو اولعف منكردأ اف « راقولاو

 اهيلصي ىتح ةالصلا رظتني ىذلاو « دجسملا ىلإ ىشمم مدب ةالصلا ىف ارجأ سانلا

 دجسملا ةعاجلا رضح نإو . )ماني مث ىلصي ىذلا نم رجأ مظعأ مامإلا مم

 ةعاجلا مدق تقولا لوأ توف فيخ نإف رضحيل هيلإ ذفنأ مامإلا رضح ملو

 ، فوع نب ور ىنب نيب حلصيل بهذ لالظ ينلا أل ، مهب ىلصي نم
 ةالصلا ىف مهو ةملظ ىبلا ءاجو ڵ هنع هللا ىضر ركب ابأ ")سانلا مدقف

 لوألا فدلا ىف لاجرلا مدقتيا نأ بحتسيو ث كالذ ملع ركسذي ف

 . لوألا فصلا ىلع نولصيل هتكشالمو هللا نإ : م ىبنلا لوقل

 اهرخآ ,اسنلا فوفص ريخو { اهرخآ اهرشو اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ ؛ لاقو

 ةعرقلا كنيب تناكل لوألا فصلا ىفام نوملعت ول لاقو . اهلوأ اهرشو

 ١ ) هجام نباو دواد وبأو ىذمرتلاو دحأ هحرخأ .

 )٢( ىسوم بأ نع ملسمو ىراخبلا هاور .

 )٣( نمحرلا دبع ىلصملا نأ اورك ذو ةبعش .نب. ةريغملا نع دواد وبأو ناخيشلا هانعم جرخأ
 ١ ف و ء ن ٠

 



- ٤٤٨ - 

 نع نم ىلع مالسلاب أدسبي ناك تل ىدلا نأ ىور ام مامإلا نيمي بحتسيو

 ةعامج كردأ مث ادرفنم ىلص نمو « اهدس ةجرف لوألا فصلا ىف ىأر نمو « هني

 ةادفلا ةالص ىلص :الت ىنلا نأ ىور ا! 4 مهعم ىلصي نأ بحتسي هنإف نولصي

 ايلصت نأ اكنمام لاقف هعم ايلسي ل نيلجر موقلا رخآ ىف ىأرف 2 فيلا دجسم ىف

 مش اكلاحر ىف انيلص اذإ : لاق « انلاحر ى انيلص دق « هللا لوسر اي اي : الاق ؟ انعم

 ك ىلوألا ةالصلا ب ث شونا . ةلفان كل اهنإف مهعم الصف ةعامج : )دعسم ايتتأ

 كدحأ أ ىلص اذإ : ةلش ىبنلا لوقل ةءارقلاو راكذألا ففخم نأ مامالل بحتسبو

 لوطيلف هسفنل لص . « ريبكااو فيعضلاو مقسلا مهيف نإف ، ففخيلف سانلاب

 اهنم ءىش ىف همدقتي الو ةالصلا لامفأ ىن مامإلا عبةب نأ مومأملل نيو .")ءاشام

 عكر اذإو اوربكف ربك اذإف 2 هب متؤيل امامإ مامإلا لعج امنإ و ةلو ىبلا لول

 ا۔منع لاغتشالا زجحي مل ةب وتكلا ةالصلا تميقأ اذإو . هيلع اوفلتخا الو |ومكر اف

 ٢ ناكنإو . ة ,تكلا الإ ةالص الن ةالصلا تميقأ اذإ ةلص ىبلا لوقل ڵاهريغب

 نإو ث ة۔عاجلا ىف لخدو ةلنانلا عطق ةعامجلا توف فاخو ةب ي وتكلا تميقأو ةلفان

 ةالصلا مطقي نأ لضفألاف ةعاجلا تميقأو اهتقو ىف ةضيرف ةالص ىف لخد دق ناك

 حصت لوقف هتالصل مطق م ه ريغ نم ةعاجلا ىف لوخدلا ىون نإو ح ةعاجلا ىف اهثدتبي و

 . حصت ال لوقو

 )١( دوسألا نب ديزي نع ىاسنلاو دواد وبآو ىذمرتلا هجرخأ .
 )٢( ةريره ىبأ نع هجام نبا الإ ةعاجلا هحرخأ .



 ۔ ٤٤٩

 لصف

 هرك بتار مامإ دجسمللو ةالصلا نم مامإلا غرف دقو مومأم رضح نإ ليقو

 قبرطرمم وأقوس ىف دجسملا نوكي نأ الإ ةالصلا كلت ىرخأ ةعامج هيف ىلصي نأ
 نم ضعبل بحتسا ةالصلا نم مامإلا غرف دقو مومأم رضح نإف « كلذ هركي الف

 ىلص دقو ءاج الجر نأ ئور امل ث ةعاجلا ةليضف هل لصحتل هعم ىلصن نأ ىلص

 ل۔يقو . هعم ىلصف لجر ماقف ؟ اذه ىلع قدصتي نم : لاقف ةلل هللا لوسر

 اذاعم نأ ىور امل ع كلذ ىف هل رذمل هسفنل ىلصيو مامإلا ةقرافم ىوني نأ مومأملل

 ركذو ث 6ننل متأو ، ىارعأ هنع درفناو ةالص ىف ةءارقلا لاطأ هنع للا ىضر

 ليةو ."ةءارقلا لوط ذاعم ىلع ركنأو هيلع هركتي ذ ، ونال هللا لوسرل ثكانذ

 تلاقد { سانلاب لصيل ركب ابأ اورم لاق هضرم دتشأ ال

 ءاكبلا ةبلغلا ساسالا ه..۔ي مل كماقم ماق اذإ ركب ابأ نإ

 ةنال هللا لوسر نإ

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ركب ايأ نإ هل ىلوق : ةصفحل تلقن ، ةشئاع تلاقو . سانلاب ىلصيل رمه رف ى هيلع

 ڵ ةصفح هل تلاتن «سانلاب ىلصيل رمع رف ءاكبلا نم سانلا عمس د مل كماقم ماق اذإ

 لصيلف ركب ابأ اورف ڵ فسوي تابحب وص نتنأل نكنإ ةلال هللا لوسر لاسةف

 . اريخ كنم بيصأل تنكام : امهنع هللا ىضر ةشئاعل ةصفح تلاقن ؛ سانلاب

 اذإ ىتح هيف ىفوت ىذلا لق هللا لوسر ضرم ىف سانلاب ىلصي ركم وبأ ناكو

 ةرجحلا رتس تلص ىبنلا فشكف ةالصلا ىف فوفص نواسلاو نينثالا موي ناك

 سن ] ںعو هدبرب نعنابح نب او ىناسنلاو دواد ول أو دمحأو ملسمو ىراخبلا هجرخأ ) ( ١

 . ةفلتخم ظافلأب

 ( ٤ / نيبلاطلا جهنم _ ) ٢٩

 



 .٥ع -

 نأ انممهف لاق \ كحضي مسبت مش ى فحصم ةقرو ههجو نأك ماق وهو ما إ رظغف

 فصلا ىلإ ل :.هل 4.ع ىلع ركب وب أ صكنف :تم ىنلا ةيؤرب حرفلا نم نتتمن

 ء كتالص اومت: نأ ةو ىدلا انيلإ راشأف ةالصلا ىلإ جراخ ومل ىنلا نأ نظو

 )١( هتالح . : .: ۔ . ٤؟
 ٠ :نل ذم ود نم نومد رتسلا ىحر او

 ل۔ےن

 عجر هراسي نع فقو نإ و 4 مامإلا نيمي نع دحاولا لجرلا فقي نأ ةنسلاو

 تب : لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نأ ىور ال ء فرع فرعي ل نإو ى هنيه ىلإ

 ذخأف هراس. ىلع تيقن 4 ىلصي لط هللا لوسر ماقن ى ةنوميم ل اخ دنع ةليل

 رضح نإو .. مومأمل رخأتي وأ مامإلا مدةتيلف رخآ ءاج نإو ى هنيمي ىلع ىنلعجو

 نإو ث محار » تفقو ةأرما ممعم ترمغح نإ و مامإلا فلخ افطصا ىصو لجر

 مامإلا عصوم نوكي نآ هركيو . نايبصلا مش لاجرلا مدقت نايبصو لاجر عمتجا

 عضوم نمىلع أ هعضوم نوكي نأمومأمال هركي ثلذكو . مومأملا عضوم نم ىلعأ

 هنم لفسأ سانلاو ناكد ىلع ىلص هنع هللا ىضر ةفيذح نأ ىور ال . مامإلا

 نأ نوهركي كباحصأ نأ تملع امأ :هل لاق فرصنا اهلف « هلزنأ تح ناملس هذ

 يح كالذ تركذ ىلب : ةفيذح لاق ؟ هنم لفسأ وهو ءىش ىلع مامإلا ىلسي

 مامإ فقي اذكو ص نهطسو تفقو نهنم ةأرما نهتمأ اذإ ءاسنلا امأو . ىنتبذج

 . نايرع ناك اذإ مهطسو ةارعلا

 ..۔.۔۔۔۔۔س > م۔۔۔س_س ۔ ۔ےس۔ ۔۔>۔سہدہ ۔ ۔۔ ۔۔ے۔صس۔ ۔۔

( ١ ) روه م ٠



 هعضوم وأ هلزنم نم ل۔جرلا موقي ام ردقب ةعاجلا رظتني مامإلا نإ ليقو

 تقو ىف وأ ةداصلا تقو لوأ ىف ناذألا ناكاذإ ى دجسملا ىلإ لصيو أضوتيو

 نمآ الفرذتريغ نم رظتني مل نإف ، رذع نم الإ ةالصلا لوأ مامإلا هيف ىدعتي ال

 راغتني 7 مهضعب رافتنا نإو 3 ةعاجلا لمءاحعت هيف ىأ ال اذه نأل 4 مثالا هكلع

 وهف رايعلا نم دحال ةقباسم در لذ ةعاجلا مه موقت نم نورضاحلا ناكو نيقابلا

 ليقو « مثإلا هياع نمآ الف ادحأ قباسي نأ دارأ نإو . لذ هل بحأ الو نوعأ

 اذه دح ىف ةالصلا نوكتو تقولا ثلث ىلإ ةعاجلا رظتني نأ مامإلا ىلع نإ

 ى اضيأ مهتالص نوكتو ، تقولا ىمث ىلإ مامإلا راظتنا ةعاجلا ىلعو ثلثلا

 راضحإو © ةعجلا رع سبتحا اذإ مامإلا نإ ليقو . هيف نورظتني ىذلا تقولا

 م ةالصلا كلت .ؤ هل راظتنالاب اورطاخب الو ىلصي نم اومدقي نأ مه نأ دجسللا

 دجسملا رضح نم دمعتي الو ڵ بئاغلا ماقم موقي رضاحلا نأل ى هتمامإ ىلع مامإلاو

 نيذلا مه مهراظتنا مامإلا ىلع ب نيذلا رايلاو ، ةالصلا ىف مامإلا قباسي نأ

 ءاشعلاو رجفلا ىلع اوظفاح نإ و ء رذع ريغ نم الإ سا تاولصلا ىلع نوظفاحم

 مهف رذع مذ ناك نإو « رايعلا نم مه سيان رذع ريغ نم سلا ىلع اوظفاحم ملو

 مامإلا ىلع سيلو « اهيف رامع مهف تاولصلا نم ءىثل ةظفاحملاب اوذرع اذإ رامعلا نم

 اوربتعا مرذعرمأ ىخ نإف هعم اهيلع نوظفاحم ىتلا تاولصلا كلت ريغ ىف مهراظتنا

 هللاو « رامعلا سا مه تبث رذع نم اإ هنوكرتي ال اوناك نإف ڵ هيلع نوظفاحم اهف

. قيفوتلا هبو ملعأ



 م ٥٢:

 نوعبرألاو سداسلا لوقلا

 ره ريغ ىلع وأ كرشم وأ بنج وهو ىلص اذإ مامإلا ىف

 الهاج مامإ ةالصب ىلص نم نأ ىلع سانلا عمجأ هللا همحر دمح ىنأ خيشلا نع

 جرخ نإ و « ةالصلا ةداعإ هيلع نأ نيكرشملا فانصأ دحأ نم هنأ هل نيبت مث هلاح

 مهراقسأ ضعب ىف موقب ىلص الجر نأ انباحصأ ضعبل رثألا ىف تدجوو . تقوا
 . هفلخ اولص لل ةداعإلا مهيلع ءاهقنلا بجوأ اكرشم ناك هنأ مل نيبن م ةنس وحن

 مهربخأ م هنم آدمه روهط ريغ ىلع وهو موةب ىلصلجر ىف ةبقع نب حاضولا لاقو

 لدب ال لوقو .مهيلع لدب الف تاف دةتقولا ناك نإ و . لدبلا مهيلع نأ كلذ دمب

 وأ .ى هتالص هب تدسف اثدح مامإلا ثدحأ اذإو ى هوقدصي مل اذإ كلذ دعب مهيلع

 ىف وهو هند لع مث سجن بوثب ىلص وأ « هب مهد لو ةالصلا لبق ثدحلا ناك

 ؛ مامإ ريغ و ] مامإب مهنالص'ىلع موتلا ىنبو ص هتقو نم جورخلا هيلع بجو ةالصلا

 .هسفن ضرفل دؤم اأك نأممنالص زاوج ىف مهتجحو انباحصأ لوق رثك أ اذهو

 ةالص _رأر ث همامإ ةالص داسفب دسفت مومأملا ةالص نأ انباحصأ لوق ضعب ىفو

 نم لمحتي مامإلا نأ ىأرلا اذه باحصأ ةجحو ث مومأملا ةالصل ةنمضتم مامإلا

 ةالصب ةدقمنم مومألل ةلص نأىلع ليلدلاو « هب الإ ةالصلا متت ال ام مهنع مهتالص
 دحاو ناك ريف ى ةعامجب الإ حصت ال مجلا نأ ىلع مهعامجإ اهداسفب دسفتو مامإلا

 ةعجلا هل حص.ف هسقن ةالص مهنم دحاو لك حتتفي نأ زاجل ةعامج هسفنل ايلصم مهنم

 مهتالص نأ ىلع لد مامإلا ةالص ىف مهوخد رابتعاب الإ حصت مل ادف ، عاتجالا عم

ىلصي ىذلا ىلع ضقن ال هللا هحر نامثع نب ناملس لاقو . مامإلا ةالصب ةدقعنم



 .۔۔ ع٥ ٣٣

 لا هحر ديعس وبأ لثسو .ةبانج هين هبوث وأ ابنجمامإلا نوكي نأ الإمامإلا فاخ

 بوثب ىلص هن ١ ةالصلا ىضق نأ لعب ملع 7 { هدحو سجن بوثب ىلصي لجر نع

 كالت ىلص نأ لهب رداطبوثب ةعامج م ىلصينأ هل له ث ةعامج هعم رصحو سج

 ، ةالص نكت مل ىلرألا هتالص نأل ء ىعم اذكه : لاق ؟ سجنلا بوثلاب ةالصلا

 ىلصي نأ هل لد ء ةالصلا ٠اضقنا دعب لع ش ‘ سج بوثب اموق م نإف : هل ليق

 مل نإف : هل ليق « تقولا ىف ناك نإ ىعم اذكم لاق ؟ ةالصلا كلت نب رخآ ةعامج

 ناكو امامإ ناك نإن : هل ليق . ءاوس هنأ ىعم : لاق ؟ اهلاح ةلأسملاو امامإ نكي

 ثكالذ ىف نيرخالاب ىلصينأ هل له ،هنالص داسفب ع مث دعسلا ىفنيل وألاب ىلص دق

 لوألا ىف هفاخ اواص نيذلا ةالص نإ لوقي نم لوق ىلع هنأ ىدنع لاق ؟ عضولا

 رثك أ ىف ىعمو « تتبث دق ةعاجلا نأل . ةيناث عضوملا كلذ ىف ةعامج ىلصي الف ةمات

 ةمات هغلخ ىلص نم ةالص نأ ةساجن هبو سانلاب ىلص اذإ مامإلا نأ انباحصأ لوق

 ىذلا ىف هللا همحر هنع هذلو ديق امو . ابنج نكب مل اذإ ةالصلا ىضق ىتح لعي ملاذإ

 دسفت اهأ ىعم لاق ء هتالص ضقني لد امد مامإلا فاخ ىأرو مامإلا فاخ ىلصي

 هريغ وأ مد هنأ لهي لذ ةرمح رصب أنإف :هل ليق ، دسفي امم مالا ثكالذناك اذإ هت الص

 لق . ثاذ لمتحا اذإ مد هنأ ملعب ىتح هتالص مت اهن أ ىمه : لاق ؟ هنالص تت له

 ؟ فالذ هه س! لد 6 \. ) هب ود ق نإ مامالل ل , لو وه ملسو مد ٨ ا ملع نإف : هل

 هيلع لقن مل هكرت نإف ، هعدي نأ بح الو كالذب رهؤي هنإ ليق دغ هنأ ىعم : لاق

 لقي مل نإ هعسي له ي ءىش هندب نم زربو اقرخ هبوث ىف رصبأ نإف : هل ليق . م

 ةالص ه زوجن ال قرلا ناك اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ هتالص لدب ةيلع نوكب له ك هل

ىلص دق دإ مدلا ةلزنم وو ات )ذ رمدبأ نم ةالص زوج الو هن ر وع روهظل مامإلا



 _۔ ٤ ٥ . _

 ليق . مامإلا بوث ىف ناكاذإ عضوملا اذه ىن مدلا ةلزنمب ىدنع و>و مامإلا ةالتب

 هنأ ىعم : لاق ؟ هبوث ىف ناك اذإ مامإلا ةالص هب زوجت ال ىذلا قرخلا دح ام : هل
 نه جره وأ ةيلإ وأ ةبكر وأ ذخف لثم ةروعلا نم ءىش ىلع رفظلا ردقب ناكاذإ

 ليقو .اهلك تاروعلا هذد ىدحإ هنم جرخم ىتح هن إ ليق دق هن أ ىممو .ربد وأ لبق

 وأ لبقلا نوكلا دحأ قرلا اذه نم جرخ اذإ امأو . اهرك أ هنم جرخم ىتح

 عفترم ريصق بوثب ىلص نإف : هل ليق . فالتخا الب ةالصلا دسفي هنأ ىمف ربدلا

 رذع ريغ نم اهلك هتبكر ترهظ اذإ هنإ ىعم : لاق ؟ هتالص ت له ص هيتبكر ىلإ

 هتالص نإل وتي ضعبف ءکالذ رتسي بوثب هيلع افحقلم نوكب نأ الإ هنالص م الف

 ىف لوقلا ثالذكو ، بوثب هياع لمتشي ىتح زوج ال اهنإ لرةب ضعبو « ةزئاج
 . ملعا هللاو « بوثب هيلع لمتشا اذإ قرخلا

 سجن هبو" نأ وأ ءوضو ريذ ىلع هنأ لهب وهو موقب ىلص نم لك نإ ليقو

 ةدساف هتالص نإف ، ىلص ىتح تالذ ملي ال نركي نأ الإ ةدساف مهتالصو هتالصف

 نإ و٬اهوديعيل مهملعي و اضيأ .متالص دسفتف ابنجهندب نركب نأ الإ .ةمات مهتالصو

 لهأ فلتخاو . ربحلا كالذ مهغلبيو ڵ اودلعيل كلذ مهل رهظأو مهيلإ بتك اوباغ

 نب دمحم لاقف ء ةراهط ريغ ىلع وأ بنج وهو موقلاب ىلص اذإ مامإلا ىف انماب اهف ملدلا

 مامإلا ناك ث ةمات عيجل ا ةالص بربحم نب دع لاقو . ةضةتنم عمجلا ةالص رفعج

 نأ الإ لدا وه هيلعو «مهيلع د ةت ال:نامثع نب ناماس لاقو .بنج ريذ وأ نج

 لوتو ص همادق رم نه ىلع عطتي بننلل۔ا .نرأل 4 مهياع ددفبف ندبلا بذج نوكب

 ‘ هدحو مامإلا افق نع ىذلا الإ بنج ريغ وأ ابنجمامإلا ناك مهاك مهملع دسغي ال

 . قيفرتنا هبو ملعأ هللاو هللا ؛حر ديعس ىنأ باوج ىف دجوي اذهو

«» ٧٦٭ ٭



_ ٥ ٥ ٤ 

 نوء:رالاو عباسلا لوقلا

 ) هيف رصقلاو مآ : 7 زاوجو رقسلا ةال ص ف

 ٥ س ٤ ر 77 ..ص ےر إ وص . عه . . ١ . ِ 2٥

 اورصقت نأ حانج "مكملع سيلف ضارالا ىف : رضا ذو » : ىناعت هللا لاق

 ىف روكذملا رصقلا حابأو « اونرقك نيذلا ركني نأ مف تفخ نإ نإ ةالصلا ن
 . ؛!اك

 ةااص ىمس تلو ىبنلا نأل ى رهقب تسيا رفسلا ةالصف ؛ فرلا طرشب يك

 : رةسلا ةالص نع تم ىزلا لأس نيح هللا دبع نب راج ةياور ىف امامت رفسلا 7 هتلااك _

 رمدقلا امنإ رمعقب اتسيل رفسلا ىف نيتعكرلا نإ ال : لاق ؟ للا لوسر اي ىه :رصقأ
 ىلغ ضرف هللا نإ « لاق هنأ سابع نبا نع دهاجم ىورو . "لانقلا دنع ةدحاو
 ةرورضل ودعلا وح اهنع فارصنالا حابأو . ةعكر فولا ىف .ةالصلا كي ناسل

١ 
/ 

 هخابنا نع كسمت ر ةعكر مامإلا عم ةنثاط ىلصت نأ دارا نأ ل۔ةح و ) فرلا

 ش : مامإلا مم ةيناذلا ةدك رلا ةيناثلا ةفئاطلا ىلصتو . ودعلا ىلع ةلبتم فرصنتو

 نمع امهنع هللا ىضر رمع نباو دوعسم نبا ىور اك ث ةعكر ةفئاط لك تضق

 بهذ لوألا ىلإو { ةصخر مأ بجاو وه له رفلا ىن ةالصلا رصق ىف ءاملعلا فلتخا )١(

 لاق ملعلا لهأ نم ريثك ىلإ ىوونلا هبنو رمعو ىلع نع ىورو ةبوداهلاو ةيفنحلاو ةيضابألا

 ' وهو رغلااىف بجاولا وه رهتلا نأ ىلع ر ,اصمألا ءاي و بللا ءاملع رثك أ بهذم ناك ىباطخلا

 !اقو نجلاو ةداتقو زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ ىورو سابع نباو رمع نباو رمعو ىلع لوق
 بهذ ىانلا ىلإو . تقولاىن ماد ام ديعي كلام لاقو اعبرأ رغلا ىف ىلصي نم ديعي ناملس نب دامح

 . دحاو كلامو ىعن اشلا

 ةالص تةأو رغلا ةالصترقأل نيتعكر ةالصااتذرن ام لوأ ةشئاع ن نع ناخيثلا هور )٢(

 اعودرن متثش نإف ءامسلا نم اتلزن ناتعكر رغلا ةالصرمع نبا ثيدح نم ىاربطلا ىورو رغلا

 . رفك دقن ةنسلا فئاخ نم ناتعكر رفساا ةالص حيحصلا لاجرب هنع ريبكلا ىف اهيأ ج رخأو :



.... ,1 ٦ ٥ _ 

 { ةعرسلاو فيفختلا ةبآلا ىف روكذلا رصقلاب دارملا نوكي نأ زوجيو ةلط ىنلا

 متي رمغ اذإ و» ىلاعت هللا لاق هنع هللا ىضر باطخلاب رمعل تاق ةيمأ نب ىلعي لاقو

 ى سانلا ن .أ دتو « فخ نإ ةالصلانه اورمصقت نأ حانج كلع سياف ضرألا ف

 هللا قدصت ةقدص : لاقن وال هللا لوسر تلأسف « هنم تبص امم تبي دق رمع لاق

 . )هتقدص اوابقاف كيلع اهب

 لصف

 عمجي نأ نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس هدلب نارع نم جرخ اذإ رفاسملل زئاجو

 تقو ىف رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغلا عمجن نأو ، دحاو تقو ىف رصعلاو رهظلا

 امهيلصي وأ ةرخآلا ىلإ ىلوألا مضيو ،ىلرألا ىلإ ةرخآلا رجم نأ هل زوجيو ' دحاو

 رذاسملل بحتسي و زئاج لهفكالذ ىأن 0 امهنيب وأ ةرخآلاو ىلوألا « دحاو تقو ىف

 {ةرخآلا اهلإ رج و ىلوألا ىلصي ىتح لحت رب الف لزان وهو ىلوألا تقو رمضح اذإ

 ىلوألا رخأ ةرخآلا تقو ىف لوزنلا رجرب و ىلوألا تقو رضحو رئاس ناك نإ و

 عم انو:رغ : لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نرأ ىور امل 4 ةرخآلا تقو ىلإ

 سمشلاتلاز دقو لحترا اذإ تفط ينلا ناكف ء كوبت ةوزغىف ومتط هللا لوسر

 ل۔.ة ٢) رمملا ح اهالصو رهظلا رخأ سمشلا لوزت نأ لبف لحرا اذإو 4 عمج .

 . ءاشعلاو برغلا ىف كلذكو 2 رصعلا تقو ىضم نأ

 )١( ىراخبلا الإ ةعاجلا هحرخأ .

 )٢) هنع هللا ىضر ذاعم نع ىذمرنلاو دواد وبأو دحأ ه>حرخأ .



 - ٥٧٣ ۔ _

 : ةلأسم

 ىلت اسايق ىلوألا ىلإ ةيناثلا رجت نأ زوجي امنإ مجلا نأ انيفلاخم ضعب رك ذو

 ىلصيف « نيتالصلا نيب برقي نأ الإ زوجي ال مجلا نإ : مهضعب لاقو . ةفرعب عمجلا
 و . ةفرعب عمج ةتلتَط ىلا نأل ٨ ملوق نم طاغ اذهو 0 اهتقو ىف ةالص لك بحمو . ةن تل

 تقو لوخد لبقو ، ىلوألا تقو لوخد دعب علا ةيز دقي نأ مجلا دارأ نم ىلع

 . رفس مسا هياع عقي ام لقأ وهو ى رايعلا عاطقنا عم ناسرف رفسلا دحو 2 ةيناثلا

 . رصق [بزاغ وأ اًجاح ةفيلحلا ىذب راصن رفاس اذإ ناك كذويالظ ىبلا نأل

 { يصاع وأ هرفس ىف ىلاعت هلل انيطم رفاسملا ناك ، زئاج رفسلا ىف ةالصلا رمصقو

 ةضاحتسءال رضحلاىف حلا اوزاجأو .ىصاعلاو عيطلل ىلع اهضرف بجاو ةالصلا نأل

 . ريطملا مويلا ف حيحصللو نوطبمالو

 : ةلأسم

 نتالدلا نب عمج نم : لاق هنأ اهنع هرا ىضر سابع نا نع ىور دقو

 رصقلاو . رئابكلا باوبأ ن٥ اب ىتأ دقف رذع ريغ نم )0٢ ذلا ف

 : لاق هنع هللا ىضر نيصحلا نب نارمح "ىور امل 3 ماقلا نم بجوأ رقسلا ىف

 اذل رصقي نأ رفلا ديرمل نأ ىلع اوعجأ رذنملا نبا لاق سنأ نع ناخيشلا هجرخأ )١(

 روهلا بهذن تويبلا نم جورلا لبق ايف اوفلتخاو اهنم جرخي ىتلا ةيرقلا تويب ميج نم جرخ

 . ةبراغملا انخايشأ نم نابأ لوق وهو رمقلا زاوج ىلا نييفوكلا ضعب بهذو عنملا ىلا

 )٢( رمغلا ظفل هيف سيلو اعونرم سابع نبأ نع م الاو ىذمرتلا هاور .
 ملسو هماع ةلا ىلص 1 لوسر عم تيلم لات دوعسم ب هنلا دع نع ىراخبلا ىور ) ( ٣

 ةنا ىضر باطخلا نب رع عم تيلصو نيتعكر ىن, هنع هتنا ىضر ركب ىبأ عم تياصو نيتمكر ىنمب
 . ناتلبقتم ناتعكر تاعكر عب رأ نم ىلح تيلم نبتعكر ىع هنع
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 ركب بأ عم ترفاسو . نيتعكر ىلصي ناكف زان هللا لرسر عم تججح

 رع مه ترناسو . تام ىتح نيةعلَر ىلصي ناكسف هنع هللا ىضر قيدصلا

 ترفاسو . تام ىتح نيتعكر ىلصي ناكف هنع هللا ىضر باطخلا نا

 ٠ادتتالا ناكف ، ىنم متأ مث نينس تس نيتعكر ىلصف نافع نب نامثع م

 . اهئاهقف لوت ىف ةضيرف ةالصلا رصقو « ىلوأ هيبحاصو : هرا لوسر

 رعقف ةلول ةرشع ىنامث ةك ماق ] :نل ىغلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ىورو

 نب رمه ثذذ لحءنو ي مكتالص )اومتأ ةكم ل لوقيو ث ةىوتكسللا ةالصلا

 «نورفاسمانإف مكسا الصاوع"أ ةكم لهأللاتو وام ص ىبنلادعب هنع هللا ىضر باطخلا

 لافو ء رصق ثام اذا إ و؛ رمعقلاب نينالصلا مج راس اذإ رع ن هللا دبع ناك لقو

 ، ليزغتلا ه ءاج رحعقلاف ث ةرقبلا "روس هيلع تلزنأ نم لعفي ناك اذكه

 رايحلاب وهو 2 هلزئاج ملاو 2 رفاسم لك ىلع بجاو رصقلاف ء عجلاب تءاج ةنسلاو

 ن ٠ ارصق نيتالصلا نيب عمج ءاش نإ و ، اهنقو ىف ةالص لك ىلصو رصق ءاش نإ

 لك ث د>او تقو ىف امج رصملاو رهظلا ىلص ارصق نيتالصلا نيب عمجي نأ دارأ

 ص رصعلا مم رهنلاب أ هيد 2 ملس ايهنم ةدحاو رم غرف اياك ص نيتيكر امهنم ةالص

 عجلاب ا۔مياصي نأ دارأ نإ ةمتعلاو برغلل كلذكو ى رهظلا ىتهكر امهنم عكر الو

 ةدحاوىلص اكس نيتعكر ةمتعلا و ءاثالث برغلل ىلصب ،دحاو تقو ى اعمج اهالص

 اذإف ى ىلوألا ءاشملا ىتعكر امهنيب عكري الو ةمتعلا مث ىلوألا ءاشعلاب أدبي « لس

 ءىش عم عمجت الف ةادغلا ةالص امأو . اثال رأ ةدحاو رتولا ىلص ةمتعلا نم س

 )١( رغس موق ان اف داز نيصحلا نب نارمع نع دواد وبأ هجرخأ .
 )٢؛ لوطأ ظفلب ليحازرش نب ةماثث نع دمحأ هانعم جرخأ .
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 ىف ةالص لك ىلص نيتالملا عمج الو ارصق ىلصي نأ دارأ نمو ء تاولصلا نم

 . رهاظلا ىتكر اهدعب عكر و ملس مث ةضيرفلا ةالص ىهو ، نيتمك ر رهظلا ةالص اهتقو

 اهدحو اهالص ةمتعلا تتو .اج اذإ و « امامت اهالص ىلوألا ءاشعلا تةر ءاج ا:إ و

 دقن٤ ةدحاوب رتوأ ءاش نإو « اثالث ةمتعلا دعب رتولا ىلصو « : مث نيتعكر

 لام ، لسيالا نم ءاش ام تقو ىأ رتولا ىلصب نرأ هلد « نولسملا كلذ زاجأ

 ننس نه علاو { رصقلا لهج زوجي الر مجلا لهج زوجي ليقد . رجفلا علطي
 ٠ باوثلا مظعأ مالسإلا ننس ءايحإ فو 1 السالا

 لصنف

 اهج رصملاو رهاظلا ىلصي نأ ئ وني ىذلا نع هللا همحر رةصلا نب نازع لثس

 مارحإلا لبق هتين ىلع هنأ الإ عمجي نأ ه.ارحإ دنع وني مل مرحأ اهلا رفاسم وهو

 . عمجلا نم هتين ىلع وه لاق ى مارحإلا دنع عمجلا ةين ىلع هنأ الإ مارحإلا دعبو

 نإو ث عم نأ هل زوج الف « هتالص ضعب ىلص نأ ذعب عمجلا نع هتين لوح نإو

 هتين لوح اذإ ممحي نأ هل زوج الو؛مجلا ىن هتين هعفنت الف عجلا ىلإ هتين لوحمجر

 لاتو ء عمجم نأ هل زوجحم الو ث ةبنلا هذهم عفتني الف ةالصلا ىف وهو عملا نع

 ينأ 4ت1ن و ىلصيماق»ةالصلا دارأ رفاسم ىف هلا هتحر \ ]

 ىونو رفاس٠ هنأ ركذ ىلوألا ةساجلا سلج اهلف ماملا ةين دقتعاف تي هنأ نظو

 ١ ر هللادبع وبأ لاقو ،ارمسق ةالصلا فنأتسياف ةضقتنم كلت هتالص : لق : رصقلا

 رصقلا ىسل و ةالصلا

 جورناىلإ هتين لورح 7 > همف ماقملا ىو 7 > ةالصلا رمصقي رإب ق ناك رفاسم ق هلزا

 6 ماقملا ةيأب رلا كل د نم جرح > ماقا همزل ١ ٠ اماج ةالص ىلصي نأ لبق هدم

هنأ اهيلإ عجر ىتلا ةينلا كلتب ماملا ةين مدهنت الو 2 ةالصلا رمعق ىلإ عجري الو



 ۔۔ _ ٤٦٠

 4٭ او رةدلا ةمذ ىلإمجر كلا د هاوسو جرحم ىح هرزلد نكلو دلبلا اذه ف ميهي ال

 . ىلصب نأ لق نه وأ رثكأ وأ ةدحاو ةالص ىلص نأ لعي نم اراد هذختي ال

 : ةلأسم

 بسحأ ايه هلا 4ة=ر ناليغ نب مئاه نع تدجو هللا ٥جحر نسحلا و أ لاقو

 ‘ 4ةمغلا ىع لد نه صعب هل لاقن 1 ةالصلا رصقي ناكو هرافسأ صعب ف جرخ ه 1

 كالذ ديب لأس مث ى ةرفس ىف ةالصلا متي عجرف ث لذفأ ماقلاو ةصخر رصقلا نإ

 . لدبلا هومزلاف

 الهج امامت ىلصي ناكو جلا ىلإ جرخ ح سأ لجر نع رثألا ىف \ دجوو

 با وصلا وهو . رصقلا لمج عسي ال ليقو . هيلع لدب ال ليق دقن رصقلاب هنم

 . هللا ءاش نإ

 هنأ تقولا ىف وهو تالذ ملع اذإ هنأ بحتسا ىذلاو : هللاهحر رثؤللا وبأ لاق

 2 ةداعإ هيلع سياف تقولا تاف ىتح ملعي ل نإو ، اهتقو ىف وه ىتلا ةالصلا ديعي

 تقولاتاف « همزلي ام ادمعتم ثالذ لعف نإف : هل ليق . فنأتسي امف ارصق لصيل و

 ، ادمعتم نيخسرفلا زواج دقو ث امامت ىلص هنأل ةالصلا ديعي : لاق ؟ تفي مل وأ

 ةداعإلا هياع نإف ڵ ةد_ےسان هتالص نأ ملعي وهو تقولا تاف ىتح دمي مل نإو

 ىرأ الن { امهعجو اهيلت ىتلا ةالصلا تقو ىف اهداعأ نوكي نأ الإ ، ةرافكلاو

 امب رأ اهيلصيف رقلا ىف ودو ، ةرجاملا تقو ىف بهذي لجرلا وحنك 2 ةرافك هيلع

 رضح املف ى لط هللا لوسر ةنس نم رصقلا نم هب هللا رمأ ام كرت ىلع ؟دمعتم

رصملا اهملإ فاضأو نيتعكر ةالصلا داعأو ، باتف لعف ام ىلع مدن رصعلا تقو
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 لخدي ىتح اهدعي م اهكرت نإو. ةرافك هيلع ىرأ الف رصعلا تقو ى امهنيب عمس

 ان:اد كلذ لعف نإو . نئاد الو لوأتم ريغ تلد لعف اذإ ةرافكلا هيلعف ليللا

 رصملا ىلصي نأ هيزجي لوقو ى رصملا ىلصي مث ضقنلاب هيلع مزعأ اف الوأتم وأ
 هماع ةداعإ ال لوقو ى رمالا داعأ دعابت نإ و ريو كالذ دعابقي 1 ادإ اهدحو

 . ةنسلا ىلع اهالص هنأل لاح ىلع رهظلا ىف

 تدسف اهنأ كش مش ةرجاملا ىلصف عمجم ىذلا ىف هللا همحر ىراولا ودأ لاقو

 .نم كش نإو ى رصعلا اهيلإ ىلص مث ، اهذاعأ رهظلا ىف كش اذإف . اهمتي مل وأ هيلع

 لوقو ث رصعلا هل تمت دقو اهدحو رهظلا ةالص ديعي ليقف رصعلا ىلص نأ دعب

 تقو ىف; ناك اذإ كلذو ء انيلإ بحأ لوقلا اذهو ء رصعلا ىلصي مث رهظلا ديعي

 لاق مث ، تبرغ دق سمشلا نوكت نأ الإ نيتالصلا امف عمج ىلا ةالصلا كلت

 رصعلاو ىلوألا ما عمج نإو « اهيدن وأ اهبف كش ى اهدحو رهنلا ديعبنأ بحأ

 ةداعإ هيلمف ةدساف رهظلا نأ هنيح نم رهظلا ةالص تقو ىف ركذ مش ىلوألا تقو ىف

 لرةي ضعبف رهظلا تاوف د۔ءب رصعلا تقو ىف كلذ رك ذ نإ و « رصعلاو رهظلا

 عا ةداعإ هيلع لوقي ضعب و ، اهدحو رهظلا ةداعإ هيلعو ةمات رصعلا ةالص نإ

 لوقو 0 اهدح و رهظلا ديهر لوو { عمجلا ديعي لوقف رصعلا ت!وذ دهب رك ذ نإو

 ثكننذ رك ذ اذإ هيلع ةداعإ الو رصعلا تقو ىف كلذ ركذ اذإ ريصعلا ةداعإ هيلع

 اهدحو ىلوألا داعأ رصملا تقوىف رصعلاو رهظلا عمج نإ امأو . رصعلا تاوف داعب

 وه امإ عجلا نأل { عيجب ا ديعي لوقو ، تعقو هذ_ه نأل ، لوةلا ضعب ىف

. بيترتلا ىلع
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 دةتعا رفاسم لجر ىف هللا مهمحر ىلع ن ىمرم نع حاضولا نب د'ز لاتو

 عفتفي ال لاق فرصناو ' رصعلا ىلإ هتين لوح نيتعكر ىلص ادف « امامت ىلصي ن أ

 . ردقلا امهب ىرني و اهريغ نيتمكر ىلهيو كزذب

 هرةس ىف اهالص ةالص لدب هيلع ناك لجر نع هللا هحر هللا دبع وبأ لثسو

 : لاق ؟ ارصق وأ امام اهد_يعرأ 4 مام ا عضوم ىف اهرك ذو « ةبانج هيف بوث ىف

 عضوم ىف اهرك ذو ماملا عضوم ىف بنج بوث ىف اهالص نإو ث ارصق اهيلصي

 . قوتلا و 0 ملعأ هللاو . امامت اهباصي : لاف ؟ رصقلا

» + «»
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 نوءبرألاو نماثلا لوقلا
 خسارفلاو نارمعلا دودحو ناطوألا ذاخا ىف

 ناطوألا نم هل زوج 5 رفاسملا نع هللا هتحر ديعس وأ لئس هن أ وجرأ
 ذختي نأ ه4) لوقو . د_>او نطو الإ 4 روج ال هز أ ا لوف : لاق ؟ ةا صلا مامت

 .راطوألا ,. نهم ء اش ام ز .7 ن أ هل ,ا لوةو . ةودرأ لوقو ك ةدا : لارةو ك نينطو

 . نينطو ذختي نأ هل انباحصأ لوق رثك أو . كالذل دح الو

 دحم و ] ماقلل ىلع مزل ىتح رصق رفاسملا : لاق هنأ :ل ىذلا نع ىو رو

 4 نطو مكو ك تولسو 4 ىوزن ذختم تنأو : لرعس ىأل لق > اذح فالذ ق

 . كاذ ىلع ىأ ىعم : لاق ؟ ةالصلا نهف تو

 ... ع ١ ١ . . 27 ١ .
 اذإف انطو اعضوم اذختم ناك اذإ ىدابلا نإ : هللا همحر هللا دبع وبآ لاقو

 . كلان» رصق نيخسرفلا ةزو اغ لر ر تاوصألا عمسي ال ثيح راص

 هنأ اهب نكس مث اهريغ ىف جوزت مث ث ةيرق ىف هلامو هدلوم ناك نم ليقو
 مقي نأ ىون نإ و ، ارصق ىلص اهب ماقملا ونيمل نإو 2 امامت ىلص ماقملا اهب ىون نإ

 غم سل اذ__۔ه نأ © هرلب لإ عجر تنام اذإف ع ةيح هتأرما تماد ام اهس

 . ارصق ىلصيو

 سلا نويقيف ةراجن ىف نوجرخي مو نع هللا همحر ديز ن, رباج لئس ليقو
؛ رافس م لاق نوجرخم نوصلخم ىم مهنأ مين و (_ نينسلا نه وجر ك رشعلاو
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 نيخسرف سأر ىلع ليخو عرزو ضرأ هل ناك نمو . ارصق اولصي نأ مهيلعو

 هياع مامت الو ى رفاسم هنأ ث هسفن لزنمو هتأرما اهنكست ةيرق اهف هلو ء رثكأ وأ

 غلي اذإ متيو & هتعيض ىف ةالصل هيف متيف « انلو اهلعجو « الزنم اهذختي نأ الإ

 رهشلا ةي امنإو { انطو الو الزنم اهذختي مل نإ و « امهب ةالصلا رصقيو ء هرصم

 . ةالصلا رصقيلف لقأ وأ رثكأ وأ نب رهشلاو

 لصف

 هتالص ديمي هنإف امامت رصقلا دح ىفو « ارصق مامتلا دح ىف ىلصف لهج نمو

 ارمصق ىلص اذإ لوقو « نيهجولا ىف ةرافكلا هيلع لوقو . هيلع ةرافكالو

 لدبلا هيلعف رمصقلا عضوم ىف امامت ىلص نإو « ةرافكلا هيلعف مامنلا عضوم ىف

 . ةرافك ال,

 نم هيف همزليام ىلع نةيقسي ىتح هب ىلوأ ماملا نيخسرفلا ىف كشي ىذلا امأو

 ىف هنأ هل نيبي الو ماملا عضوم ىف ةالصلا رق هنأ هل نهب اذه ناك نإف رصقلا

 طاتحا نإف ةرافكلا امأو . هب ىلوأ ماقلاف ماقلاب ةالصلا لدبأ نإف رمصقلا عضوم

 هنأل « هب ىلوأ ماغلا ناك ةهبش ىلع ناكاذإ هنآ الإ اذهف هل ةبحلا وهف اهب هسفن ىلع

 عضوم ىف هتلاهجم ةالصلا رصق نمو « هتلاهجي اهمامت عضوم ىف ةالصلا رصق هنأك

 . اذه ريغ لوق هيفو ى لدبلا.و ةرافكلا هيلعف اهمامت

 لصف

ضعب لوقل اكلاه نوكي ال هنأ تاعكر مب رأ رفسلا ىف ىلصف لهج نم ليقو
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 © فالتخا اهف ةرافكلاو « بجاوف لدبلا امأو ء ةصخر وه امإ رصقلا ىف ءاهقفلا

 رثؤملا ود ؟ لاقو . لذ ىف ةرافكلا بج وب هلهج عسي رصقلا نأ ىريال ىذلاف

 لهج نمو ، رصقلاب هنم الهج كلذ لعف اذإ هيلع لدب ال هنأ انعمس دقو : هلل هر

 هب رمؤي ايف هيلعف هتيرق لخد اذإ هنأ ىري وهو ارصق ىلصف رفسلا نم هتيرق لخدف
 دقو ارصق ىلص اذإ لوقو . ةرافكلا هيلعو كلذ هعني الف هلزنم لخدي ملام رصقلا

 لبج+لاىلع الو ل٭اجتلاىلعتالذل دمعتي ملو هلزنم لخدي ملام كلذ هلنظي ةيرقلا لخد

 دحىف وهو ةالصلا تقو هيلع ناح نإف . ةرافك الب ةبوتلاو ةداعإلا هيلعن ى ليوأتب

 هنإف ارصق ىلصف رصقلا هيلع نأ نظف ةالصلا لت تقو ىف هتيرق لخد مث ث رفسلا

 ناف اذإ امأو . فالتخا اضيأ اذه ىفو « كاله الو هيلع ةرافك الو امامت اهديعب
 . امامت ليقو رصق ةالصلا كلت ىلصي نأ هيلع امنإف رفسلا ىف ةالصلا تقو

 ةب وتلا هياع نأ هدلب نارف رصق لهج ىذلا امأ : هللا همحر ديعس وأ لاقو

 نمو . هرك ذي مل هعبتا ببس مث نوكي نأ الإ ةلاهجلا ىف هل رذع الو ي ةرافكلاو
 . ةرافك الب لدبلا هيلعف رصقلا عضوم ىف مامنلا ىلصف لهج

 رصملا ىلصي نأ زا رهظلا ةالص ةالصلا : مامإ عم ىلص [رذاسم ناك نمو

 ىلإ هماقم نم ىحنت نإو © اهل إ اهرحب نأ ىون اذإ رهظلا ةالص نم مامإلا 1ِ اذإ

 . انيلإ بحأ وهف هماقم ىفاهالص نإو ةزئاج هتالصف رصعلا ىلصف دجسملا رخآ

 نم ةالصو هتالصف ثالذب انثاد امامت رفسلا ىف ىلص نم هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 نود عضوم ىف ةالصلا عمج لجر ىف هللا هحر نسحلا وبأ لاقو {ةدساف هتالصب ىلص

 نم نيخسرفلا دعتي مل هنأ هل ناب مث نيخسرفلا زواج هنأ نظي وهو . نيخسرفلا
 ٠ ةدحاو ةرافك رغكيو مامتلاب ةالصلا كالت لدب همزلي هزأ هنطو

) ٣٠ - نيلاطلا جهنم / ٤ (
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 لصف

 مهضعب لاقف «رفاسملل ةالصلا رصق هيف زوجي ىذلاعضوللا ىف انباحص أ فلتخاو

 نم جرخي ىقح رصقيال مهضعب لاقو « ةالصلا رصق ارفس دي ري ةلزنم نم جرخ اذإ

 هتيب ناك نمو ث ارفاس ىعسي ال هدلب نارمع نم جرخن مل نم نأل « هدلب نارمع

 هيلع بج و ںيخسرفلا قوف ىداولا ىطختف ارفاسم جرخف ء ىداولا رجاح ىلع

 عطق دق ىداولا نإف هتيب ىف نم مالك ع مسب ناكولو ى هللا ءاش نإ ملاو رصقلا

 ص ثالذ لاط ولو امامت ىلصي ناكل هرفس ىف نارمعلا هل ام ولو « نارمعلا نيب

 لبج ثكالذ نيب مطقي ملو٬تويبلا وأ ةعارزلا وأ لخنلاب لصتملا رامعلا وه نار۔هلاو

 ىرجم ةنطابلا نارع ليقو . بارلاا نم ءىش الو نيرع الو ةجرش الو داو الو

 راجشألا و لخقلاب ار و۔ع. ىداولا نوكي نأ الإ ىرقلا نيب عطقت ىتلا ةيدوألا

 راحص ح نإ : هللا همحر هللا دبع وب أ لاقو نارمعلا عطقي ال كلذف ، تاعا رزلاو

 نود ىذلا ىداولا هل ملو ڵ قرشلا نم رع ىداوو ، برغلا نم نالص ىداو

 ةيرقلاو مطاق داو اهطسو ىف ةيرق تن اك اذإ ىراوحلا نب لضفلا لاقو . زجم ىداو

 ىف لخدو ىداولا علمقف ارتس ديري نيرجاحلا دحأ نم لجر جرخف نبرجاحلا ىلع

 . ةدحاو ةيرق اهنأل رصقب الف رخآلا رجاحلا

 لصف

 الإ رصقي ال هنإ ث دمس ىلإ جرخف ، ارفس ديري ىوزن نم جرخ نم اولاقو

 نمو . امهنيب عطاق ىداولاو ث دمس لحأ كلذكو ، دمس لحأ رصقي ثيح نم

ةانقلا و ةزاجا فلخ اذإ رقي امع ف قرف قد رط نم رم ناك نإف ىوزن نم جرخ
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 ىلع دعصو دجما فلخ اذإ رصق ىرخألا قيرطلا نم رم نمو ث ىداولا عطقو

 جرخ نمو . ايلعلا ةزاجلا فلخ اذإ رصقي امإف ةضورلا ىلإ جرخ نمو . ةانجلا

 دايز وبأ لاق . نارمعلا عاطقا دودح اذهو . نيتمجللا فاخ اذإ رصق ىلهب ديري

 نإ: . ثدشر ةانج دعص اذإ رصق الص قيرط رف ارفس ديري ىوزن نم جرخ نم

 نيبام ساق حاضولا نب دايز ناك دقو ث ةزاجلا زواج اذإ رصق قرف قيرطب رم

 انجرخف لاق ، الع لخت نم « نبخسرنلا ىف لخنلا نم ُغىش لخدف العو ىوزن

 ىقرغ ىداولا ىلإ لخنلا نم انجرخ ىلصن نأ اندرأ اذإ انكف بوبحم نب ربحم مم

 لخد اذإ ىلمب ىلإ جرخ اذإ ىوزن نم رصقلا عضوم ليقو . انرصق مش ةي رةلا

 ،نيخسرفلا زواج امم اهريغ وأ قاتسرلا وأ مدكدارأ اذإ ةزاجلا دمس نمو كروسلا

 اهريغوأ حنم وأ ىكز إ دارأ نإ و .لخنلا فلخ اذإ اطقىداو نم ابرغم دارأ نإو

 ىوزن نم تناك لخنلا نإ ليق هنأل قرف ىلإ هنم دعصي ىذلا ضيبألا ىداولا

 . نامثع نب نايلس نع ةبتع نب حاضولا ظفح اذكه كلذك . ضيبألا ىداولا ىلإ

 عماجلا ىجلا لزانم فلخ اذإف ارفس دارأو ةنطابلا هدلب ناك نم هللا دبع وبأ لاقو

 ةرا۔ص ,ف رظني الو اهب سانلا دتعي الف اياكرلا ىف ةذاشلا تويبلا امأف ء رصق مهل

 ةممسقلا عاطقنا عم ةلصتم ةلخنلا تناك اذإ و « لزانملا كلذ ىف دحلا امإو . ةعارزلا

 نم لصو !ذإ ليقو ءا ريثك كللذ ىف راس ولو لخنلا عطقني ملام لوءةف ةنطابلا لشم

 رصقي هنإف نارمعلا ىف ول و نيخسرف اهتيمست عالطةن او هدلب ةيمست نم جرخ نأ لعب

 اراسم راص دقف هدلب ريغ ىف نيخسرف رفاس اذإ هنأل نارمعلا لاصتا ىلإ تفتلي الو

 فالذ نم جرخم 71 ڵ هدلب ةيمسا نم جرخ ن ] دعب نم نيخسرف ريسي ىتح 7

نم اهعطقي ام عم ة.مهسنلاب نادلبلا عاطقنا لمقو . نيخسرفلا هيف ىدعت ىذلا دلبلا
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 نيتيرقلا نيب بارخ تمطقنا اذإ كلذكو ث اه عطاق وهو ةيمسقلا عاطقناب ةيدوألا

 ةيرقنم جوخ ذم نيخسرفلا دمب ةيمقلاب ةبرتلا عاطتنافرع اذإ . اريثكو أ اليلق
 تعطقنا .اذإف نارمهلاعطتني لول و ، نبخسرغلازواج داقف هدلبل ةيمدقلا عاطقناب هدلب

 زواج دق» هدلب نه جرخ .ذم نيخسرفلا هيف زواج ىذلا دلبلا دح نم جرخو ةيمدقلا

 تولس ىلا هللا همجر ديعس وبأ جرخ دلخم نب _ لاقو ءردقلا همزلو نيخسرفلا

 ةالص تقو ىف كلذ ناكو بجشلا نيع باقث دنع ىقلا ةج رشلا ىف انربص اذإ ىتح

 ء تولس .ىلإ .هعم جورملا ديري راك نمو وهو رصقو ردملا انب ىلصف زصملا

 ليقو :معن : لاق ؟رضقلا دح نوكي انهاه.ىلإ هل تاقن ،ةالصلا ةيقب نيتعكر انمتأ و

 ؟رصق ىلصيو قدنملا زواج اذإ ةالساا رصقي رفاسم ةرمعبلا نم جرخ ىذلا نإ (

 .. اهازع عستا مش ةليلق ةريغص ةيرق تناك اذإ ليقو .. قدنملا لخدي نأ ىلإ

 . ةيرقلا اوزواجي ىتح اورصقي مل تويبلاو لخنلا وأ لخنلاو تيبلا تلصتا اذإ

 رصقي نأ هل نأ عش امهنم فلخ نكي 7 لامشو نيمي نع ةن رقلا تناكا دإ ليقو

 نأك ولو ليقو . تالذ زواج ىتح كلانه رصقي نأ هل سيل ليقو :كالذ زواجي ىتح

 ديعس ىبأ ىوتف نمو ٠ ثالذ ىدعتي ىتح رصقلا زوجي ال لامش نع وأ نيمي نع

 هنأ نيخسزفلا :زواج دحأ دارأ اذإ :رحبلا برق نوكت ىتلا ىرقلا نأ هللا همحر

 هي رةلا ىف الخاد روخ - ناك نإو { دلبلا نارمع نم جرخ .7 رحبلا ى لخد اذإ

 نارمع و أ نادلبلا نم ء ىش هلامشو هنيمي نع . ناك اذا إ لوقن ةن هلامشو هنيميب نع ةب ا رتلاو ,

 هنيع نع فالذ ام ١ ناك ولو ل وة و . ثالذ زواجن ىتح تالا رصنلا زح

 ۔۔۔۔۔_۔۔۔۔ح۔حس۔.۔۔۔><ء... ۔-سح۔ ۔ححح » ۔ ٠.

. ىسوم 4٨خ لذ ) ( ١
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 نه ءىش هفنخ ني ملادإ لوقو . ثالذ ىدعتي ىتح رصقلا زوجي الف هلامش وأ

 . رصقي نأ هلف هلامشو هنيمي نع وه امو ، دلبلا

 جرخ اذإ ءاهقفلا ضعب لاق ناملس نب بلهملا لاق هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 ناك نم تاوصأ عمسي عضوم ىف راصف ، نيخسرفلا ةزواجم دير هدلب نم رفاسملا

 ةرفص وب أىن ريخأ ، لاقو . تاوصألا عمسيال ثيح ريصيىتح رصقي الف ةيرقلا ىف

 هغلب شيجلاب راصو ةرصبلا ديرب مدف املف ، رفس ىف ناك هللا همحر دز نب رباج نأ

 عمسيثيح ةالصلا رصقي امايأ شيجلاب ماقأو اهلخدي نأ هركف ، ةعيب ةرصبلاب نأ

 . ةرصبلاب تاوصألا

 وه ةالصلا مامت ىف ىرقلا نيب لصتملا راملا ٢ إ ؛ هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 رناسااؤزيقو ،هيلإ تفتلي الف ةعارزلا لاصتا امأو . لزافملاب لزانملاو لختلا لاصتا

 هيلإ جاتحمام هيف قاعو « هب" كك۔ةاو نارمعلاب لصتم تيب رادج تح لزنيف مدقي

 نم اهنم زدحتاو بارلا ىف ةلخن دهص نإ و ع رصقي هنإ ليق دق هنأ بارخلا ىلي امم

 . ةاذاحملاب ماملا ىريال ن. لوق ىلع ؟رمعق ىلصي هنإف بارحلا ىلي امم دعصام ةيحان

 . فالتخالا ىنعم هقحليف لامش وأ نيمي نم اهبناج نم ذعص نإ و

 ىتح ةالصلا : هنإف هدعل نبأ ىردي الو رحبلا نم ديصلا/باطي زيف ليقو : لصف

 ,وهو نيخسرف هيف رفاسف رحبلا ىف راحص بناج نم جرح نإ و ء نيخسرفلا زواج

 راس اذإ ثالذنكو 0 ةالصلا رمعتي لاق . اهلايح رحبلا ىف ريسي وه امنإر ؛ اهبناج ىف

نارع نم وهو نيخسرفلا زواجب نأ ىلإ اذه هيناج نم راسف لبلا نارمح نم اجراخ



 _ ٧٠ع _

 ديعس ىنأل ليقو ، رحبلا ل:م هلعج و ارصق ىلصي هن أ اذا ريسي اجإ هن أ ريغ ۔لجاا

 ةيرقلا لوح بارخلا ف كالذ .7 ق نبخس رفلا ىدعت ىون نإ تي أرأ هنا همحر

 جرخ نهو كلذك اذه لح هتي أ رذ ؟نارمملا نم جرخ نبح نم رهقي نأ هل له

4 
 زواج ىتح ي هن أ نارمعلا ادع ىتح عجر الإو اباحصأ دجو نإ هنأ ىلع ؟رفام ١

 . نيخسرقلا

 ىلصي ن أ نيخسرفلا سأر ىلإ لصو ادإ رفاسملا نإ هللا هحر نسحلا وبأ لانو

 دا و امهغيب ناكا ذإ نيدلبلا ىف ليقو . رصقي 7 نيخسرفلا سا ر ىلع دي زي ىح امامب

 نم لقأ امهئاوتسا ىف اهو خسرف نم رثك أ هدوعصو « خسرف نم رثك أ ةطوبه

 هن أ هبلق نأ.طا اذإ رفاسملا ىف هللا همحر ىراولا ىلأ نعو ث ةالصلا رصقي هنأ لذ

 ًامامتو آرصق ىلصي لوقو هب ىلوآ ماغلاف ةهبش تناك اذإ لاق نيخسرفلا زواج دق

 ف الفلا عضوملا ىف نورقي اذك ةيرق لهأنأ رهتشا اذإ ليقوءكالذىف بارتسا اذإ

 آرسعق دابىف ىلص نم. امأو.تاقث ريغ اوناك ولوء كلذك كلذ كردأ نل زوج هنأ

 ىلص نإو ع اذ هازجأ ناخسرف عضوملا ثالد نأ ةقث ريغ هربخأ مث ةب لهجلا ىلع

 ثالذ نأ ةقث هربخأ مث ء رمعق وأ مامت عضوم هنأ ةفرعم ريسخغ ىلع عضوم ى امامت

 ناخسرف عضوملا ثالذ نأ ةغث هربخأنإو . ةداعإلا هيلع نأ ةالصلا هيف رصقي عضولل

 هايقشالل امامت ىلص نإ و ث امامت ىلص نيخسرف نم لقأ هز أ هربخأ نإ و ،آرصق ىلص

 ىلص نإو ص ةداعإلا هياع ناك ناخسرف عضولل كالذ نأ ةقالا هربخأ مش 2 هيلع

 لاقو . ةداعإلا هيلعف نيخسرف نم لقأ عضوملا ثالذ نأ ةقذلا هربخأ مث ك ارصق

 اذإف عضوملا سيق مث يخسرفلا ىف كش مث امامت ىلص نم : هللا هجر نسحلا وبأ

هيلع :ىرأ ال ىأ رثك أ وأ ناخسرف هنأ ةقث هملعأ وأ رثك أ وأ { ناخسرف وه



 ۔ _ ٤٧١

 هرعخ أ نإو خ هنا هجح ر ةر واعم ف أ نع كلذكو . رثألا ىلع ىلص دو هزأل ةداعإ

 ةنانئمطا وأ اهبف عزانتال ةرهش نوكي ىتح رصقي" الف ناخسرف هنأ ةقث ريغ

 . بير اهلخديال

 وأ ناخسرف هنأ حص مث عضوم ىف امامت ىلص نم : هللا همحر ةيواعم وبأ لاقو

 لع ريغب ارصق ىلص نإو . رثألا ىلع ىلص هنأل ىضم اين هيلع ةداعإ ال هنأ رثكأ

 ةزواجم دبري هدلب نار نم جرخ رم ليقو ث ملعأ هللاو ماتلاب ةداعإلا هيلعف

 جرخي ام نيح نم رصقب لوفو . نيخسرفلا زواجي ىتح ري هن إ لوقن نيخسرنلا

 ناك نمو ث ةالصلا رصق نيخسرفلا ىدعت نم ءاهقفلا ضعب لاقو . هدلب نارمح نم

 اهادتي ىتح ےي لوقو 2 امهي نوكي ىتح رصقي لوقف نيخسرفلا سأر ىلع

 ةالص ىلص هلزنم ىلإ نيخسرنلا سأر نع عجز اذإف ةقيض ةلئسم هذه خيشلا لاقو

 حنم نم جرخ لجر ى هللا همحر ديعس ف أ نعو « هلب نارمع لخدي ىتح رغلا

 قرف ىلإ جرخم ىوزنب رصقي ناكسف ىوزن ىلإ جرخي نأ دارأ مث قرف ىلإ ديري

 همحر ةيواعم وبأ لاقو ، قرفب ةالصلا رصقي هنأ قرفب ماقملا ىوني ال وهو اهيف دعقن

 ىعرت ةرقبو ةريظح اهب هلو خسرفرسأر ىلع ناكم ىف هرقب ىعرب راقب لجر ىف هللا

 ىعارلا نإ لاق . هت ريظ> ىلإ ةليل لك هرقبى دأتو 2 نيخسرف وأ اخسرف هتريظح ىف

 نم رثك أ مهنيب ناكاذإ هلهأ نيب و ثالذ نيب رصقبو ، ىعرمل ماقأ ثيح :

 نيخسرنلاىد.ةب ديري الو رفدلا وني ملو هلةجاح ىف جرخم ىذلاىف ليقو ء'نيخسرف

 نم لقأ ىف وهو ةالصلا تقو هيلع لخدف مجر مث نيخسرفلا زواج ىتح ىضف

نم جرح نم> ىلص ريخدسرفلا ز واحن نأ دارأ نمو ؤ رصقلا هملع نأ نيخس رقلا



_ ٤٧٢ 

 نيخسرفلا . زواجي ىتح رصقي مل نيخسرفلا ةزواجم دري مل نإو ، ارصق هدلب نارمه

 بارخلا ىلإ دللا نارمع نم ءىش نم جرخ اذإ وه : رلبلا لرارص نم جورخلاو

 .اهنارمه نم ءىش ىلإ هجوتي الو « دلبلا نارم نم ءىش ىلإ غدرت هقبرط نكسن و

 ةالس ااهنم جرخأف نارمعلا بناج نم ةلخن ىلإ اندف هرلب ىلإ رفاسلا مدق اذإ امأو

 وأ اهذاحم مل ولو 4 : نأ ىنبجميف ،هعاتم نم ائيش اهعذج بركب قلع وأ اصوخ وأ

 ةلصتملا ةلخنلا ىذاح اذإ هنأ لوقو .نارمعلا لخد دق هنأل دلبلا لخاد ىلإ اهزواجب

 اذإ امأو ، حصأ لوألا لوقلاو ء رهقي هنإف اهزواجي ملو اهسم وأ نارمعلاب ةلصتمل

 . اهدنع رصقي هز اف 4 ةلصتم ريغ نارمءدلا نم ةعطغنم ةلخن تناك

 لصف

 اعارذ نوتس ضرألا نم بيرجلاو 0 ةوطخ وأ عارذ فلأ رشع انثا خسرفلاو

 غ مالسلا هيلع دواد ىبنلا عا رذب عارذ ةبامتسو فال ا ةثالث كالذف اعارذ نيتس ىف

 خسرفلاو ، رصبلا دم ردق ضرألا نم ليملاو .تقولا لهأ ربشب « رابشأ ةثالث وهو

 لوقو . دلبلا عماج نم خسرفلا سايق نإ ليقو « خسارف ةعبرأ ديربلاو لايمأ ةثالث
 ٠ نارملا ذلح نم لوقتو لزنملا ن"٥

 لصف

 اهنارع ن-. ءىش تن و > هب رد اف عضوم نم ةر رةلا دود> نم جرخ نه ليفو

 نمو ث اعجارو ابهاذ كال انه رصقيلف ههجو ىف وه سيل و هل امشو هنيع نع تناك .

 جرت ، ارفاس نوكمل لاتحاف نيخسرفنم لقأ دلبلا نم بيرق عضو. ىف ةعرزم هل

  )١( ةكوشلا .



_ ٤٧٣ -. 

 لعف نإو ث رصقلا هل زوجي الف ةعرزملا ىلإ مجر مث « نيخسرفلا فلخ ىح ادمع

 زواج ىح جر> اذإ ناضهر رهش مايص ىف كلذكو . ةرافكلا هيلع فاخأف ثالذ

 الف ةالصلا كرتل ةليحلا دارأ امإو ث هيف رطفأ عرزلا اذه ىلإ عجر مث ك نيخسرفلا

 ىف ءاود اهسنفل تامعن ةأرملا تلاتحا اذإ كلذكو . ةرافكلا هيلعو كلذ زوج

 باهذل ةلي> ءاودلا اذه تب رش اذإف ث اهضيح مايأ ضيحلا اهنع بهذ ىتح اهجح

 .0)دسقيو ثاذ اهزجمل ضيحلا اهنع بهذ ىتحاهجح مايأ ىف اهتقول اهنج مف اهضيح
 مث نيمو قرف ىف دعتيل جرخ ىوزن لهأ نم لجر ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نيمويلا ىف قرفب امامت ىلصي هنإل ڵ ىوزن نم نيخسرفلا ةزواجم لإ جرخ

 نإو نيخسرفلا ىدعتي هنأ ىون اذإ رصق قرف نم جرخ اذإف 2 امهيف دعق نيذللا

 قرف ىف دعقف ، كلذ ريغ وني مل ىوزن نم نيخسرفلا ةزواجم ديري ىوزن نم جرخ
 نإ و ث رصقلا هياعف هدلب رارع نم جرخ اذإ هنآل ارصق اهيف ىلصي هنإف امايأ

 ارمعق اهيف ىلصي هنإف قرف ىف دومقلا هل ثدح مث 2 هرفس ىف جراخ هنأ هتين ناك

 ىزلا ام أو . اذه لثم ناكام كلذكو ، رفسلا نع عوجرلا ىوني ىتح اهيف دعق ام

 . هبكرم ىف بكر اذإ ةالصلا رصقي هنإف نيخسرفلا هيف ىدعتي رحبلا ىف ارفس ديرب
 ني نع لخن هتيقاسبناج ىفو « هنم حسمتي هدلب جلف لخد اذإ رفاسملا ىف فلتخاو
 ىداح دق ناك ادإ رصقلا هل زوجي هن أ ةيقاسلا نم لخد ثيح نم زرب و « لامشو

 .قيفرقلاهب ولعأ هللاو ؛ماقلا همزل دقن اهاذاح اذإ لوقو 2هرهظفلخ اهلعج ملو لخنلا

 « ث «

 نب دمع لوق وهو فلؤاا هركذ ىذلا لوقلا اذه :.لوألا لاوقأ ةثالث ةلأسساا هذه ىف )١(
 . ديعس وبأ هراتخاو بوبح

 لوق وهو اهجحو اهموص دن هعاطقنا ىلع رمتساو هئيجم دعب هتعطق تناك نإ ىناثلا

 " . نلا نب دمحم

 .مهنع ةنا ىضر ىملاللا خيشلا هراتخاو نامثع نب ناهبن لوق وهو اهمايصو اهج> مامت تلانلا



٤٧٤ 

 نوب رألاو عساتلا لوتلا

 نيخسرفلا زواجي نأ لبق عوجرلا ىوني مث جرخي رفاسملا ىف

 ىلوألا ىلصف ى ةالصلا رصق هيف ههزلي هدلب ديرب ادلب نم جرخ نميف ليقو

 ناك ام 4 رهقي وهف رغسلا ةين ىلع ناكنإن نيخسرفلا نود هتجاح ىئل و « ارصق

 ىلع وهف رفسلا ىلع مزع نإف ء كلانه ماقأ ام ماغلا همزل ةعجرلا ىون نإ و كلانه

 ىت> « هللا دبع ىبأ نعو . رصقي مث جرفم ىتح ةينلا كلت لاحل امامت ىلصي لاح

 عوجرلا ىلإ هتين لوح اذإ هن أ لوقو . رصقي م هدلب دعب نم نيخسرفلا ىدعت

 كلذ نارح نم جرخم ىتح اءامت ىلصي وهف دلب ىف وهو هدلب نارمح نم جرخ دقو

 لخنلا ن. ةرام هيف سيل ضرألا نم بارخ ىف وهو هتين لوح امنإ ناك نإو دلبلا

 نم ىدعت نإف ‘ رعق هعضوم نه راسو لحر اذإف « لحرب ىنح ي هنإف لزانملاو

 : هنإف اهما إ ع وجرلا هتينو لزنملا ىف دعب وهو .ام وأ ةباد بلط ىف عضولل كلذ

 . رصقلا همزل ريسي ام نيح نف ارفاسم راسو لحر اذإ و . نيخسرفلا دمتي مل ام

 نأ دهب نم ع>ر ولو رمعقلا همزل لزغملا نم هباحصأل امدقتم راس نإ كل ذكو

 ةعجرلا دقتعا نأ دهب نم ىلص دق ناكو ى نيخسرفلا زواجب نأ لبق هدلب ىلإ راس

 دق هنأل ارصق ىلص ام ديب ليقن هدلب نار ىلإ غلب اذإف هدلب ىلإ راسف هدلب ىلإ

 دا رأ داع نإف ، هتالص تمت دقو ةنسلا ىلع ىلص دق ليقو . رفسلا كلذ هنع ضقتنا

 ء رمصقي هنإ هدلب نارنم جرخ نيحن٥ ، كلذ هرفس اضرأ دي رب هدلب ىلإ جورخلا

ىتح هدلب لخد هعوجر ىف نكي م نإ و ، هدلب نارمع هلوخدب كلذ هنع ضقتنا دقو



 ۔ ٧٥ ٤ _

 ترضح نإو ' هرفس ةلمج ىلع وهو ةمات هتالص نأ رفسلا ىلإ هتين لوح عجر
 ىتح امامت ىلصي هنإف هداب ىلإ ةمجرلا هبف دقتعا ىذلا عضوملا زواجي نأ لبق ةالصلا

 هداب نم جرخم ىذلا امأو . ماملا هيف همزل دق عضوملا كلذ نأل ، عضوملا ىدعتي

 . امامت ىلصي هنإف رصقلا دحف ناك ىتحلصي ملف ةالصلا تقو هكردأ دقو ارفس ديرب

 نإ ث ريخم لوقو ، ارصق ىلصي ,لوقو ء اذه ليق دق : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ؛ هدلب ىف ريسي وهو لحترا ناك نإ ليقو . امامت ىلص ءاش نإو « ارصق ىلص ءاش

 اهتقو ىف رصقلا عضوم ىف راص ىتح اهلصي ملف تقولا كلذ ىف ةالصلا هيلع تنا

 انظفحو . اهمتأ اهروضح دعب نم راس وأ لحترا امإ ناك نإو 2 رصقلاب اهالص

 لصي مل ول و رسلا ىف ةالصلا تقو رضح ولو ، ليواقألا هذه ىف كلذ ىف ريخم هنأ

 رخاف ارفاسم جرخ نمو 2 امامت لصيلف ءىش تقولا نم ىقب دقو ةيرقلا لخد ىتح

 ىدهت نكي ملو ةعجرلا هلادب ةرخآلا تقو ناك املف ء ةرخآلا تقو ىلإ ىلوألا

 « نيتعكر رهظلا ىلصي هنإف تقولا تاف نأ دعب نم ةعجرلا ىون نإف ، نيخسرفلا

 ضمبف ، ىلوألا تتو ىف هدلب لخدو ىلوألا تقو ىف نيتاللا رفاسا عمج نإو

 هياع ناك ىلوألا تقو ىف هدنب ىف لزنو لحرا نإ لوةي ضب و كلذ هل زيح

 نأ لوزملاو 2 هيلع ةداعإ الف اهتقو تاف ىتح لزني مل نإو ڵ ةرخآلا ىلصي نأ

 ۔ نئمطي و لزعي

 . ماقنل اهب ىوني و ةيرق ىلإ رفاسي ىذلا ىف هللا همحر رقصلا نب نازع رعو
 نيخسرنلاىدعتف هل ةجال جرح نإ و٬امامع ىلصي هن أ اهنم جو رخلاىلإ هتين لاوح ش

ديعس وي أ لاقو 2 امامت ىلصمف ماغلا ىوني عجري نأ الإ ارصق ىلصب هنإف ى عجر 1



_ ٤٧٦٩ - 

 ص رصقلاب كلانه ىلصف نيخسرفلا زواجيل هدلب نارع نم جرخم ىذلا ىف هللا همحر

 ث ةنسلا ىلع اهالص دف هنأل 2 ةمات كلت هتالص نإ لوقن { رقدلا نع هتبن لوح 7

 هنإف نبخسرفلا زواجي نأ لبق رفسلا نع هتين لوح اذإ امأو . ةداعإلا هيلع لوقو

 رصق رفسا اريس راسو رفسلا ىون داع نإو ث افالتخا كلذ ىف ملعأ الو امامت ىلي

 . لوقلا ضعب ىف

 رصق هيف همزلي ادلب ديزب هرلب نم جرخ نم : هللا همحز هللا دبع وبأ لاقو :

 ماقأ دقو هتجاح ىتاو نيخسرفلا نود ةيرق لخدو « رصقت رهظلا ىلصف ء ةالصلا

 ةالصلا : هنأ عوجرلا ىونو رفسلا ةين كرت دقو نيمو وأ اموي دابلا ثلذ ىف

 . هدلب نم نيخسرفلا زواج نكي لو هدلب ىلإ ةغجرلا ىون نيح كالاغ»

 فصن ىلإ راصن ك فس ديري هلزنم نم جرخ نميف هللا هحار نسحلا وب أ لاقو

 ارصق ىلصي هنأ مايأ ةثالث مهعم ماقأف ةداحص أ ضعب هن تلاو تالذ ردق وأ خسرف

 هبحاص دنع دعقو هرقسنم جر اذإ كلذكو ُنيخسرفلا زواجت نأ هتين ناك اذإ

 نيخسرفلا ىدعتي نأ هندينو رفاسم جرخ نمو . هدلب ناص لخدي نأ لبق

 زواجي نأ لبف ء ىلصي نأ لبق عجري أ هل ادب ةرخآلا ىلإ ىلوألا رخأت
 ىون اذإ امامت لوقو ى ؟رصق ىلوألا ىلصب هنأ ،يلوألا تقو تاف قو نيخسرفلا

 ةعجرلا ىونو ارصق ىلصو ارفس ديري هدلب نم جرخ نمو . تقولا ىف ةعجرلا

 .نيخسرفلا ادع نكي مل اذإ ناكسلا ثالذ ىف امامت ىلصي عجري هنأ همام عضوم ىلإ

 [رثاس هن اكس نم جرخ ىتح هياع ناك ام ىلع ب هناف اضيأ رفسلا ىون نإف

. رصقي عمحر. 1



 لصف

 تقو ىف نيتالصلا ممج نأ هدلب لخدي نأ دارأ اذإ رفاسملل زوجن : ليقو

 اذهو 2 هنع دجوي ذ ىلع نب ىسوم كالذ لعفو ء كالذب ىنةكا دقو « ىلوألا

 ىلوألا تقو ىف ةنرقلا لخد م مميتلاب ىلص اذإ امأو ى ءوضولاب ىلص دق ناك اذإ

 ' . ةريخألاو ىلوألا ةداعإ هيلع لوقو ث ةرخآلا ةالصلل ةداعإلا هيلع لوقف

 عم انمدق : لاق ىسوم ن دمحم نب رمع انثد شخأ : رثؤملا وبأ لاقو

 لخدن نأ لبق زإ نم ابيرق انلزنف ، رفس ىف هللا هتحر ىلع نب ىسوم

 كذإ انلخد املف : رملا تقو لوأ ف رصعلاو رهظلا انم ذ نرارمعلا

 . انيلص دق : لع نب ىسوم ل ااقف 6 ىلصا نأ تدرأ رصملا ةالصل نذؤملا نذأو

 دلاخ نب دمحم جرخ نأ ىلإ ةالصلا قأ تنكو ىلب ىف تنك ر للا و 1 لاقو

 رضح ‘ رصقلا عضوم ىلإ هعيشأ تجرخف ‘ ىله لهأ نم وه ناكو ، ىوزن ىلإ

 فلؤملا لاق ء ةعامج هعم انأ تيلصو ، نينالصلا نيب ممج هن أ بس> ا ٤ رهظلا تقو

 . ىلهب له ] نم ناك رثؤال اب أ نأ ىورب هن أل ڵ ةلأساا ىف ال ريللا ىف رظنلا بحأ

 اهتقو تافو هدلب لخد ىتح ىلوألا رخأ و هدلب ديري وهو مجلا رفاسلل دارأ اذإ امأو .

 ارمصق ىلوألا ىلصي لوقو . مامت اعمج امهيلصي هنأ حبسملا نب دمحم نعف ك رفسلا ىف

 . تاولصلا لدبو ةرافكلا هيلع هارا وبأ لاقو . ماغلاب ةرخآلا اهيلإ عمجو

 ديعس وبأ لاقو . لدبلا هيلعو هيلع ةرافكال نأ زئاج كلذ نأ نظ نإ لوقو

 ىتح لصي ملف هرلب نارت نم جرخم نأ لبق ةالصلا تقو رضحم ىذلا ىف هللا هج ر
اهريخأت ىف هل ةعسلل ارصق ىلصب لوقف ى رصقلا هيف بحي ىذلا عضوملا ىلإ لصو
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 ىو . امامت وأ ارمصق اهالص ءاش نإ ث ريخم هنإ لوقو { ةعس ىن اهمكرت نم ناكنإ

 عضولل ىلإ لصوىتح ارفاس ىضف هدلب ىف وهو ىلوألا ةالصلا ترضح اذإ _ ءايضلا

 .ىلوألا ىف ةرافكلا هيلعف ةينانلاتلخد ىتح ىلوألالصي ملو رصنلا هيف زوجب ىذلا

 رةسلا دح ىف راص ىتح لصي مف هتيب ىف وهو ةمتعلا ترضح دقو ارفس دارأ نمو

 .نبا عماج ىفو ، ارصق اهيلصي نأ رظنألاو ى نيتعكر لوقو « اعب رأ اهيلصي لوقت

 ةالصلا تقو تافف ارفاس رخ مث هرلب ىف وهو ةالصلاتقو هيلع لخد نمو - رفعج

 . امامت اهلدبيو ءاسأ دقو ث ةرافكلا هيلع فاخن هدلب نارمع نم جرخم نأ لبق

 : هريغ لاق . افورعم لعفيو هبر رفغتسيو ةرافك هيلع سيل : حبسملا نب دمحم لاقو

 عضوم ىلإ جرخ مث رضحلا ىف هيلع تناح ىتح ىلوألا ةالصلا كرت اذإ انعم اذهو

 هيلعف رضلا ىف اهتقو تاف اذإ امأو اهتقو تاف ىتح لصي ملو اهتقو ىف رصقلا

 ىف رعقلا دح ىف راصف هدلب ىف وهو ىلوألا تقو لخد اذإ لوقو ث ةرانكلا

 © ارصق امهعمجي لوقو . امهعمجحو ارصق ىرخألاو امامت ىلوألا ىلصيف اضيأ اهتقو

 .قيفوتلا هب و ملعأ هللاو ،امهعمح الو ارصق ةرخآلاو امامت اهدحو ىلوألا ىلصي لوقو

& := 90
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 نوسخلا لوقلا

 مجلا زاوجو « اهيف كشوأ ةالص هيلع دسفتف عمج ىذلا ىف

 ةيناثلا هيلع تدسف مث ، ىلوألا ىلإ ةرخآلا رج دقو عمجلا ىلص نم ىف ليقو

 & اهب لغاشتم وهو ةالصلا نع جرخ مل ام هماقم ىف ناكاذإ 2 اهدحو ةيناثلا داعأ

 ،ىلوألا هل تحص دقو اهتقوىلإ اهرخأ هماقمىف وهو هيلع تدسف نإ مهضعب لاقو

 دارفإلا ىونف هل ادب مث مجلا ةين ىلع ةالصلا ىف لخد اذإ لوقلا اذهب ,لوةي نمو

 ةرخآلا ىلص دقوىلوألاتدسفو ةرخآلا تقو ىلإ ىلوألا رخأ اذإو كلذ هل زئاج

 اهداعأ كلذ هماقم ىف وهو ةرخآلا تدسف نإف ء ةيناثلاو ىلوگلا ىلصي هنإف اهعم

 ىف ىلوألا ىلص نمو ، ةرخآلا مش ىلوألا داعأ كلذ هماقم نم جرخ نإو ، اهدحو

 اهالص ناكنإ هتالص تمت دقف هؤوضو ضقتنا مث رصملا اهيلإ عمج منأ ديرب رقسلا

 أدتبا أضوت اذإف ءةرخآلا ىلإ ىلوألا رج ناك نإو ءاهتقول ةريخألا رخؤيو اهتقو ىف

 تقو ىف ناكنإن ى تضقتناو ةيناثلا ىف لخدف نيتالصلا رفاسلا مج نإ و ؤ اهالص

 ةرخآلا تقو ىف تناك نإف ، امهكحم ليق دقو . ةيناثلا رخؤي و ى تمت دقف ىلوألا

 كحم لاق نم مهنمو . نيتالصلا ءىدتبي لاق نم مهنم ء فالتخا هيفف نيتالصلا نم

 نيماقم ىف اهالص نإ و . ةرخآلا لدبأ دحاو ماقم ىف اهالص نإ رخآ لاقو . ةيناثلا

 تقو ىف هؤوضو ضقتنا مث .رهظلا ىلص نمو 2 ةدحاو ةالص امهنأل اعيمج ايهلدبأ

. رهظلا .. ليقف رصعلا



 رصق هيلعو رفاسملل نأ مهقافتاو انباحصأ لوق ىف هللا هحر ديعس وبأ لاق

 وأ جح نم هرافسأ عيمج نم ةالصلل رصقلا هيف بجي ىذلا رفسلا رفاس اذإ ةالصلا

 عيمج نمثالذ ريغ وأ ةشيعم بلط ساملا وأ محر ةلص وأ ةراجن وأ داهج وأ ةرم

 مودلا هلو ء دارأنإ ناضمر رهش ىف راطفإلا هلو « ربيخت كلذ ىن هل سيل .تاحابلا
 ىلاعت هلل ايصاع.اهبف نوكب ىتلا رافسألا امأو . رافسألا هذه عيمج ىن ك دارأ نإ

 . هيلع بجو ىحم ايل وتم وأ دابعلل املاظ وأ قيرطلل اعطاق وأ نيملسال ابراحم ايغاب

 ةالصلا رصق هل و. ڵ رفاسم هنإ لوقن اذه هبشأ ام وأ هنم صالخلا ىلع ردقي وهو

 هلو ث ةئيسلا لامعألا نم لمتحا ام رزو هيلعو ى ناضمر رهش ىف راطفإلا ةحابإ و

 هيلعو ، ثالذ هل سيل لوقو ، راطفإلاو رصقلا نم عرشلا كحم هيف لخد ام كح

 لخاد ىصاعملا لهأ نأل ءجصأ لوألا لوقلاو ناضمر رهمث ىف مايصلاو ماملا ةالص

 وأ ايسان تامكر عبرأ بقلل ةالص رفاسملا لص نإو . ةعب رشلا كح ملو مهيلع

 . ةداعإلا .ميلع ليق هللا هحر ديعس وبأ لاقو ةزئاج هتالصف الهاج

` 

 هنطو هن أ هداقتعا ى هنآ الإ اهيف ےقي نأ وني لو هرلبب رع ىذلا رفاسملا ق ليقو

 لو ازاتجم ولو امامت اهب ىلصي هنإف اهنارمع نم جرخم نأ لبق ةالص تقو رضح نإف

 هامس دق لجر توم ىلإ اهب مقي نأ ىونو ةيرق ىلإ جرخ نهو . اهب هلحر ط
ةلل اممإ و ڵ گدح دح دقو ق سيل هزأل رصقلا هيلعف هفرع دق لاو لزع ىلإ وأ
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 هنإف اهيف ماقملا وذ٫ لو اهل ١ عجرو هدلب نم جرخ نمو ى ةماقإ راد دلبلا ذخا نم

 ٠. ارصق ىلص عصوم ف ارةتسم لخد ل ضرألا ف راس نإ كإاذكو ٠ ارمق ىلصد

 دنع ىلصيو رفسلا ىن رصقي هنإف موه ةريسم امهنيب نيتيرق ىف ناتأرما هل ناك نمو

 . قيفوتلا هن و عا هللاو مل ةالص امهنم ةدحاو لك

 ه ٭ ٭

( : / نيلاطلا جهن. _ ) ٣١
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 نو او دحاولا لوقلا

 مانم أو ةادبلا ةالص ىف

 وأ تيبل لزن نوكي نأ الإ هدو بصن ثيح امامت ىلصي ىدابلا نإ ليقو

 لئس لاق هللا هحر رباج ىأ نب ىسوب نجع ليقو رصقي هنإف راسلا ةلزغمب لقم

 ،هيف ےي هنأ ،عضومىلإ عضوم نم هيف لوحتي و ,نطو هل ىودب نع نيسلا ضعب

 برض ولو رمق نيخسرف ةريسم فورعملا هنطو نم جرخ اذإف هتيب برض وأ راس

 رصقلا هيلعف ..اس اذإ و ث ماملا هيلعف هتيب برض اذإ ىدابلا نإ مهضعب لاقو . هتيب

 وني ملو ةيرق ىف ظيقلا ىف لزن نإو ، لوقلا رثك أ ود اذهو ث ةنطو ريغو هنطو ىف

 ظمةلل انطو دالا كالد ذخا نإ لوقو ك اهبف ماللا ذ رس ال هز أل رصقي 4ز \د ماقل اهف

 ىدابلا ] ماق أ نإو ‘ رغلا ةالص ىلص جرخو 7 ١ )عب رت اذإف ةالصلا هيف نأ

 اذإ رهف مهل ا عجر و نيخسرفلا هيف ىدعةي رفس ىف ةجاح ىف جرخو عضوم ف

 ىدالل ناكنإ ضرأ بسحأو . تاوصألا عحس ال ام ردوب كلا د ههص وم ىدهت

 .همامت عضوم.لإ عمج ر ىت> ردقيو هيف ةالصلا ي ٩ أ 4 هنطو 4 أ فورعم عضوم

 ىذلا وه اذبن ثيفلاو "لكلا ناك ثيح الإ عضوم ى ماقمل دقتمي ال ناكن إ و
 نيب و هندب ناكو ماقتل همزلو هدوع ىدابلا برض اذإ و . 7 ] ثكمو هد رع تمح

 نأ الإ ةالصلا أ ثيغاال هدر برض نإو ‘ ةعجلا هيلعف نيخس رف نم لف ] ةلا

 ٠. رصقي هز إ رثاس وو ليغعم وأ تسيم كالاذ نوكي

 . ل>رو ظمقلا بلاط نم هدصق ىهت ١ ىنعملا _ . ) ( ١
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 » رضلا ةالص ىلص هدوع برض ثيح لاح لك ٢ ىدابلا : نورخآ لاقو

 ةالص ىلصيو ‘ رهاسم وهف ماقملا . وغ لو ظيقلا ف ةي رو رصح اذإ مهصعب لاقو

 . رقدلا

 دمب أ هلزنم نع ىعر ناك اذإ ىعارلاو > لاق كلذك : هللا دبع وب أ لاقو

 . ةالصلا رهقي هز \ه نيخس رف نم

 . اعبرأ ىلصيو . همنغ هنطو ىعارلا : عيب رلا لاقو

 هودع الو هيف ل_ةتني فورعم نطو هل ناك اذإ ىدابلا نأ ىسوم معزو

 . اايغم وأ ١ رثاس( ناك ثيح همذ م 4ز ه نيمود وأ ةليل وأ مود رهسم هنتم ل غ اث

 { اريشي كالذب تربخأ : مشاه لاق . هيلإ عجري ىتح رصق هفطو نم جرخ نإف

 . هنطو وهف متأ هدومح بصن ثيح رخآلاو ، اذه اهدحأ ع نالوق اذه ىف : لاقن

 . رصق راس اذإ و

 لصف

 اذإ و ل او رمق او راس اذإ ح ةا ذبلا ةالصك حماسلاو قيحلا ةالص نإ : 17

 . ةالصلا اومتأ ةشيعملا بلطل اولزن

 لخت ام هجوت ثيح رصقل ي ىلص ناطوألا هسةن نع م طق نم : لوقو

 ةدودحم ةياغ الو فورعم دح ريغل هشاعم بلطل دلب ىف دعق اذإ : ليقو . انطو

 برض اذإ ىدابلا ةلزنمب امامت عضوملا اذه ىف ىلصيف هشاعمل حلصو هل باط ال الإ

تيبم وأ ليغم هد ومع برض ,أ لق نإو رصق رفاس اذإ و { هشاعم بلاطل هدوع
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 ناطوألا عطاق.ىف ليق كلذك . اذهف رصق ةياغل وه امإو 2 هشاعم بلط ريغل وأ

 براضلا ٨ غ ةدامعلل ناطوألا عطق دف نك ‘ م4مشي نم مهريغو قيحلا لثم

 شاعملل ض رأل ا ىف

 شاعملا سامتلا ىف هسفن نع ناطوألا عطق نه امأ : هلل همحر .ديمس و أ لاقو

 لزن اذإ لوقو ، هاوس ايف رصقيو ث هيف ني انطو ذختي ىتح ادبأ رصقب لوقف

 هنإف ث هشاعم بلط نم هل حلص ام الإ ةفورعم ةباغ ريذل هشاعم باط ىف عضوم ىف

 بلطل ضرألا ىف براضال اذهو ء رصق ةدودحم ةدمل دعق نإ و « ليبسلا اذحىلع ي

 رمأل ال هتعاطو هللا ةدابع ىف ضرألا ىف براضلا امأو ايندلا رومأ نم شاملا

 ىوس اهيف رقيو هيف ه انطو ذختي ىتح هجوت امنيح م هنإف اهبابسأ الو ايندلا

 رصقلا توبثل هاوس امف رصقي و ةيف - انطو ذختي ىح هجوت امثيح لوقو ، كلذ

 . ةالصلا ىف دبعتلا ىف ماهلاو

 انكس اهذختي راد هل سبل احم اس جرخ نم ىف هللا همحر ىرا وحلا وب أ لاقو

 . ارصق ىلصي هز إ

 ىون نإ و . رصقي هنإف جرحم تضقنا اذإ هتدن و نينس رشع هسم رجآ نمو

 ىلع مزع نإ و ٠ ىدابلا ةلزنمب هن أل ڵامامت ىلصي اذمف دعق هيف قرلا بدصي ماد ام هنأ

 هل ناك نم و . عضوملا ثالذ نم جرخي ىنح همامت ىلع وهف امامت ىلص نأ دمب جورلا

 ريسم ىف مامنلا مهنم دمحأل زوجي الف هكرت دقتعي مل مث نطو ءالؤه ميمج نم

. ماقم الو
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 داو الو هل لام الو نطو هل سيل ىذلا حماسلا ىف يا همحر :نسلا وبأ لاقو

 رفاسم ناك نإو ى امج نيتالصلا ىلصي هأ ميتم الو رفاسم ره الو رقتسم الو

 وني مل اذإ حئاسلا ىف هريغ لاقو . متأ ثبل اذإو عمج راس اذإف ء قيحلا نم ةادبلاك

 هدلب ىإ ةعجرلا ىون نإو ث ةالصلا منيلف ضرألا ىف حيسي وهن هدلي ىلإ ةعجرلا

 هلام فلت مش دلب ىف امم ناك لجر نع هللا هحر ىراوحلا وبآ لثسو . رصق

 دخمي ىتح ارصق ىلصي : لاق ؟ ىلصي فيك 6 شاعملا سمتلي ىرقلا ىف ددرتي جرخو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . دلب ىف ياقم

+٭ ٧9 «



 ۔۔ ٤٨٦

 نئاهرلاو ىراشلاو ىلاولار مامإلا ةالص ىف

 طابر ىلإ هعضوم نم جرخ اذإ مامإلا نع هللا همحر بوبحم نب دمحم لثس

 هيلعلب : لاق ؟ نامع دودح ىف ماد ام ي وأ ةالصلا رصقي ث ارس ديرب ، هريغ وأ

 رصم ىلإ امكاح جرخأ نإف ڵ عجري ىتح ةعضوم نم نيخسرفلا ىدعت اذإ رصقلا

 عضوم ىف اوماد اه ماخلا هباحصأو كاجلا ىلع نإف باحصأ هعمو مهنيب مكحيل

 نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس رفاسم هينعي ام ضعب ىف ك احلا جرخ نإف 3 مهمكح

 ٨.ادذ نكي وأ هيف همكح ىرجم امم هيل | جرخ ىذلا ناك هيف وه ىذلا عضرلل نع

 ةالو هعمو قاتسرلا ىلع مامإلا هالو اذإ ىلاولا كلذكو . رصقلا هباحصأ ىلعو

 ةي رق ىلع ريبكلا ىلاولاو ٤ باحصأ هعم لعجو ى ةبرق ىلع مهنم دحاو لك ىلوف

 ىناعم ضعب ىف مهنم جراخلا جرح نآ ىلإ 0 ماملا مهعيمج ىلع 2 . باحصأ هعمو

 ريك۔لاىلا ولا جرخ نإو .ارصق نيتعكر ىلصينأ هيلعف نيخسرفلاىدعتيف نيملسللا

 رصقلا هيلعف هعضوم نم. نيخسرفلا ىدعتيف هتالو ضعب ىلإ نيملسملا ىناعم ضعب ىف

 امايأ هعم دعةن مهالو نيذلا هنالو ضعب هيلإ جرخ نإو 2 هعم نيذلا هباحصأ ىلعو

 نيذلا ةالولاض٦ب ىلإ جرخ نإو ، هالو ىذلا ريبخ_لاىلاولا ةالصمامتب امامت ىلص
 ،هتيالوىلإ عجريىح رصق نيخسرنلا نم دعب أ رخآ لاو ىلإ مهباحصأ ضمب مهالو

 ةلا عضوم ىف ةمامإلا ل تدع اذإ مامإلا امأو مهباحصأ عيمج كلذكو

 هداب نكي مل اذإ بحأو « هدلب ثالذ نكب مل ولو ، ةالدلا ني وهف ماقملا ىونو
\ ٠



 س _ ٤٨٧

 .: هماقم عضوم ىلإ عجري ىتح رصقلا هيلعف راس نإو ث هييف ماقملا ىوني نأ

 ٨تتاط همزملاو مهيلع قفني نيذلا ةعفادملاو ةارشلا نم هيلإ لصو نم ىلع : ليقو

 اومزعي مل اذإ : لوقو . هن أرب الإ نوجرخم ال اوناك اذإ ةالصلا هدنع اومتي نأ

 طابر ىف مامإلا دجو نمو ث رثك أ هلعل لوألا ىأرلاو ، اورصق هعم ماقملا ىلع

 ثالذ ىف رصقلا كئلوأ ىلعف اهريغ وأ ةدالو نم دودحم تقو وأ فورعم ىنعم وأ

 ءادح ل دحم الو ةبرقىلع مامإلا ةيل ويىذلا ىلاولا الإ هيف ارافس اؤناك اذإ عضوملا

 ،نيتنس وأ ةنس اذك ةىرقىلع كتيلو دق لوقي نأ وه دحلا ةفصو ث ةالصلا ي هنإف

 هل دح لو اذك داب ىلع كتيلو دق لوقي نأ وه دودحملا ريغو 0 رثك أ وأ لقأ و

 اضيأ وهف هباحصأ نم ىلاولا هذخأ نم لكو «كالذ ىف قرفلا نايب اذهف ءةمولعم ةدم

 هماقمعضوم نم نيخسرفلا ىدعت و اهريغ وأ هتيالو ىف.ىلاولا رفاس اذإ و 2 همات :

 ىرقلاىلع مالو نيذلا هباحصأ نم هيلإ لصو نمو . هيلإ عجري ىتح ةالصلا رصق

 ةيرق ىف ةالصلا متأ نمو ث مهعضاوم ىلإ اوعجرب ىتح هدنع نومتي مهنإ ليقف

 نإو ث نيخ سرفلا ةزواجم ديري اهنم جرخ ىتح همامت ىلع وهف اهتيالو نع لزع م

 جرخو ءارشلا هفنمزلأ نمو 7 ماغلا ىلإ عجر نيخسرفلا زواج نأ لبقاهلإ عجر

 نونلابلا هونب امأو كوه هءامب هتجوز تو ىلاولا مامب م هنإف هلع أب ةالولا ضمب عم

 نم هياع ام مهيلعف ، ناك ثيح مهيبأ مم اونوكب نأ الإ مهسفنأ ةالص مهالصف

 هيفمتأ ماتلا ةين هخ عطقي ملو ةجاح ىف هنطو ىلإ ىراشلامجر نإو.. رصقلاو مامتلا

 حمتاوحىف نكي ملو ءارمثلا هسةن ىلع دقع اذإ ىراشلانع نسحلاوبأ لئسو . ةالصلا

اب راش لجرلا اذه ناك هدابب ىلا هتعيض ىلإ جورملاب مامإلا هل نذأ دقو ك مامإلا
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 ىوزنب مامإلا ىلإ لجرلا اذه لخد مش ك ًامنادم وأ ًابراش مامإلا ناكو « نفادم وأ

 دنع نم جرخي ال نم ىلع مامإلا عم ماتلا نوكي امنإ ال : لاق ؟ال مأ هعم : أ

 مامإلا نذأ نإو . مامإلا جمئاوحو مامإلا ركسب موقي نم وهو هنذإب الإ مامإلا

 هبابسأ نم بيس ىف ضرألا ىف برضب وأ هتارح وأ هنراجةل عجري نا ىراشال

 امإ و . مامإلا رواشي نأ ثالذ ىف هيلع سيلف جورخلا دارأ مث مامإلا ىلإ لخد مش

 رمأ ىلع هالو وأ مامإلا هلععتسا دق نم وأ مامإلا دنع فلختي نم ىلع كلذ

 . مامإلا دنع ةالصلا : ىذلا كلذف ث هنذإب الإ هدنع نم جرخم ال هرومأ نم

 مامإلا عم ةماقإل هثعبي ملو هريغ وأ باتكب مامإلا ىلإ اي راش ىلاولا لسرأ نإو

 عضوم ىف ارصق ىلصي اذه نإف مامإلا دنع نم جرخ ةجاح هل تيضق اذإ وه امنإو

 هيلإ اولصو اذإ مامالا لامحألا ىف نيفرمصتملا ةارشلاو ةالولانإ لوقو . مامإلامامت

 ليقو . هدنع نع اوجرخي ىنح هدسنع ةالصلا نومتي مهنإف نوعجري و ةجاح ىف

 ءىش وأ سرح وأ ةيابج وأ كح نم هلامعأ نم ءىشب مامإلا هلمعتسا نم لك

 ىلت ىلاولا فاختسا اذإو ڵ هذإب الإ جرخ الو هعم ةالصلا ي هنإف . ءايشألا نم

 لوزمللا ىلا ولاو ء جرخم ىتح ةالدلا س هنإف هتيالو نع وه عفتراو ةفيلخ هتيالو

 نراك ىذلا دلبلا ىلإ عجريو نيخسرفلا هيف ىدعتي رفس جرحم ح امامت ىلصي

 هيلع قفني راحص له أ نه لجر نع ةيواعم وب أ لثسو . رفسلا ةين ىلع هيف يلاو

 هسفن مزلي ناك اذإ ةالصلا : : لاق ؟ مامإلا عم رضح اذإ ىلصي ام ى مامإلا

 رلاول بحاص ىف هللا هحر هللا دبع وب أ لاقو . هنذإب الإ جرخم الو مامإلا ةعاط

هل هنم نذإ الب جرخ هنع جرخ نأ ىلاولا هل نذأي مل نإ هنأ هسفن ىف ىون



 .۔ ٤٨٩

 . ارمعق لصيلف هت"و تقو ىلإ جرخم نأ ىونو هتعاط همزلت نمم ناك نإ هنأ

 ةيرقلا ىف ةالصلا تي هنإف هكف وجلا وأ هك قرشلا ىلع ايلاو مامإلا ىلو او

 ىتلا ىرقلا كلت ىف ةارشلاو . هتيالو نه ىرقلا رثاس ىف رصقي ر 0 اهبف ج قلا

 & هيلإ اوجرخ اذإ هدنعو ىرقلا كات ى امامت نولصي هنذإب الإ اهنم نوجرخم ال

 مامإلا هالو لار نع هللا هحر ةيواعم وبأ لثسو . مهيلإ جرخ اذإ رصقي وهو

 ؟ هتيالو نم نيخسرفلا ىدعت اذإ ةالصلا ت نأ هل لد ث ةقدصلا ضبقب هرمأو

 ةالولا باحصأ كلذكو © هتيالو نم نيخسرفلا ىدعت اذإ ةالصلا رسةي : لاق

 ملاو ىلإ رذ اودارأ نإو . مهتيالو ىف نومتي مهنإف ملعألا ؛لا ولا مال و اذإ

 ةالصلا هعم اومتأو مهرفس ىف اورصق نيخسرف نم رثك أ هنيبو :مهنيبو مظعألا

 . عأ هللاو ‘ مهيالو ىف ةالصلا نومتي و

 لصنف

 نوردي ال مهنأل ء مامت ليقو ك ارصق نولصي ليقن ، نجلا باحصأ امأو
 نيذلا امأو . :1 ىلوأ ماتلاف اليقث الي وط هنجس ناك نم ليقو . نوجرخم ىم

 مقلملا ىلع ء رصقلا عضوم ىف نورصقي و ماتلا عضوم ىف نوتيف نيدلا ىلع نوسبح

 ناطللا ىف هللا هجر ديعس وبأ لاقو . ناتر رفاسلا ىلعو ، تاعكر ع رآ مهنم

 لزنم ىف ىذلا ءاملا نم أضوتي هنأ ةالصلا ترضحو لجر لزغم ىف الجر سبح اذإ

 نرإف ث ةضيرفلا هب ىدؤي امم لزغلا نم عضاوملا نم ةرضم لقأ ىف ىلحيو لجرلا

 . هلزنم ىف هلف نم ثدحأ ام لزغلا بزل نمضو ثالذك ىلص ةرضم الإ هنكم

نوكيف مكلا ىف امأن « ةرضم كلذ ىف نك ملو لزنملا ىف طاسب ىلع ىلص نإ و



_ ٤٩٠ . 

 وجرأف هلايعتساب هرضي و هناكم نم هلوح 1 اذإف ةنانثمطالا ىف ام أو ى هل المهتسم

 & مجلا مه زاج نيرفاسم اوناك اذإ نيقنعتملا نئاهرلا نإ ليقو . هيلع نامض ال نأ

 0 نوردي ال اوناك نإ و ث ماملا مهيلعف نيميقم اوناك نإو ، رفسلا ةالص مهيلعو

 . رسلا ةالصو ةماقالا ةالص اولصب نأ مه طايتحالاف { نورفاسم مأ نوميقمأ

. قي٬وتلا هب و ڵ عأ هللا و



 ۔۔ ٤٩١

 نوسمخلاو ثلا:اا لوقلا

 مالكلا ىفو « رطملاو ضرللو رفسلا ىف مجلا ىف

 كالذ زاوجو مجلا ىتالص نيب

 ءايحإ كالذب دارأ نال 0 )رصلا ن لضفأ عملا : هللا هجح ر بوبحم نب درغ لاق

 ريسملا ىف لضنأ مجلا لوقو ةنس مب او ، ةضيرف هز أل لضفأ رصقلا ليقو ، ةنسلا

 - -٠ ٠٠١ ٠ - . ٥ - . ٠ . ةرااك . .
 ةمافالا ق موقلا أط أ ح ] رهظلا مدعي عمجم ىذلا ق ليقو . :ن ىذلا لعال

 لاقو . مهرظتني نأ ه___ ملع سأب الف الب وط داغاشت هنع اولغاشة اذإفرصعل او

 نرأ هل نأ ةرجاهملا ىلصف رصعلا تقو ق ناكاذإ 4ؤ ١ اغ رع هزرا همحر ديعس وه ]

 انغلب و . ةالصلا بابسأ ريغ نم غىش كالذ نع هلغش ولو هنكمأ ام ىتم رصعلا ىلصي

 قتننلا ىلع جوراصلا ذحعسم ف رصملا تنو ق ةرجاهلا ىلص بوبحم ن دخ نأ

 ىب ذحسم ق ةا ح رصعلا ىلص ىح ةعاجلا بلط ق جرخ ش ه ىوزن نم

 سيل اعيمج موقلا مؤي ىذلا ىف ليقو . ةمتملاو برغملا كلذكو لاق ث ةفيذح ىأ

 لان . كکالذ اوملع و مهلك ا ون ك اذإ رصعلا هذهو ةرجالا هذه نأ مهملعي نأ هملع

 ةالص تقو ىف امأ و ؤ ةرخآلا ةالص تقو ىف ناكاذإ اذ_ه هللا هر ديعس وب أ

 ةين ع اولخدي الال > رصقلاو ملا مهل روح مهأل ‘ مهملعي نأ هل بحنف ىلوألا

 حضاو ىنعملاو حضوأ ناكسل دارنألا لاق ولو اهتقو ىف ةالصلا رصق ىنعي : رصقلا )١(
 دارنإلاو مجلا نأ كلذ نم لصحف ميقم وهو ىنم ىن غج ملس و هيلع ةنا ىلص ىللا نا ىن الو

 فالخب تاينلاب لامعألا امنإ . هتين هلف ةنال ءايحإ درنأ نمو هتين هلخ ةنسلل ءايحإ مج نمو ةمس
 . هتين ىلإ كلاذن مجلا ىف ةحارلا دصقي ىذلا
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 ن ث عمج ن أ هل سيل رصقلا ةين ىلع لخد نم نأل « عجلا مهب ديري وهو ث رصقلا

 هز أ ىلع مرحأ نهو . ةمات هتالصو هم ممج هفلخ نيذلا نم جلا ةين ىلع مرحأ

 ث عمالو رصقلا ةين ىلع وهف رصقلا ةينلع مرحأو هعم عمج نإ هنالصف مامإلل عبت

 لك ث اثالث ءاش نإ و ، ةدحاوب رتوأ ءاش نإ ريخم وهن عمجي ىذلا رفاسملا رتو امأو

 2 ثالث رمحقي ىذلا رتوو ، ةد>او عمجن ىذلا رو ليقو . هرا ءاش نإ زئاج ثكالذ

 22 ل نإو ث هرخؤي الو 2 هعمج دعب رتولا ىلصب رأ عمج ىذلل بحتسيو

 رتولا ةالص ليق ءاش امب لفتني نأ هلو ڵ رجفلا لبق هالص اذإ هيلع سأب الف هيف

 فاخ ىتح رصعلاو رهظلا رخأ نميف فلتخاو ء رصق وأ عمج رفسلاو رضحلا ىف دعب و

 أدبي لوقف . ايناوتم وأ ايسان ناك ث رهظلا ةالصب أدب اذإ رصملا تقو توفي نأ

 . توفلا فاخ ادإ رصعلاب ءىدتبي لوقو ى رصعلا تتاف ولو رهظلاب

 : ةلأسم

 نأ ىلوألا نم ملسو ج اذإ زنام ضعب زاجأ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 فقتخ نأ اعد نإ ىنبجعي و . ثالذ هل زيجي ال ضعبو . ءاعدلا نم هللا حتف اع وعدي

 لق أ لي وطتلا كرتو . نيتعكر ةالصردق لي وطتلاو . كلذ هل ىنبجعي الف لوط نإف

 لوح مش ودقلا ةين ىلع مرحأ نمو . ةداعإلا هيلعف كلذ لعف نإ لوقو . ثلذ نم

 ىون نإو امامت ىلصي نأ ههزل هلو۔رو هدبع دمحم ىلإ لصي نأ لبق ماتلا ىلإ هتين

 عجلا دارأ ث :ىرخألا تقو لخدو اهتتو بذ ىتح ىناوتف ةالصلا دارفإ رفاسلل

 فصن ىلإ رخأ نإو ث ليالا ثلث ىلإ رفاسمال ةمتملاو برغملا عمجو ڵ كالذ زئاج

ىلوألا ىف تايحتلا رنيف نيتالصلا عمجي ىذلاو لاق « هللا ءاش نإ هيلع سأب الف ليللا
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 .هنالص نأ لوقلا رثك أو فالتخا هيفف ةريخألاب ىنأي و دمعتلا ىلع لسي مث دهشقي و

 رفسلا دحف راص ىتح لصي ف هدلب ىف برغملا وأ رهظلا ةالص هترضح نمو . ةمات

 هنإ لوةي نم لوق ىلع هنإف اعمج ةرخآلا عم اهالصف ىلوألا تقو ىضتناو

 نم لوق ىلعو . تالذب هرمأن الو عمجلل كاذ رخأ اذإ كلذب سأب الن اهرصقي

 ركذو . ةرافكلاىف فالتخالا ىنعم هقحلين هيلعو ى كلذ هل سلف ماملا اهمف لوقي

 رةعج لاقف ىلع نب رهزألاو ةرزع نب ىلعو وه فلتخا هابأ رأ رفعج نب ديعس

 ىسوم اومقحلف ص امد قيرط ىف كالذو 4 !لضا دارفالا رهزألا لاقو 8 لضف ] مجلا

 نكلو ع درهأل لضمأ دارفإلا نأ ةلط هللا لوسر لسع: ول : لاقن « ه ول اسف

 لبالاو ث زئاج ليالا ثلث ىلإ ليق . . )هرافسأ ىف ممج ولاطتط هللا لوسر

 ىلإ ةمتعلا ةالص : لاق هنأ هللا هحر هللا دبع ىلأ نعو . رجفلا ىلإ برغملا نم

 هلبق ىلصيو ليللا رخآ ىلإ رتولا رخؤي نأ رفاسمال زوجي ليقو . ليللا فصن

 لثسو . نسحأ وهف هعمج د_هب ر ولاب عرسأ نإو { ةلل لعفي ام لثم لفاونلا

 رتولا ىلصي نأ ةعامج ىف وأ هدحو ىلص اذإ رفاسمال حلصأ ام هللا همحر نسحلا وبأ

 .زا ثالذ نم لعف امأو « كلذ ىف ريخم وه : لاق ؟ ةمكر وأ تاعكر ثا٥

 : ةلأسم

 ىلص نمو . ةكرب رفسلا ىفو ثالثب رضحلا ىف رتوي نأ بحتسي ليقو

 لصو ءاشنإو ىلوألا تايحتلا دعب ميلس لصف ءاش نإف ةدحاو نم رثك أ رتولا
. 

 اقلطم مجلا ال ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا لعن وه امك ريسملا لاح عمجلا لضفألا ںأ ىنعي )١(
 خيشلا لاق آ لهجيال ىسوف ءاملعلا ضعب همهن امكو ةرابعلا رهاظ هيطعت امك ةماقإلاو ريسملا لاح
 ا ھه١ . ىسوم ناكل تاوبنلا الول . ىسوم اضيأ رباج ىبأ نباو ليج نبا
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 موقي نأ هل زئاج ةلفاقلا امأو . هدرفأ وأ هعج اذإ رتولل هجوي رفاسملاو . لست الب

 سأبالو . ةلبةلا ريغ ىلإ تفتلي وأ هماقم نع لوحتب وأ ملكتي مل ام ةريبكتب اهل

 ح كالذ نم بيرق ناكم ىن ةيناثلاىلصيذ ء لزتعيو ناكس ىف ةالص رفاسملا ىلصي نأ

 بوبح لاقو ث هرخآو ليللا لوأ ىف هالص ءاش نإ و ، هالص دارأ ثيح رتولاو

 هللا همحر ةديبع ىأ ةأرما رفعجمأ نع هللا امهمحر بويأ وبأ ىنربخأ :ليحرلا نبا

 ليقو ى ةمكرب الإ رتوي هرأ لف ةرم ريغ رفسلا ىف ةديبع ابأ تبحص تلاق اهنأ

 لوخد لبقو ىلوألا تقو لوخد دعب ىلصملا اهمدقي ةينب الإ نيتالصلا عمج زوجي ال

 ىلوألا تقو تاف نأ ىلإ عمجال ةالصلا ريخأت ىف ةينلا لمهأ نمو ، ةيناثلا تقو

 ىلوأ ىد_ع اهطاقسإ و « اهطقسأ ضعبو امجوأ ضعب ء فالتخا ةرافكلا نف
 ديعس نإ ليقو . امهنيب وأ ةيناثلا وأ ىلوألا تقو ىف عجلا ىف تءاج ىتلا ةصخرل

 عمسو رفس ىلإ جرخ الجر نإ ليقو 2 ©_»رةكف اذه وحن ىلع ىسن هللا ذبع نا
 عمجو هتيب لصو نأ ىلإ لصي ملو هتالص ممجي لع ةالصلا عمج هل زئاج رفاسلل نأ

 هيلع رب مل اضعب لعلو 2 هلهجب كلذ ىف هورذعي ملو ةرافكلا هومزلأف « اهلك هتالص

 . ةالصلا كرتل دمعتم ال ببسل كلذ كرت هنأل ةرافكلا
- 

 باطخلا نب رمع نث ىوري ام هجو نع لئس دقو هنع هللا ىضر ىملاسلا رونلا لاف )١(

 ناك هريخأت نأ هشر لاق ديعأ ةثالث قتعأ مرج ةثالث رهظ قح برغلا ةالص رخآ هنع هللا ىضر

 قاوتلا ةرافك قتملاو دعب زاوجلا تقو وهو تقولا رخآ ىف ىلصو لاغتشا وأ ةلفغ نع

 نيب رقملا تائيس نأ كيهانو (اولمع امع تاجرد لكلو) هم.زتلا قورافلا نكسل مزالب سيلو هدنع
 اسأب هب نآ نوري هلاثمأو وهو هب سأبال هنأو كلذ زاوج ىرن انلاثمأو نحنف ءراربألا تانسح
 ةادبع نب ديعس مامإلا هبىسأت دقولاق نىلا لالا اذهتلباقمىف قتعلاف ةعراسملا ةليضف تيوقتوهو
 كلذ نع رفكو . مجلا ى ةيناثلا تقو ىلإ ىلوألا ةالسلا ريخأت ىف ةينلا ىسن نيح هنع هتلا ىضر

 ه١. ملعأ ةناو ( هدنقا مثادهبف ) مث مثو

 ىمأ. لازت ال : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص يبلا نأ رماع نب ةبقع نع دواد وبأو دحأ ىورو
 م . موجنلا كبتشت تح برغملا اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع وا ريخ



_ ٤٩٥ 

٠ 

 : ةل اسم

 رصعلاو ربظلا تافرع ىف -- ةل هلل لوسر ن أ انغلب رثؤ !ا وب أ لاقو

 نأ هلادب مث مجلا ىون دقو اهنقو ىف ىلوألا ىلص نم ليقو « نيتماقإ و دحاو ناذأب

 ىلع ىضميو ىلصي نأ الإ بحأ الو هيلع ضقن الف اهرخأف اهنقو ىلإ ةرخآلا رخؤي

 عج دق هنأ نظف ىسن مث ىلص نإ كلذكو . ىلوألا ىف لخدي نأ لبق ىون ام

 ىلإ ةرخآلا رخأ اهتقو ىف ىلوألا ىلص ناكنإ هنإف ، دمب ركذ مث ، فرصناو

 ةرخالا ىلصو دعابقيملو هقم ابيرق وأ هعضوم ى ناك نإو . كلذ دارأ نإ اهنقو

 اهتقو دعب ىلوألا ىلص امإ ناكنإ و . هيلإ كلذف مجلا نم دارأ ناكام ىلع 7

 . عأ هللاو اهد رب نأ بحأ دعابت ىتح ىسن و

 لصف

 اهادحإ تقو ىف نيتالصلا نيب عجلا يقملل سيل هنإ ك هللا هتحر ديعس وبأ لاق

 نيتالصلاب مايقلا نع هلغشي ضرم نم وأ ع ررضلا هنم فاخب رطم نم رذع نم الإ

 تقو ىف ةالصلاب مايقلل ررضلا ىنعم بج ون ىتلا ىلاملا نم ىنعمب وأ ، اهتقو ىف

 ىلوألا تقوف مالاب نيتالصلانيب مجلا قحال زاج اذه نم ءىش ناك اذإف ء ةرضاحلا

 رخآ ىف ىلوألا ىلصي نأ ىرحتي نأ هنكمأ نإ هل بحتسيو ةرخآلا وأ امهنم

 زاج اك زاج لعف كلذ ىأن هل رذعلا بجو اذإف ، اهتقو لوأ ىف ةرخآلاو اهتقو

 اذإف ، اهتقو ىف ةالص لكلل مايقلا ىف ررضلاو تاقشملا ىناعم توبثل رفسلا ىف مجلا

 كلع حانج الو » : ىلات هللا لاق دقن صيخرتلا ىنعمب رفسلا ىف رصقلا ىنعم تو

، ضرملاو رطملا نيب ىواس دةف ، « ىضرم ن وأ رطم نم ىذأ كب ناكنإ



_ ٤٩٦ _ 

 نع ىور اك لعف نإ هنأ الإ { ةمل ما ةزاجإ تبثت الف رذع ىنعم ريغل ام أو

 رصب م ١0)اهج اهتقو لوأ ىف ةرخالا و انقو رخآ ف ىلوألا ىلص هنأ :وتلل ىنلا

 { اهنقو ىف ةالص لك ىلص دق هنأل 4 جلا ال دارفإلا جرخم كللذ جرخ هانعمو كلذ

 ةزاجإ او ىبلا نع مدنع تبث ال رضلا ىف ةطاحتسملل عمجلا انباحصأ زاجأو

 ةةشمال ريطملا مويلا ىف ححصالو رضلا ىف نوطبملل مجلا مهضعب زاجأو كللذ

 نم مظعأ وه امب ءالؤه ىلتبي نأ ىلاعت هللو . كلذ ىف مهدنع ربخلو . ةرورضلا و

 . نرميقم مهو اهتقو ىف ةالص لك اولص اذإ ةقشم كلذ ىف مهيلع ناكنإ و « اذه

 رذع ريغ نم رضلا ىف نيتالصلا عمج نم لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو

 انباحصأ دنع كهلا هجر ديعس وأ لاقو . رئابكلا باو أ نم اباب ىنأ دقف

 اوكشيال ىتح رهظلا ةالص نورخؤي و تاولصلا تاقوأ نوعاري مهنأ مذلا موي ىف

 بو رغلبق نوكي نأ طايتحالا ىنعم ىلع رصملا ةالص نولجعبو سمشلا لاوز ىف

 برغل ةالصنورخؤي فالذاكو > مهم رابتعالا ف اهشقو لخدي نأ دعر و { سمنلا

 تقولوأو ىلوآلا تقو رخآ ىف ملسو هيلع هتنا ىلص ىنل ليربج ةماما ثيدح ىلإ ريشي )١(
 ثيدح نم تيقاوملا ىف ءىش حصأ وه ىراخبلا لاقو ىذمرتلاو ىناسنلاو دمحأ هجرخأ ىذلا ةيناثلا

 .الإ مهالا ثيدحلا نم ال فلؤملا مالك نم اعج هلوقو امهنع هتنا ىضر سابع نباو هتنا دبع نب رباج

 هيلع هتنا ىلص ىنلا نأ سابع نيا نع ملنمو ىراخيلاو دمحأو عيبرلا هاور ىذلا ثيدلا ديري نأ
 رطمالو باحس الو رفس الو فوخ ريغ ىف اعمج ٠اشعلاو برغملاو اعج رصعااو رهظلا ىلص ملسو

 لجعو رهظلا رخأ هنظأ ءاثشلا ابأ اي تلق رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرات نم ناخيشلا داز
 ذخأف ثيدحلا ىننم ىف اوفلتخاو حضاو وهو هنظأ انأو لاق ءاشعلا لجعو برغاا رخأو رصعلا

 عيبرلاوبأ اتخايشأ نم هراتخاو سابع نبانع رباج نعهاورورذنمانباو ةعيبرو نيريس نيا هرهاظب
 مجرت هبو ءاثعشلا ىنأ نع رانيد نب ورمع هرك ذ ام وحنك ىروص عملا نإ نورخآ لاقو

 م . ثيدحلل ىملاسلا انخيش



_ ٤٩٧ 

 اه ولص مهنأ اوكشي ال ىتح « ةمتعلا نولج٣و 4 علط دق ليللا نأ اوكشيال ىتح

 مهنأ رجفلا ىنعم ىف اوكشي ال ىتح رجفلا ةالص نورخؤي كلذكو . اهتقو ىف

 ناح نإو ، ىلصملا نع زج م اهتقو لبق ةالصلا نأل ث رجفلا عولط دعب اهنولصي

 اهلدبي امإو هياع تبجو امك اهتقو ىن اهيلصي امإ . هنع أزجأ ىلصو ىضقناو تقولا

 { :الصلا تقو رظنلا ىف ناح دق هنأ ىنعملا ىلع ىرحتلا ىف رابتعالاو . اهتقو دوب

 ىرحم نمو . لدبلا حص دقن تقولا ديب ناك نإو ، قفاو دقف تقولا ىف ناك نإف

 ‘تقولا ىق ىلصينأ هيمل.ذ تقولا لبق ىلصدق هن أ كالذ دعد هل نيب ح ىلصو تقولا

 تقو ىف ىدؤت ةدابع اهنأل ةضورفملا تاولصلا ميج ىق ىلوألا هنالصب ىتتكي الو

 مامتلاب نينالصلا عمج نأ هل نوطبملا نإ انباحصأ ضعب لاق دمحم وبأ لاقو . دودحم

 زوجي اولاق ثالذمكو ص هقحلي ىزلا بعتلاو ةالص لك دنع ةراهطلا ىف هيلع ةقشمال

 حا نوكيو ى امامت الإ رضحلا ىف ملا نوكي الو 0 ةقشلا ريطلل مويلا ىف مجلا

 ىلوألا تقو لوأ ىف اومب نإف ، ةريخألا تقو لوأو ىلوألا تقو رخآ ئ

 هيف زوجي ىذلا راطملاو 2 ةمات عجلاب مهتالصف ةريخألا تقو لوأ ىف رطملا علقأ مش

\+ . 

 ىذلا عضوملا ىف ءاملا هنكمي مل ادإ اهريغو ةراجلاك ةفوخلا تافآلا هيف لزنت ىذلا

 رطللاف مميتلا هخف زوجي ىذلا امأو ، هنم فاخ ىذلا ديدشلا رطملا وه

 نه كلذو هسفن ىلع فوخ لاح ىن هنأل « رفس وأ رضح ىف ناك 7 هيف _سنك

 ى ريطلا مويلا ىف سانال مجلا زوج : هللا هحر بوبحم نب دحم لاقو . تارورضلا

 )١( ىنتخا ىنعمب .

 0) ٣٢ نيبلاطلا جهنم ۔ / ٤ (

 



_ ٤٩٨ . 

 .ىف او٬مج نإ و ، ةري>ألا تقو لوأو « ىلوألا تقو رخآ ىف ةضاحتسماو ضيرملاو

 : ناطحق وبأ لاقو . مهتالص دسفت 1 ةرخآلا تقو رخآ و ىلوألا تقو لوأ

 ايلصي نأ ايهف سيلف نامتم اهو ةمتعلاو برنلل نيب اعمج اذإ ضيرملاو ةضاحتسملا

 .لاق و . اءاش ام ةلفانلا نم ايلص نيتالصلا نم اغرف اذإف ، ةمتعلا ايلصي ىتح اثيش ايه

 وهف اهتقو ىف ةالص لك ىنأي نأ هعنمت ةلاح هيف دجو نم لك : هللا همحر دمح وب أ

 فرمب الو مغموب وأ رفاسم وأ انوطبم وأللعلا رئاس نم اضيرم ناكم جلا ىن ريخ

 لك ىنأي نأ هنكمي ال امم اذه وحن وأ ةالبملا نع هعنمي رطم ناك وأ « ةالصلا تقو

 . مجلا هل زوح هز إ ١ ولاق لد اهشةو ق < ص

 لصف

 هنم ادمع وأ الهج ةرجالا ةنس امهنيب ىلصو رمععلاو ةرجالا ىلص نم ليقو

 راثآلا ضعب ىف دجوي : دمحم وب أ لاقو « هيلع ةرافك الو لدبلا هياعف تقولا تافو

 ىلص نإو ك ام .د ملكشي نأ نا نين ةالصلا ممج ج نم ىلع سأب ال ىسوم لامو 2 زئاج هن أ

 هتباد رفنتفنيتالصلا مح نمو . لذ هرضي ل لعف نإو « هل هركيفنيتمكر امهنيب

 وأ هبحاص مالك ىلإ وأ هتباد ذخأ ىلإ تفتلاف مامط ىلإ ىعد وأ ناسنإ هلكو أ

 نم ةيناثلا ىلصي نأ ىلإ لجعت نإف ڵ برنللا وأ رهظلا ىلص نأ دعب ماعط ذخآ

 ةرخؤملا رخأ كالذ ىف لوط نإو « هللا ءاش نإ 4 عمجو اهالص هنيح نم نيتالصلا :

 رفاس ناك نم : ةنواعم وبأ لاقو . هن أر م شاه اذه لاق « اهتقو ىلإ نيتالصلا نم

 كالذ هرك أ ىلإف ةجاه عضوملا كالذ نه ىحنت مث رهظلا ىلصف عمج نأ دارأف

ىحنت مث ى دجسم ىف رهظلا ىلصمف اديعب اناكم بهذي نأ الإ اضقن هيلع ىرأ الو



_ ٤٩٩ 

 ناك نإنءةمات هتالصو ،هماقم نم ىحتنا اذإ ءاسأ دةف رصعلا ىلصف دحسملا رخآ ىلإ

 رهظلا ننم مامإلا { اذإ رصملا ىلصي نأ هلف ى ةالصلا ي مامإ عم ىلص ةالصلا رم

 رصملا ىلصي دجسملا رخا ىلإ هماقم نم ىحتنا نإف ء رصعلا اهلإ رح ن أ ىون اذإ

 لاق هللا دبع ىأ نعو . ىلإ بحأ ناك كلذ هماقم ىف ادالص ولو 2 ةزئاج هتالصف

 { اهمتي ىتح ةالص الو ةوطخ الو ما داك مجلا ىفالص نيب قرغي ال لاق اضعب نإ

 لاقو ك زا 71 نوكرشملا هرك ولو ،ىلإ ىلوألا ىف رقف لا رفاسملا ىلص اذإ و

 ديعلا ىف كلذ ىف فانخاو . هيلع ةداعإ الف ايسان ارارم كلذ لعف نم نسحلا وبأ

 بحم ىذلاو _ رفعج نبا عماج ىفو . لدبلا نورخآلا مزلي ملو لدبلا موف بجوأف

 امهنيب مكر ولو ث اهريغ الو ةالص نم ءىشب نيتالصلا نيب عطقي ال نأ ممح ىذل

 ىفو . هيلع ضقن الف ةعاس ردق دعق وأ برش وأ لك أوأ ةلاهحم رثك أ وأ نيتمكر

 « امهنم ىلوألا ىلصف نيتالصلا مم ناك اذإ رفاسملا ىف هللا هحر ديعس ىبأ باوج

 نإ هنأ ةريخألا ىلصف ماق مث هل تضرع جئاوح ىف ليلق وأ ريثك مالكب ماك م

 فورعمب رمأ وأ لام نم هعايضو هتوف فاخ ءىش نمو ةالصلا رمأ نممالكلا ناك

 وأ ةالصلا رمأ نع لغتشي ىتح كلذ لواطتي مل ام ، سأب الف ركشم نع ىهن وأ

 ،كلذ كرت وني مل ام ةمات هتالصف هلك اذه دعب ىلص نإف . اهل كرتلالاح ىلإ اهرك ذ

 كلذ ناك اذإكلذب سأب الف هترجحىف ةريخألاو دجسملا ىف امهنم ىلوألا ىلص نإ ه

 ىلص نم لاقو . هيلع ةداعإ الف لعف نإف . كلذ هل بحن الف ىنعم ريغل امأو ، ىنع

 ايف ءاسأ دقو:« هتالص مي هنإف ةيناثلا ىلص مث الجر ملك مث نيتالصلا ىدحإ عمجلا ىف
 ملام هيلع ضقن الو ملعلا دعب كلذ ىلع دمعتملا نم رذعأ لهاجلاو ىسانلاو لعف

بوبحم ن دح ن هزرادبع . لمهس لاقو .ةالصلا نع كل ذ لغتشي ام ردقب لواطتي



 ۔ ٥.٠

 نبأ هلأ نيتالصلاممج نأ دارأ اذإ لجرلا نع ىدلاو تلأس : اعيمج هللا مهجر

 ىرأ ال : لاق ؟ ايندلا ضرع نم ءىشب امهنب ملكتيو ناكم ىف ةدحاو لك ىلصب

 هز أ ملعي ملو اقزخ هتلبق ىف ىأر مش ث رهظلا ىلصف « اعمج ىلص نم ليقو . كلذ

 الإ لوقلا ضعب ىلع هل نامتي الف رصملا ىلصو هنع لوحتف هريغ وأ بارغ ىقزخ
 ىنعل لوحم اذإ هنإ لوقو . رصملا لدببو :ز اهنإف اهتقو ىف رهظلا نوكت نأ

 ىف ةريخألا لإ ىلوألا رخؤي نآ عجلا ىف ىون نم ليقو . دسفت رصعلا ىلصو

 زئاج ىلوألا تقو ىف ىلوألا ىلإ ةريخألا رح نأ ةينلا لوحم عجر 7 ىلوألا تقو

 . قيفوتلا هب و هلراو ڵ كلذ هل

 لوسر مند لاق ديز نب ةماسأ نع لمو ىراخبا!و كلامو بيبح ن عب رلا ىور )١(

 ءوضولا غ غبسي . ًاضوتو لابو لزن: بعتلاب ناك اذإ ىتح ةفرع نم ملسو هبلع هتنا ىلص هتنا

 مث ءوضولا غبسأو أضوتن لزت ةفلدزملا ءاج اذ بكرن كمامأ ةالصلا لاقن ةالصلا هل تلن
 لصفي ملو 7 ءاشعلا تميقأ مث هلزنم ىف هريعب ناسنا لك خانأ مث برغملا لصن ةالصلا تميقأ
 ردنما نيا لقنو ناتف ةفخ ناتعكر برغا دعب بحتسي ةديبع وب ١ لاق عبرلا لاق . ءىشب امهنيب

 ةا دبع نأ ىراخبلا ىف رك ذو . نيتالصلا نيب ع وطتلا كرت ىلع إ ا ليعامسإ خيشلاو

 ثيدحلا رهاظ هفالخل كورتم لوق وهو ةديبع وبأ هلاق ان اقنو نيتعكر امهنيب ىلص دوحسم نبا
 . ةبراغملا انخايشأ فلس نم وهو هنع ةلا ىضر ليعامسإ خيشلا لاق اذك



- ٥.١ 

 نوسخاو مبارلا لوقلا

 الذ ماكح أو ك دبعلاو { ةجوزلا ةالص ىف

 مضوم ىف نكس طرمث امل نوكب نأ الإ ةالصلا ىن اهجوزل مبت ةأرملا نإ ليقو
 دمحم لاقو . ماقملا ىونتو اهطرش عدت نأ الإ اهجوز اهعم رصقيو هيف ت 7

 اهيلعف اهنكس عضوم ىن الإ رفسلاو رضلا ىف اهجوز ةالصب ىلصت ةأرملا حبسملا نبا

 تيضر اذإ همامتب ت ليةن ةرفاسم ةم جوزت نإو . ةرضاح وأ ةرثاز ماملا هيف

 ةيها ركلا ىلع اهب زاجننإف ڵ اهمسفن ىلعهزيجم وأ اهلجاع اهبفوي ىتح ,ليقو ى اجوز هب

 ريغ ىف نكس طرش ةجوزال ناك !ذإ ليقو . اهيلع هل ليبس الف اهلجاع اهيف وي نأ لبق

 نأ اهيلع سيلو ء انطو هذختت نأ الإ اهجوز نطو ىف رصقت اهنإف جوزلا دلب

 نوكب نأ الإ هين متتو انطو هنطو ريخ ذختت نأ اهل سيلو ث الذ ىف هروانشنت

 نأ اهلف نيدلب ىف نكسلا طرتشت نأ الإ طرشلاب هيف ت نأ اهلف ' طرش تالذ اهل

 طرش اهل ناك نإف . كلذ نم رثك أ ذختت نأ امه سيلو ، انطو اعيمج هذختت

 انطو هذختت نأ اهلف كلذ ريغ انطو اذختم اهجوز ناكو « فورعم دلب ىف نكلا

 اهذختت نأ ا_هل سياف نطو اهجوزل ناك نإف ى متتو هيف اهجوز عم تناك اذإ

 اهل سيلو « همامتب متت اهجوزل اعبت نوكتف اهطرش كرتت نأ الإ اهطرش عم اعيمج

 ىرب ناكول ه كلذو ى ماتلا و رهقلا رأ نه اه زوج ال مذ اهجوز عت نأ

 رصقلا ىرب ال وأ مايأ ةثالث ىلع الإ رمعتلا ىرب الو مايأ ةثالث ماقأ ثيح ماتلا

بجو,ام عضو .ى ك رعقلا اهيلتو 3 هعابتا اهلع الو اهل سماد وزغلاو جلا ف ال ١
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 1 نأ \٨ل نكي نينطو نه ثك أ ذخا ول كالذ۔كو ١) ) ۔هنلا هملع نوما

 اهدح أ نع لوح دق هنأ ملست نأ الإ كلذ ىوس ايه رمصقنو ٤ اثلا و لوألا ف الا
+ 

 انطو ذختم هنأ ملت تناك ول كلذكو ص دحاو ىلإ وأ اهدحأ وأ اذه ىلإ عجرو

 كلذل ارك اذ . ةالصلا رمأ نم همزلي امب ملاع وهو ، هريغ ىف ي هت أر مش « هيف :

 لهأ ىأر ىرب نم وأ ، الهاج ناك اذإ امأو . هل زوجي امم هنأل ت نأ اهل زاح

 كلد اهلعأ اذإف ء انطوكلذ ذخا دق هنأ اهلعب ىتح امامت ىلصتنأ اه سيلف فالخلا

 كلذكو ث امهريغ ذختتو نيذه دحأ كرتت نأ الإ هريغىن اهمزلي الو ى ماقلا اهمزا
 ةالصو . هديسل زئاج وه امف الإ هديسل اعبت نوكي ال ةأرال ةلزتع اذه ىف دبعلا

 ا لح ءابض ةز ا ذهل الو اهمدع ىف ه اهس> ر كاع ال هزأل اهمسةن ةااص لزر رملا ة ٥ أر .أ

 رف الوأ لاو ,ةأ ةتس ىلع رفاسملل رصقلا هب نوكي ى ىذلا دحلا ىن ءاملعلا فلتخا )١(

 ل ةيضابإلا انخايشأ هدمتعاو رمع نباو سابع نيا نع ىورملا وهو لايمأ ةتس خسرفلاو

 اعبرأ ١ ةم.دملاب رهلخلا مل ۔و هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر م تيلص لاق سن ١ نع ناخيدلا هاور امب

 ةب راغلا انخايشأفلس نم نابأ راتخا و لاي.أ ةتس امهنيبو نيتعكر ةفيللا ىذب رصملا هعم تياصو

 ةعبرأ ةريسم دعب رصقي ىناثلا لوقلاو . نيخسرفلا زواجتي نأ لبق رصقي نأ ايان رفس دصق نا
 رفس لك ىف رصقي هأ سماخلاو مايأ ةئالث ه.بارلاو موي ثناثلاو ني.وي ةزيسم دعب ثاانلاو د رب

 دنع اهيلع لمعالو بهاذملا رما دنع لا وةألا هذهو . ةفا. ريدقت ريغ نم دعب و ١ رصق ف رخ

 نبا هاور امك ليملا كلذ ىف ليق ام لقأ الوق نيرشع نم اوحت اذه ىف رذنلا نبا لاق انخايش

 رصقي نم ىلإ ميقملا رناسملا ىف رخآ هجو نم اوفلتخا امك . رمع نبا نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ

 بهذ ه:دلإو ن ىلع مزاع ريغ اددرتم ماد اه ةالصلا رصقي هن ١ ىلإ ةيضابإلا بهذغ ةالصلا

 ىورو ةكم ىف هتماقإ ةد.٠ رصق ملسو هيلع ةتنا ىلص ىتلا نأل يح ما.إلاو ٨ احصأو ةغينح وبأ

 قدص ربتعملاو ةالصلا رصقي اموي نينح ماقأ ملسو هيلع هنا ىلص ىلا نأ ساع نبا نع ىتهيبلا
 رفسلا وه ربتعملا نألو سفنلا هيال تئطو ام نطولاو رقتسم ريغ هنأل ددرتملا ميقملا ىلع ر:اسملا مسا

 م . ةنيابتم لاوةاب آ مهفلاخ ن .م لاق اك ال 4 اہ,لطابضنا مدعل ةقشملا ال هنا۔.ضنال
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 ،لوألاحاكنلاب اهكردي هنأل ء هتالص اهتالصف جوزت نأ لبق مالسإلا ىلإ عجر نإ

 اذإ دلبلا كلد ىف : و ، هدادترا لاح ىف هنطو وهو هذخنا دق نطو هلو دترا نإف

 ريغ ملعت ىتح ةيدلا كلت ىلع هزألءهتن ىلع هنأ هت ل ولو مالسإلا ىلإ هتعج ر تحص

 ىلصت اهنإف اهسفن ةكلام تناكام نيح ىف انطو تذخ ا دق نوكت نأ الإ كلذ

 تعجر دعب نم هيلإ مجرت مث ، رفسلا دح ىلإ هنم جرخم ىتح عضوال كلذ ىف اماما

 هللا همحر ديعس بأ باوج ىفو . هتالص ىلإ تلوحو هيف ترصق مالسإلا ىلإ .

 2 ماقلا اهمزل ايوز هب تيضرو اهكلم اذإ لوقف ةرفاسم ةأرما جوزت لجر ىف

 { اهيلع ليبسلا هل نوكبو . اهلجاع اهيلإ ىدؤي أ اهيأر نع اهب زوجي ىتح لوقو

 ماتلا اه.زز نأ دعب نم وأ اهب لخد آ دب اهقزاف نإو ث رثكألا ود لوقلا اذهو.

 ناك اذإف ى نيخسرقلا ةزواجم هغم جرخن ىتح م املا هيف اهمأ ىذلا دلبلا ىف : ة ىم

 ثيح : ڵ هتالص اهنالصف اهنيجر هيف كاع لوخدلا دعب نم اهقلط ىذلا قالطلا

٣ 

 هوجولا نم هجوب داب ىن ماغلا اهمزل اذإ امأو . كلذ ىف هل اهساغ عبت الو اهسفن

 ةالص اهتالصف اهتدع تضقا اذإف { اهتدع ىضقنت ىتح « رمعقي ثيح رصقتو

 . هيف ماغلا اهنع لحني مث ، نيخسرفلا ةزواجم هنم جرخم ىتح ديأ هيف ت ىهن

 هدلب ريغ دلب نم أ رال جوزعي لجرلا ىف هللا همحر هللا دبع فأ باوج ىفو

 اهجوز بلطي مش ى اهدلب ىف اهنكس نأ حاكنلا دقع د۔نع اهيلو هيلع طرشيو

 عم ىلصت اهنإف ى نكسلا طرش هنع مام : ملو هعبقنو هبيجتف هدلب ىلإ هعم اهجورخ

 ذختت نأ تون نإو 2 امامت تلص اهدلب ىلإ تعجر اذإو ى آرصق هدلب ىف اهجوز

 لو ام: هدلب ىف تلص نإو « امهمف ةالصلا تمتأ راد اهج.وز اهدلب و اراد اهدلب

ارصق تاولصلا كلت لدبت نأ اهملع لوقف اراد هدلب تذخا الو اهنكس طرش ضقنت
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 ى هل عبت اهنأ هيأر الب ماقملا هيف تونف دلب ىلإ اهجوزو ىه ةأرما تجرخ نإ و

 : لدبلا اهيلعو . نكس طرش اهل ناك اذإ الإ اهجوز عم ةأرءال ةين الو . ةالبحلا

 البقأ هتأرماو لجر ىف ليقو . رثك أ لدبلاب لوقلاو ، ةرافكلاو لدبلاب ليقو

 عضوملا كلذ ىف ةأرلا تدعق رهأ امه ضرع اهدلب برق تراص اذإ ىتح رفس نم

 اعت ةالصلا ت ا ايأ ةالصلا : اهس إ عجر مث : دلبلا اهجوز لخدو ةالصلا رصقت

 رمأ هل ضرع هنطو نه برق اذإ ىتح هرفس نم لجرلا لبقأ اذإ امأو . اهجوز

 ت اهنإف ةالصلا رصقت ثيح هعضوم 7 هتأرما هيلإ تبهذف هدلب لوخد نع هعدر

 ىنذلب صفح وبأ لاقو . اهنطو ىف اهنأل هل اهبت نوكت الو اهجوز رصقيو ةالصلا

 اهدلب ىف نكسلا هيلع اهل اوطرشو ةأراالج رلا جوزت اذإ : لاق هنأ ناورم ىلأ نع

 اهدلب ىلإ عجر اذإف ء ةالصلا تمتأ هدلب ىلإ هعم ىه تجرخ نإف « ماملا هيلع نإف

 مو > اپاهأ ع ١ ه اهنكس نوكب نأ اهجوز ىلع اه \ طرش ناك ة أرما ىف ه اولاق و ‘ اضيأ ح أ

 تماداموء ضقةتنموهو « فورهمريغ طرشلا اذه نأ فورعم نطو مهل سيل ةادب

 طورشلا نإ لوقو ، اهجوزل [_هبت تناك تجرخ نإ و 4 مآ ىهف ةرم لوأ مهعم

 .دبعلا امأو . رضح وأ ةادب اوناك اهطرش اهل تيثيو جوزتلا ىف تبثت ةلوهلا

 راغص دالوأو ديبعو ةجوز هل ناك نم ليقو . هالول عبت وهف ىرتشملا هارتشا ني

 اوجرخ نإو ص هتالص ا ولص ر أر هيل إ اوجرخف ه , ماقال ىونو دلب ىلإ جرخو

 اومتأ ماقملاب مهر .أ أ نإو ث مهعضاوم ىلإ اوعجرب ىتح رفسلا ةالص اولص هر أ ر الب

 هل بت راغملا اهدالوأو هعم ماقملاب اهرمأي ىتح رفسلا ةالص ىلصت ةجوزلاو {ةالصلا

.هتجؤزو و» راس نهد . اوج ري ىت :> او ربعف مهالب . 3 ماقللاب ةجوزلاو مهرم أ نإو
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 هنأ ارصق ةأرملاو ء امامت ىلصي لجرلا ناكف ةأرملا ملمت ملو ث دلب ىف ماقملا ئونو

 مزهت ملو ةماقإلا ىلع جوزلا مزع نإ و « اهنطو ىلإ مجرتو ى اهملعي ملام اهلع ةداعال

 كلذ ىف اهرمأ لمج نإ و هتالصب ىلصتو همستعت ن أ اهل ساف هتعاط اهمزلأ ,

 نم ةأرما ىف لقو ڵ ترفاس و أ تماقأ نإ 6 اهسفن ىلإ ةينلا ىف ادر ناكاهسلإ

 اباهأ ادرادزا نأ ىلإ ةالصلا : ىلب هعم تناكف ىلهم نم لجراهجوزت ىوز

 : هللا هحر بوبحم نب دمع لاقف" 2 ةارشلا نم هنأل ىوزنب ي وهو ، ىوزن نم

 . ماملا وه هيلعو ةالصلا رصق اهياعف هماقمب اهيف مقت ىوزن ىلإ اهلح امنإ ناك نإ

 هتين لوح مش « دلبلا كلذ ىف هتأرما هعمو دلب ىف ةالصلا رصقي ناك نم ىف دجويو

 تاولص آرصق تاصو ةأرال هت لو © هيف ةالصلا متأو ةالصلا مامتإو ةماقإلا ىلإ

 ىلص اذإ امأو . تاولساا نم ود متأ ام ردق تلدبأ كالذ ىف هتقدص نإ اهنإف

 ةالص نأل ، كاذ ىف سأب الف ارصق وأ ًاممج ةأرملا تاصو اعمج وأ ارصق لجرلا

 ريغ دلي ىف ةالصلا تي ناكلجر ىف ليقو . زئاج ثالذ لك رصقو عمج رغلا

 كالذ ىف نطولا ةين نع عجر مش ك همام . هتحوز تناكو « انطو هذختا دق هدلو

 ىف فلتخم هنأ ، هيف ةالصلا رصقب دلبلا ثالذ ىلإ عجر مث ، هدلب ىلإ مجرو ع دلبلا

 ةزواجم مالا اهمزل دق ثيح نم جرخم ىتح ت اهنإ لوةف ڵ هتجوز ةالص

 لوقو . مالالاح ىلع ىهف كلذ نود تعجرو نيخسرفلا زواج امو ، نيخسرفلا

 امإ ناك اذإ ث دلبلا كلذ ىف رصقلا ىلإ اهجوز لوحت اذإ رصقلا ىلإ لوحتت اهنإ

 لعجي لوقلا اذه بحاصو . اهسفن لبق نم كلذ نكي ملو ث هتينو هببسب ماغلا اهمزل

.نإ امأو . كالذ نيح نم هديل عبت و رصقي و 2 نف هارتشا اذإ ليل اك ةأرملا
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 ةالصلا م و « ىلوألا ريغ هذهف هيف رصقي ود ناكو رداب ىف ةالصلا ا ىهو اهجوزت

 دلبلا ثالذ نم جرخ ىتح اهسفن لبق نم ماملا اهمزل اهنأل « هيلع تناكام ىلع

 7 ه ، ةالصلا رصق ىف ف اهجوزك ذعنيح تناك هيلإ تعجر اذإف « نيخسرفلا ةزواجم

 هتيب نم تجرخ ولو « هتالص اهالصف اهتعجر هيف كلع اقالط اهجوز اهقلط ة أرما

 تناب وأ ةنعالم وأ علخ وأ اهتعجر هيف ثالمب ال قالط ناك نإو ، وه اهجرخأ وأ

 ع فالتخا ةءاسإ نع ةعلتخلا ةالص ىفو « اهسفن ةالص ةدعلا ىف اهنالصف ةمرحم

 ةءوطوملا امأو . اهجوز ةالص لجألا ىف اهنالصف اهنع رهاظلاو اهنع ىلوالا امأو

 اهسقن ةالص اهتالصف كلذب اهل رقأ وأ اهركنأو ناماع اهو ردلاو ضيحلا ىف

 . امهنيب ثاريم الو

 لصف

 ماقملا تون نإف ، هرضقل ةالصلا هيف رصقت دلب ىف اهجوز تام اذإ ة أرملا

 ليبس الو ، اهسفن تكسام دق اهنأل امنيح نم مايلا ىلإ تعجر ةافولا ةدع ىف

 اهسفن ةالص اهتالص تناك اهسفنب كلمأ هيف ةأرملا تناكل اح لكو ءاهيلع جوزال

 هل عبت ىم اهتمجر جوزلا كالب لاح لكو

 هن أل اهجوز ةالص اهتالصف ضيحلاب اهلعي ملو ضيحلا ىف هتأرما ءىطو نمو

 ، اهسفن ةالص اهتالصف هيف ءطولا ىلع ادمعتو ضيحلاب املع نإ و امهملع داسف ال

 نم هتنك ؤ وه ملعي و { ضيحلاب تلع دت ىه تناكنإ و | هيلع تدسف رق انأل

 سيلو ىدتفت نأ اهيلع نأل ، اهجوز ةالص اهتالصف ث ةرك اذ ىهو « اهئطو

 اذإ اهؤطو وه هعسوو هعم ما_رقملا اهعسو اهتيدف لبقي مل اذإف 0 اهتيدف لو.ة وه

. ملع أ هللاو > هل اعت تا 1 اذه لجالف اهن. همس ام 4ذم ىه اههسو و اهقدصو ل
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 لهف

 . هسعن» كلم ١ راص غلب اذإف غلبي ىح ةالصلا ف هيب ال ت وهف ىدلا ام او

 كهوبأ هيف نكسي ىذلا دابلا ىف ناكاذإف ء هغولب لبق ملسأف اكرشم ىصلا ناك نإ و

 مدقت دقو ى رصقلا هب بجي رمأ ضرمي ىتح مامت ةالصلا نأل امامت ىلصي نأ بحنف"

 دلب ىفىبصلا غلب اذإف ء ماهنلا ىلع وهف رصقلا هيف بجي ببس نكي مل امو ڵ کانذ رك ذ.

 امام ىلصيو مانا ىوني نأ بحتنف ‘ )رمثم هدلاوو همف اسأ و ] همف رفاسم هزلاوو
 م

 توب الإ رصقلا ىعم رصبن الو ملعذ الاف ماقملا وذ نإو ك ةجشلا نع جرح ىح

 انطو ذختد ال نأ دمتعاو 4هس4ز نع ناطوألا عطق نإ هنأ ال ١ هغغ ولو لعر نم رعس

 اذإف ث رفس الو ماقم كح غولبلا دمب هيلع تبني مل اذإ رصقلا هل زوجب نأ دعبي مل

 كح هب تبثي الام ناك ارصق رفسلا عضوم ىفو مامت ماقملا عضوم ىف ةالصلا تناك

 ىرقلا رودي وجو هل بأ ال ىذلا ىدصلا ثكالذذَو . رةسلا كح نم دعبي ماقملا

 ں جرخ ح ماما اب ىلصي و هيو مالل ىون نأ بحف ىرقلا صعب ف غلبف

 ىذللا ذلا رمغ انطو لهتعمو رفاسم ٩ ] هنظا [رصق ىلصو كل ذ لهج نإو ك بد رلا

 اذه ىف مامتلا بابسأ هغواب دعب هيلع تبثي ملو هغولب دعب كلذ دقتعاو « هيف غلب

 ىذلا دلبلا رين نطو داقتعا ريغ ىلع ناك نإو . ةفصلا هذه ىلع رفاسم اذهف دلبلا!

 نأ ىنبجعي الف 2 انطو هل نأ داقتعاب هغولب دعب كالذ هيلع تبث وه الو هيف غلب

 داقتعإب ماملا عضوم نكي . نإ رصقلا عضوم هبشت ةالص ىلص دق هنأل لدبلا همزلي.

 دو ن رصق نم ٥ وب ] هملع ناكام ىلع هتالصف ىصلا بأ .تام نإو . ماملا ٥ طولا
ُ 

ادإ لوقو 2 اهدلاو ةالص اهتالص نإ لوقف ةيبصلا ىف فلتخاو . غلبي ىتح مامت وأ
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 اينإف ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قاغ أ وأ اهب زاجو هتعبتو اهجوز ترشاع

 . اهجوز ةالص ىلصت

 هل نكت ملو ث ةيرق ىف غاب اذإ ىبصلا ىف ركب ىبأ نب دمحم دحأ ركب وب أ لاقو

 . مامتلا هيلع ناك ةيرق ىف غلب اذإ ىبصلا نأ تفرع دقف ء رفس الو نطو ةين

 هنأ رفسلا ىف غلب مش ارفاسم ناكاذإ ىبصلا ىف دمحم نب ديعس ساملا وبأ لاقو

 ةغلابلا ىصلا ةجوز امأو ث ةالصلا كح ىف هريغك وهو « غلب ثيح ارصق ىلصي

 جرخ الف ةيجوزلا مءابتا هعابتا اهسفن تمزلأو هتعبت اذإف هابص لاح ىف اهب لخد ا٠إ

 ايجوز دنع ةيبصلا ىف ليق اك ث هتالص اهتالص نوكت نأ نه ةهبشلا ىف ىدنع

 «هب ىضرتو غلبت ام اهدلاو ةالص اهتالص « لوقو « اهدلاو نود هل عب اينأ غلابلا

 . اذه ب۔ح ىبصلا مم ةنلابلا نأ وجرأو « هل اهعابتا ىف رظني الو

 لصف

 اهينع لخديو . مامت وأ رصق ىف ناك هكلم اذإ هديسل عبت وهف دهلا امأو

 فلتخم و ءاذد ىف رلاك ود سيا و « مامتلا مضوم ىف رصقلاو ى رصقلا عضو. ىف مالا

 : ضعب لاقف ، رصقي نم هارتشاف نيتعكر ىلصو مامتلا ةالص ىف لخد اذإ ذبعلا ىف

 ك رصقلا ةالص نع ناتمكرلا كلت هيزحمو ع ارصق ىلصي . لوقو 2 امامت ةالصلا :

 نم هجورخب مامتلا ةالص نم همزلي ايف لخدي نأ لبق مالل كح هنع لحنا دق هنأل

 ةمكررلا ىف لخد ىتح ىضرلاو ميبلا عقبم ناك نإ ىنبحعيو . مامتلا ىلإ رصقلا ةالص

 .بحأ انأو ماملا ىلع ماتلا ىنم ه ىف لخد دق هنأل 2 مامتلا ىلع هتالص : نأ ةيناثلا

نأ دعب عيبلا ةقفص تعقو مث كلذ ىلع مر>أو مامتلا ةين ىلع ةالصلا ىف لخد نإ



 ۔س _ ٩ ٥.٠

 امامت ةالص ىلص اذإ امأو . امامت كالت هتالص نوكست نأ ماقملا ةين ىلع مرحأ

 هوجولا نم هجوب هتالص دا۔غب ملع من ةالصلا كالت تقو ىف رمعقي نم هارتشا ش

 تقوااىف وهو اهكح لطب دق ةالصلا كلت نأل ارصق اهيلصي هنإف ةالصلاتالت تقوف

 امامت ا۔هلدبي نأ بحنف امامت اهالص دقو اهتقو تاف ىتح هتالص داسف ملعي مل نإو

: 

 م

 لخد دقو ةالصلا : نمل ىضرلاو ميبلا ةقنص تعقوو ارصق ىلصي ناك اذإ اما

 اذإ كلذكو ى امامت اهمتيو هتالص ىلع ىنبي نأ بحنف اهلمكي ملو رصقلا ةالص ىف

 . امامت اهمأو اهيلع ىنب رصقلا ةين ىلع ةالصلا ىف لخد دقو ماقملا ىونو قتعأ

 ىلص دق هنأل ةالصلا لدب همزاب كللذ دعب قتع ٣ رصقلا ىلع هتالص مت أ نإ امأو

 ةلزنمب نوكي هنإ لوقو ى ةالصلا ىف هتين هلف دلب ىف دبعلا قتعأ ىتمو « ةنسلا ىلع
 ىلإ هنم جرخم ىتح ماملا هيف همزل عضوم ىف غلب اذإ لوقو « فال۔ةخالا ىف ىبصلا

 اذإ هلثم دبعلاو ةالصلا كح ىف هريغك هنإ لوقو . رفسلا كح هب هل تبذي عضوم

 هنأ كش الف ماقلل ىو نإو 4 ىلوأ مامتلاف ةهمشلا توقو اذإو ث هسفن كلمو قتعأ

 . فالتخالا ىضم دقف ماقمل وني مل نإو ث مالاب ىلسي

 نإف ث همامتإو جيوزتلا خف ىف رايملا اهلف جوز الو تقتعأ اذإ ةمألا امأو

 2 هتالص اهنالصف اهجوز تراتخا نإ و ، ةالصلا ىفاهسففل اهرمأف اهسفن تراتخا

 ( جوزلا هيد دلب ىف هتمأ ديدلا جوز اذإ جوزلا امأو ، لوألا اهمكح نع لقتنت الو

 فلتخا نإ و٬فالتخا الب امهل مبتىهن ءاهرصقو ةالصلا مامتىف دحاو اهمكح .دوسلاو

 2 ةدود ةدم ريغ ىلإ راهنلار ليللا جوزلل اهلس ديسلا ناك نإف كاذ ىف امهكح

 جوزلل لع ديسلا ناكنإو 2 ةرحلا ةلزن اهجوز ةالصب اهتالصف هعم اهعطقو

جو زلادنع اهكر تنإو« ديسلا ةالص اهتالص نوكت نأىنبجأ ةرلاكل يبسلا اهيلع



 ۔ س . ٠ ١\ ٥

 هتالصف ابراه جرخو هديس نم دبعلا قب أنإ ه اهديس ةالص اهنالصف دودحم دح ىلإ

 هديس روج هجرخأ نإو ، رصق نيخسرفلا زواج اذإو « مامت نيخسرفلا نود ايف

 . رةسلا ةالص ىلص هيلع

 نذأ اذإلوقو ع زوجتال لوقو زوجت لوقف ةالصلا ىف دبعلا ةمامإ ىف فاتخاو

 رثؤلل وب ألاقو . ةمامإلاىن هل نذأي مل ولو هتمامإ تزاج كلذلإ روضحلاىف هديس هل

 دبعلا روضح زاوج ىف اضيأ فلتخاو . ةمامإلاب هديس هل نذأي ىتح هتما.إ زوجال

 فلتخاو . كلذ هل نورخآ زجي ملو ، ضعبهل زاجأف ء هديس نذإ ريغب ةعاجلا ةالصل

 ةهجلا ةالص امأو ،هيلع سيل لوقو . هيلع لوقف ! دبعلا ىلع نيديعلا ةالص موزا ىف

 . دبعلا ىلع ةمزال ريذن

 ةدم ريغىلإ اكولمم رج أتسانم نأ بتكلا ضعبىف تدجو نسلا و أ لاقو

 ىلإ هدنب ريغىلإ همالغ جرخأ نهو . هرجأتسانا ًامبت ةالصلا ىف نوكي هنأ ةمولعم

 . كانه رصقي نمم هديس ناك اذإ ةالصلا رصق هيلع ىرأف لجأ ريغ وأ مولعم لجأ

 نيب دبع ناك نإ و ، هناطو عيمج ٢ عبن دبعلاف نطو نه رثك أ ديسال ناك نإ »

 امساق:نإ وء مامت ىلصي دبملا نإف اهمتي رخآو ةالصلا رصقب اهيناهدحأ ةيرقف نيلجر
 ىذلا هالوم ةالص هتالص نوكي نأ دعبي الف نينسلا وأ مايألا و أ روهشلاب هتمدخ

 رثك آ وأ كيرش ةئام نيب دبعلا ناكولو لوقو ،هروهش وأ همايأ ىف هعبتي همدخي

 . ةالصلا مني نمل عبت وهف ادحاو الإ. نورصقي مهلك

 اهذختي نأ هديس هل نذأيو اهيف رجةي ةيرق ىلإ هديس هجرخم دبعلا ىف فلتخاو

ديسلا ناك نإو « متأ اهيف متي ديسلا ناكن إ هديسل عبت همل لوقف ث اهيف ميو نطو



_ ١ ١ ٥ .. 

 اعلا همزل انطو اهذختي نأ هديس هل ندأ اذإ لوقو . رصق ةيرقلا كلت ىف رمعقي

 هل ىرتشاف هلكو وأ هتيب هتي ره 5 ريغ ةي نم اديع هل ى ةشيب ن ] الحر رمأ نهو “ اهو

 عيمج ىف قتعلا كح اك د 2 هارتشا ىذلا ةالصب ىلصي هنإف ادبع

 تقة نإ و اهدلوم تمتها ملا اهماكحأ عيمج ىف ةمألا ةلزع دلولا مأ و . هانرك ةام

 سأرلا ةفوشكم تلص اذإ اهملع ىنبت الو .ىدن: لوةف اهتالص نم اثيش تالص دقو

 . ايتالص ىلع ىنبتو اهسأر رمخت لوقو . أزجتتال ةالصلا نأل ، ةمأ ىهو

 لف

 ود عئابلل ز ايحلا ناك نإف 2 مايا ةثالث ىلإ ر ايلا طرشو دبع ىرتشا نمو

 ناك نإو ء ىرتشملا ةالصب هتالصف اهن يبل 2 ا اذإف { علا : ىتح ةالصلا ىف هل عبت

 ادإ هنأ الإ رايخلاب ىرتشملا هتحةسي ىقح اضيأ مئاهلا ةالصب هتالف ىرتشمل رايخلا

 مايأ ةثالث رايحلااب هن أ ىلع لهلا ىرتشا 7 ‘ : رخآلاو ةالصلا رسي عئابلا ناك

 نيب ةهبش تذرتعا نإو هلام نم ناك فلت ول هنأل امامت ىلصي نأ طايتحالا ىفف
 ط رشناك واو ، عئابلا ةالص دبلا ةالص نإ لوقو ، ىل وأ ماملا ناك مانلاو رصقلا

 ةالص هتالصف ريدلا امأو . تباث عيبب عئابلا كام نع لقتني مل هن أل ىرتشملا رايخلا

 ك هسفن ةالص « دترملا نم رارغب 2 نبماسللاب قحل اذإ دترملا دبع ةالصو 2 هرمد نم

 .ء هسفن ةالص السم بدلا ناك اذإ ىعذلا دبع ةالصو 0 ممخم رف اذإ رحلا ةلزنم هز ل

 .نطو : نأ انببحأ نطو ىمذلل ناك نإو . ةالصلا ىف ىمزلل اعبت نوكي ال هنأل

 ناك ميب و هعيبب كح : ملام هيأ هد ارب الإ هديس نطو نم جرخ نأ هل سبل هنأل ڵ هديس

 . قيفوتلا هبو 3 ملع أ هللاو { ملسا هديل اعبت

» « ٠
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 نوسجلاو سم اذا لوقلا

 بج نم ىلعو بجت نبأو ةمجلا ةالص ىف

 ةمج اموي ةنلكشا لوسر انبطخ « لاقهلرادبع نب رباجنع ملسأ ديز ىور

 ةلاصلا لامعألاب هللا ىلإ اورداب و ، اوتومت نأ لبة هللا ىلإ اوبوت 2 سانلا اهيأ :لاقغ

 نأ اوعا مث ، اورصنتو اوقزرت ةينالعو ارس ةقدصلاب هللاىلإ اوبرقتو . اورجؤت

 ىموي ىف ، هذه ىتعاس ىف « اذه ىماقم ىف ةعجلا كيلع ضرف دمت ىلاعتو كرابت هللا

 ةمايقلا موي ىلإ ةبجاو ةضيرف ث اذه ىماع ىن ، اذه ىرهش ىف ع هذه ىتعج ىف 2 اذه

 الو هلمش هللا عمج الف رجاف وأ ر ريمأ هياعو اهس افافختساو اهل ادوحج اهكرت نه

 الأ ، هل جح الو الأ « هل ةاكز الو الأ « هل ةالص الو الأ ، هرمأ ىف هل هللا كران

 ليقو . “هياع هلا بات باتنف « هل داهج الو الأ ى هل رب الو الأ « هل مايص الو.

 : مدآ قالخ هيف 0 ةمجلا مو سمنلا هيف تعلط م ود ريخ : :نلع هرا لوسر لاق

 هللا لأسي مثىلصيملسم دبع اهقفاويال ةعاس هيفو اهنم طبهأ هيفو ، ةنجلا لخدأ هيفو

 الو ضيرم الو دبع الو نونجم الو ىص ىلع ةمجلا بج الو . "هاطعأ الإ ائيش

 اهسأاي لاقف ملسو هيلع هتنا ىلص هلا لوسر انبطخ هظفاو رباج نع هجام نا هاور )١(

 كنيب ىذلا اولصو اولغشت نآ لبق ةحلاصلا لامعألاب اوردابو اوتومت نأ لبق هتنا ىلإ اوبوت سانلا
 اوملعاو اوربجتو اورصنتو اوةزرت ةينالعلاو رسلا ىف ةقدصلا ةرثكو هل مكرك ذ ةرثكب حبر نيبو
 موي ىلإ اذه ىماع نم اذه ىرهش ىف اذه ىموي ىف اذه ىماقم ىف ةعجلا كيلع ضرتاا هتنا نأ
 عج الف .اهب ادوحج و اهب انافختسا رئاج وأ لداع مامإ هلو ىدعب وأ ىتايح ىف اهكرت نمف ةمايقلا
 هلموص الو ال هل جح الو الأ هل :اكز الو الأ هل ةالص الو الأ هرمآ ىف هل كراب الو هلش هل ةتنا

 ديعس ىأ ثيدحنم طسوألا ىف ىأاربطلا هاورو .هيلع هتا بات باتنمف بوتي قح هل رب الو الآ"
 . هنم رصخ ىردجلا

 دواد وبأو دجأو كلام هاورو ةريره ىنأ نع بيبح ني عيبرلا هجرخأ ثيدحلا )٢(
 . ىناسنلاو ىذسمرزتلاو



٥٠١٣ 

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤب ناك نم : لة وع ىبلا نأ ىور ا « رفاسح

 فئاخ ىلعبجت الو « “‘>ضيرم وأ ىص وأ دبع وأ أ رئاس وأ ةأرما ىلع ال .ةمجلا

 ىلع فئاخ ىلع بجت الو « دئاق دحم مل اذإ ىمعأ ىلع الو ، روهظلا نم هسفن ىلع

 رم ل نم ىلع الو « هبايثلبي رطم هةبرط ىف نم ىلع بجت الو « هلام وأ هسفن

 الو « هت وم فاخن دأو وذ و أ رحد وأ بيرق هل ن نم ىلع الو ص عايضلا هيلع فاخ

 زوحم الف ةمج اهيلع تبجونمو . ةلا هيف بجنال عضوم ف مي :اا ىلع ةمجلا بجن

 لاوزلا دعب هركي و لاوزاالبق عيبلا هركي الو {ةمج+لا تاوذ لبق رهظلا ىلصي نأ هل

 اهمأ ي » :ىلاعت هللا لوقل مرح نذؤملا نذأو مامإلا رهظ اذإف « مامإلا روهظ لبق

 اومر ؤ هللا رك ز ىلإ ارعش ذ ةملاع ود ي نم ة الَصال ىدون دإ اوُدَمآ نيذلا

 ةلط الوسر دهعف مقت مل اهنأل ءةيرق وأ دلب ىف الإ ةمجلا نوكتالو .«منيَمْلا

 نم الجر نيعب رأ الإ دقعنت الو 0 ةيرق وأ داب ىف الإ هدعب نم نيدشارلا ءافلحلاو

 ةبطخلا ميدةتو رهظلا ةالص تقوىف الإ ةمجلا حصت الو ،""نيميقلانينبلابلارارحألا

 . ةالصلا لبق

 ملسو هيملع ةتلاىلص ىنلانع هنع تلا ىفر باهشنب قراط نع دواد وبأهجرخأ ثيدحلا )١(

 . ضبرمو ١ىص و ١ ةأرما و ١ كولمم دبع ةعبر ١ الإ ةعاج ى ملس. لك ىلع بجاو قح ةعجلا لاق

 . ارفاسم وأ هيف دازو رباج ثيد> نم ىقهيبااو ىنطقرا.لا هواروع

 دواد ىبأ ثيدح امهتجحو قحسإ وبأو راظنا نبانامامإلا هراتخا ىذلا وهلوةلا اذه )٢(

 اوناك ةني.الا ىف ةعمجلا ىلص امل ةرارز نب دعسأ نأ اكلام نب بعك نب نحراادبع نع هجامنباو»
 دقعنت ةءخانأ اهنمو ةيرقلا اهنمو طورمغلاا ترنوت اذإ روهشم بهذملا ىف فالخلاو الجر نيعبرأ

 . الجر نيعبرأ نم لقأب

 . ) 3 / نبل اطلا جهنم ۔ ( ٣٣



 ۔۔ ٥١٤

 لصف

 1ونمآ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هللا لوقل 2 ءادنلاو ءةبطخلاو تقولا ةعجلا ضارفو

 -ك ةالصلا انهاد هللا ركذو ، هللا 7 ىلإ اوعساف ةعجلا مري نم ةالصال ىدون اذإ

 اورذو { ةعمحال ةالصلا نايتإ ىمع ، نيللا ىلع ضرف دقو 2 دصقلا 7 ىسلاو

 .ليقو ، ةبطخال ربنملا ىلع مامإلا باصتنا دنع ناذألا ءادنلا اذهب دارأ ليقو ك عيبلا

 ىغلا دنععارسإلا ىسسلاب دي ري ال « راقولاو ةنيكسلاب مادنألا ىلع ىشملا وه ,ىعسلا
 للط هللا لوسر نأ ىور ال تإ إ ىف لمعلاو ، بولقلاب اهيلإ ىمدلا ليقو ء اهلإ

 ةنيكملا كيلعو نوشمت اهوتثا نكلو نوعست اهوتأت الف ةالصلاتميقأ اذإ :لاق

 « ةالصلا ود ليق ص ركذلاو ث اومنأف كتاف امو ث اولصف متكردأ اذ ڵ راقولاو

 عيبلا سا نرأل { ءارشلاو ميبلا ديري عيبلا اورذو ك ةبطخلاب مامإلا ةظعوم ليقو

 تلاز اذإ ءلوقلا ضعب ىفو . ىانلا نادآلا دنع ءارشلاو ميبلا مرحم امنإو ك امهم.ج

 .ضرف دك ؤمو . ةالصال زو هلل مامإلا رهظ اذإ لوقو . ءارشلاو عيبلا مرح سمنتلا

 « لقعلاو غولبلا ىهو ث رذع هل نكي ملو ، لاصخ سمخ عمج نم ىلع ةعجلا ةالص

 .قحتسا لاصخلا هذه عمتجن نأ دعب اهكرت نف ، ةماقإلاو ، ةي رلاو ء ةروك ذلاو

 « كلذب هديس هل نذأي رأ الإ كولمم و أ ص وأ ةأرما ىلع ةعمج الو ء ديعولا

 ىلع فوخ وأ ضرع رذع هل نم لكو ، لوقلا رثك أ ىف رفاسملا ىلع بج الو

 ىورب و لحولاو رطملاب رذعلابجب كلذكو ةمجلا كرتهل زاج د وأسقن وأ لام

 .لوسر ادص نأ دهشأ تلاق اذإ ريطمم ود ىف هنذ ؤمل لاق امهنعهللا ىضر سابع نا نأ

هياعبجن ال نم لكو . كستوي: ىف اولص لق ث ةالصلا ىلع ىح لقت الف ويللع هللا
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 نكلو ى رهظلا ضرف هنع طتس مامإلا .عه ىلصو اهرضحت ةمجلا ةالص روضح

 . ددملا هب لكب رضح اذإ هنإف رذعلا بحاص الإ ةمجلا مهمزلت نم ددع هب لكيال

 رذلا داوعأ ىلع لوقي وعو ولالط هللا لوسر تعمس لاق ةريره ابأ نأ ىورو
 ننوكيل مث ، مهبولق ىلع للا نعبطيل وأ )تايلا مهكرت نع ماوقأ نيمتنملا

 ىلع هللا عبط انوأهت تارم ثالث ةمجلا كرت نم لاق هنأ ىورو . نيلفافلا نم

 . هلاق

 لصف

 ةفاسملا ىفو .ةمجلا هب دقعنت ىذلا ددعلا ىفو ، ةمجلا عضوم ىف علا لهأ فلتخاو

 الجر نوعب رأ اهيف عمتجا ةيرق لك لهأ نأ موق بهذف ، اهنم ىتؤت نأ بم ىتلا ا

 نوقعضي ال « نيميقم ، نيغلاب نيلقاع رارحأ اون وكي نأ وهو ث لامكلا لهأ نم

 ىف نيعبرألا عم نوكي ىتح مهضعب لاقو . ةجاح نمظ الإ افيص الو ءاتش اهنع

 مامإ عم وأ عماج رمدم ىف الإ ةعجلا نوكت ال مهضعب لاقو . مهيلع لاو ةيرقلا

 هغلبي نم ىلع بج ليقو . بلاط 71 نب ىلع لوقو . انباحصأ لوق وهو ي لداع

 حايرلاو تاوصألانوكس تقو ىف توصلاىلاع لجر ءادنب ةعمجلا عضوم نم ءادنلا

 هذه ىلع برقلا ىف ةعمجلا مضوم ىف نونوكي ةيرق لهأ لكف ث ةغكاس ةئداه

 نم ىلع بجي مهضعب دنعو ، ةعمجلا ةالصل دجسملا روضح اهلهأ ىلع بجو ةفصلا

 )١( مهكر ت لدب مهعدو نع هينو اهريغو هجام نباو ملسم هاور .

 ( ٢ ) نابح ناو ةعزخ ناو هحام نباو ىذمرتلاو ىناسخلاو دواد وبأو دم>أ هاور

 ىرمضلا دعجلا ىبأ نع ملم طرش ىلع حيحص لاقو كاملاو .

 



 ۔ - ٥١٦

 مهضعب لاقو « اهنود اف لايمأ ةتس ىلع ناك نم ىلع مهضعب دنعو « تيبملا هاوآ
 نع هلزغم نم ىلع بجح انباحصأ لوقو ث لايمأ ةثالث لوقو 2 لايمأ ةعبرأ ىلع

 ةعجلا هياع تبج ونمو . لايمأ ةثالث خسرفلاوءامهنود اف نيخسرفلا ىف ةعمجلا عضوم

 رجفلا عولط دب راس نإو ي ةعمجلا ىلصي ىتح لاوزلا دعب ةعمجلا موي رفاسي الف

 جح لثم ث ةعاط ىنعم ىف ارفس نوكي نأ الإ هوركم هنأ الإ زئاجف لاوزاا لبقو

 هللا دبع ثعب :تلخ ىنلا نأ ىور امل « كاذ هبشأام وأ ڵ ملع بلط وأ ، وزغ وأ

 ىلصف وه فلخو ى هباحصأ ادغف ةعمجلا موي كلذ قفاوف « ةيرس ىف ةحاور نبا

 تدرأ : لاق ؟ كباحصأ عم ودغت نأ كعنم ام : هل لاق هآر ادن « وليم ىبنلا عم

 تكردأ ام اعيج ضرألا ىف ام تقفنأ ول : هل لاق ء مهتملا مث 2 كعم ىلصأ نأ

ِ ((( - ١ ١- 
 مهودع لص ٠ 3

 الول ڵ لوقي رفسال ابهأتم الجر عمس هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نأ ىورو

 .“") رةسنع سويح ال ةعملانإف جرخا : رع هل لاقف ‘ تجرخا ةع۔لا مود مويلانأ

 ك ٥4٨4م تسلجف را.حألا بك تيقاف روللا لإ تجرخ : لاق ةر ر» بآ نإ 7

 ،هل تلقزأ هتثدح امم ناكسف الم هللا لوسر نع هتثدحو « ةاروتلا نع ىنثدحف

 هيفو 1 قاخ۔ همف ةعمإلا موي سم مذلا 4۔= تمماط موي ريح :نتم هنزا لوسر لاق

 ةخيسمىهو الإ ةباد نم امو ڵ ةعادلاموقت هيفو }تام هيفو ي هيلع بيت هيفو طبهأ

 )١() سايع نبا نع ىذمزتلاو دمجأ هحرخأ .

 ( ٢ ) هلام ف ىع اشلا هاور .



 ۔ ١٥إ! ل

 ءسنإلاو نجلا الإ ةعاسلانم اقفش “ا>»رسمشلا ماطت ىتح حبصت نيح نم ةعمجلا موي

 ‘ بمك لاق ا هاطع أ الإ اثيش هللا لأس ىلصي وهو ملسم ل[. ع اهذداصرال هع .اس اهمذو

 ؛ لاقف ةاروتلا ب هك أرقف : لاق . ةعمج لك ىف لب : تاق ؟ موي ةنس لك ىف كالذ

 تثدحف مالس نب هللا دبع تيفل مث : ةريره وبأ لاق . نل هللا لوسر قدص

 ةرب ره وبأ لاق ك . لضفن رك ذ ن. ناك امو 2 رابحألا بعك عم ىسلجم

 دبع اهنداصيال ملع هللا لوسر لاق دقو ةعمجلا موي ىف ةعاس رخأ نوكي فيكف

 لقي ملأ مالس نب هللا دبع لاتف ، اهيف ىلصي ال ةعاسلا التو ىلصي وهو ملسم

 & اهيلصي ىتح “}ةالص ىف وهف ةالصلا رظتني اسلجم ساج ن ه : ونلك هللا لوسر

 ناك اذإ ةنك هللا لوسر لاف هرب ره ى أ ن نعو ٠ كالذ ود ىلب : ةرب ره وب أ لاق

 مهلزانم ىلع سانلانويتكي ةكئالم دجسملا باوبأ نم باب لك ىلع ناك ةمجلا موي

 ىدهملاك ةالصلا ىلإ رخيهلاو . فحصلا تيوط مامإلا جرخ اذإف ء لوألاف ، لوألا

 ةجاجدلا ركذ ىتح ،اشبك ىدهللاك هيلي ىذلا مث ،ةرقب ىدهلاك هيلب ىذلا ٠ ةندب

 . ةضيبلا و

 ةياور ىفو ةخيسم ىنعمو ناتياور اهو ةعجلا ۔وي لدب ةعجلا ةلل م-يبرلا دنسم ىف )١(

 . ةيغصم ةعمتسم ىأ داصااب

 )٢) ةريره ىب أ نع ملسمو ىراخبلا هحرخأ .

 ىراخبلاو كلاه هجرخأو ةريره ىبأو ىردحلا ديعسن ىبأ نع مب رلا هحرخأ ثيدحلا )٣(

 موي لتغا نم لاق ملسو هماع هتنا ىلص هللا لوسر نأ حبرلا ىف هلنفاو ةريره ؟ أ ن ,ع: ملسمو

 ةرقب برق ا:أكن ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو ةندب برق امنأكف حار مث ةبانجلا لسغك ةعجلا

 اتتأكف ةعبارلا ةعاساا ىف حار نمو نرق اشبك برق امنأكف ةناثلا ةعالا ىف حار نمو
 هكشالملا ترضح مامإلا جرخ اذإف ةضيب برق ا ‘اكق ةماخلا ةعار حار نمو ةجاجد برق
 ت ةولا . لوأ ١ نيب ام لضفلا ديري \ او تاعاسلا ددءع ديري سيل عي! ١ رلا لاق ركذلا نوعمتسي

 . هر آ و

 



 لصف

 ةروسب ىلوألا ةعكرلا ىف .ا ةالص ىن أرقي .بلاط ىف أ نب ىلع ناك ليقو

 2 اهرقي ةل هللا لوسر تعمس لاقو ع نوقفانملا كءاج اذإ ةيناثلا ىنو ى ةمجلا

 هللا لوسر ناك ريش نب نامعفلا لاقو . ةيشافلا ثيدح كاتأ له ةروس ليقو

 لهو . 0١٠ اءألا كر ر مسا حبس . نيديعلا ةالصو « ةءلا ةالص ىف أرةي :

 رباج نإ ليقو . امهب أرق دحاو موي ىف اعمتجا نإو . ةيشاغلا ثيدح كاتأ

 قشف ةالصلا نم نيفرصنم سانلا قاف ةعجلا ديري اموي جرخ هللا هحر ديز نا

 جورخال اوبهأت ةعامج نإ : ليقو . دوع أ ال نأ هع كل مهللا لاقو { ه۔اع كاذ

 جورخلا لو ري وهو { ملسم نب بجاح اور ةدعقلاىذ نم نيب ناث اجاحح ةكم ىلإ

 هل لاق ى ةجاح ةعمجلا نم ىسفن ىف نإ مهل لاقف ى ةمجلا ةادغ ىف كلذو ، مهعم

 فلخ و ن أ اوضما مهل لاقف ڵ توفلا فاختو مالألا انتبهذ ث ها كحر هباحصأ

 نم نيتلحرم ىلع ليحرلا هل لاقي عضوم مهقحاف جرخو 4 ةعمجلا ىلص ىتح مهن

 . اهراثيإ ةبغرو اهكرتل ةيهارك ةرصبلا

 لصف

 انثإ و نبرفاسملاو ديبعلاو ءاسنلاو نايبصلا ىلع ةعمجال هللا همحر ديعس وبأ لاق

 جورخلا ديريىذلا نإ لاقو . نيء,قملا نه نيلقاعلا نيغلابلا رارحألا لاجرلا ىلع ىه

 ۔» ٠ ۔۔_م.

 هاور ام اهنم ةددعتم قرط نم تاياوراا هذه ديؤت ة:لا بتك ىف ثيداحأ ثدرو )١(
 ىناسنلاو ىراخبلا ا'إ ةعامجلا هاور ام 7 بدنج ن ةرمس نع دواد و؛أو ناسنذلاو دمحأ

 ٤. ١. . .۔ .
 . م عنار ىبا نب ها دبع نع



 س ٩ ٥١

 لا وزلا ذهب الإ نيخسرفلا زواج نأ وجري ال ناك ني ه ةميلا موي رغلا ىأ

 . ةالصلا راظتن ا هنكم : مل و هج ورخ ىق رذع هل نوكي ن ن ا الإ ةع۔لا ه۔اعخ

 لسف

 نأ ىور آ ‘ ةلا ةا <٥ اص لد هرب عم اه ماح رصم ف ذ الإ ةالصلا زوح الو لاقو

 عمج ىح ةمجح ال ربخ ىفو . '۔امإو عماج ر عم ىف ه الإ ةمح ال : لاق هتلت ط ىبنلا

 ةناب ديؤملاو رقال!و ىلع نب ديز لاق هبو هباحصأو ةفينح وبأ بهذ راطوألا لين ىف لاق )١(
 نود ندملا ىف الإ ماقت ال ةعمجلا نأ اهريغو ةفيذحو ماللا هيلع ىلع نع ةبيش ىبأ نبا هدنسأو.
 عماج رصم ىن الإ قيرمشت الو ةعج ال : اع .فرم ماللا هيلع ىلع نع ىور ات اوجتحاو ىرقلا

 جراخ مث نم ىلع بجت لهو رمعلا ىف ةعمجلا ةالص ددعت ىف مهريغو ةيضابإلا ءاملعلا فلتخا دقو

 ىف هيبلا ىور امل ىرقلا لهأ ىلع بجت ال انباحصأ دنعو ةيم:اشلا نم ءايحإلا حراش لاق رضملا
 ىحضأ الو راعف ةالص الو قيرشت الو ةءج ال لاق ىلع نع ةبيش ىبأ نباو قازرلا دبعو ةفرعلا
 ةريثك ىرة ملسو هيلع ةتنا ىلص ةنا لوسر ةنيدمل ناك هنألو لاق . ةنيدم وآ عماج رصم ىف الل

 ىور ام هلاق ام ديؤيو . همالك ىهتنا اهيف ةعمجلا ةماقإب رمأ ملسو هيلع هتنا ىلص هنأ لقني ملو"

 لاقو ىلاوعلا نهو مهلزانم نم ةعجلا نوباتني سانلا ناك اهنع هلا ىضر ةشئاع نع دواد وبآ
 هنأ ىعناشلا نع ىكحو رركت ال وأ دحاولا رصملا ىف رركت له اوفلتخاو اذيأ ءايحإلا بحاص

 زوجي له اوفلتخاو لاق دحاو عضوم ىن الإ هدجام ترثكو ملظفع نإو رصم ىف عمجي الو لاقت

 لاق ىهتنا . تررك نإ اهداس ىف اوفلتخاو همدعو زاوجلا ةفينح ىبأ دنعف ال مأ رركت نأ
 لب هزاو+جب ليقو اهددعت منم ىلإ انباحصأ رثك أ بهذ جراعملا ىف هنع هتنا ىضر ىماسلا خبشلا
 نايع نأ ريبخ تنأو راحص ةبصق وه تايع ىن اهل نيع ىذلا لحلا نإ نيلوألا ةجح لاق هبوجوب
 ةلالص هماكحأ نأو ءانع الو بر> ريغب هتوعد تباجأو ملسو هيلع ةناىلص هرصع ىف تملسأ دق
 ن ۔زلا كلذ ذنم نامع نأو صاعلا نب ورمع اهلع هلماع ةطساوب هتايح ىف اهيف ترج ملسو هيلع

 راحص ريغ ىف لسو هيلع هنلا ىلص هدهع ىف ةعملا تمق ١ وملا ةديدع قيتاسرو ةريثك ىر 3٦

 ش تنيع اذإ ةنلاو . راحصب اهتماقإ انيلإلمن امك انيلإ كلذ لقنل اهةيتاسرو نايع نادلب راس

 راهظإل ماقت اتإ ةء.ا نألو نييعتلا كلذ نع هليدبت زوجي الن ماكحألا نم عىعب ءايشألا نم
 مدخلا رظن عمطم هيلإو نيملدملا ةوق هيف ىذلا ناكملا ىفو سانلا ممت ىن اهبعضوف مالسإلا راعش
 اعاجإ عونمم دحاولا رهملا ىف ةمنأا ددعت نإف اضيأو راجص مويلا كلذ ىف وهو ىلوأو بسنأ

 هلعفل اده ريغ بجاولا ناك ولو لاق نأ ىلإ ةمثألا الإ اهميقت ةت ال اهنأل تاعجلا ددعت كلذكف
 رصملا نم دحاو عضوم ىف الإ اهوميقي مل مهنأ ريبخ تنأو لاق مدعب نم نوعباتلا مث ةباحصلا

 .. ھا مهتقيرط مازعلاو مهتنس عا.ةا بجا ولاق .



6٢٣٠ 

 دنباحصأ لوق ضعب ىفو .. ةبطالا وهو ح رغمو ‘ مامإ و ‘ عماج رصم 4 ةثاامث ال

 ناك و « ةمجلا هعم تناكمامنلا اهب ىونو دلب ىف ماقأو لدع مامإ ناك اذإ هنأ

 وهف دودحلا تميقأ ثيح نمو ث دودحلا ماقت هي رصا نأل « هب ارصم هعضوم

 .برعلا راصمأ الخ امو ، برعلا راصمأ الإ رصم ال هنإ مهلوق ضعب ىنو . رصم

 .قلا ىهو ةهبس ىه برعلا راصمأو . ةعجلا ىنعم ىف رصم مسا اهيلع مقي ال

 4 نملا نم دنجلا دحيسمو . ةنيدملاو ةكم ىهو هللا همحر باطخلا نب ره اهرصم

 .ه دحاو رصم امهنإ لوق ناهو ، نيرحبلاو ، ةرصبلاو ، ةفوكلاو 4 ماشلاو

 . راحصب امهنم ةعجلا نإ مهلوق ىنعم ىنف اعمتجا اذإف نارصم امهنإ لوقو

 لوق ىلعو ، رملاب اهتوبث ىنعم ىلع راحصب ىه امنإ نامح ىف ةمجلا كلذكو

 ةعمللا هيلعو هلف لدعلاب كح اميقم ناك امثيح لدملا مامإلاب ةعمجلا نإ لوقي نم

 لدملا مامإلا عم مزلت راصمألا ىف اهتوبثل :اهنإ لوقلا ضعب ىفو ث هماقم عضوم ىف

 2 هيف ناطاسال رصم ناك نإو ث .اههجو ىلع اهب ماق اذإ روجلا ةمأ نم هريغو

 هيف ةيعرلا نم اهم ماق نمو ، لاح لك ىلع ةعجلا هيف نإ لوقو . ةمج هيف نكست

 عضوم اذهو ، رمعم رصم ىف لدع مامإب الإ موقت ال لوقو . تمزلو هب تماق

 ةالص زوج ال هنأ مهلوق ضعب ىفو 2 فالتخالا هيف ثالذ ىوس امو ث عامجإلا

 نوكسة ىذلا عضوملا لع لدعلا لهأ روهظ نم ههبشي امو ى لدع مامإب الإ ةعمجلا

 ةلزنمب نوكي هنإ عوضوملا اذه ىف ليق دقف هيف رهاظ لدبلاو هيف ةيلاخلا ىه مهدي

 لوقو . مهدناسم نم دحاو مهب ىلصيو 2 ايلعلا ىه قحلا لهأ دي تناك اذإ مامإلا

ةبجاو ةعمجلاو . رمضم رصم الإ !رهاظ لدعلا نلك ولو مامإب الإ ةعمجلا نوكال



 ۔ س ١ ٥٢

 دم وبأ لاقو . اعبرأ ىلصت ىرقلا رثاس ىن امأو ڵ راحصبو مامإلا عم نام ىف

 ةلع ىبلا نأل ،مامإلا ةماقإ عضوم وأ رصم ىف الإ ةعمجلا زوجت ال هللا همحر

 .نألو ؤ ىرقلا ىلع رم ولو 7 هرافسأ نرم ءىش ىف ةعمجلا ىلص هنأ هنع ورب

 هلعن ىف دحأ هيلع فلاخ ملو ، ةعمجال راصمألا ريصم هنع هللا ىضر باطللا نب رمه

 سأب الو ، مهتلادع تطقسو اوبقو- ةمجلا ةالص اوكرت ىتم راصمألا لهأ نألو

 .. ةعجلا طئارش دوجو الإ طقسي ال رهظلا ضرف نأل اهكرت ىف ىرقلا لهأ ىلع

 . دودحلا ماقت ثيحو ةمألا عم قح ةءجلا ةالصو ى هعماج ىف رفعج نيا لاقو

 .ثدحم 7 ةوعدلا مالعأو ءالدلا ةروشم نع ةمامإلا ذخأ دق مامإ نامعب ناك اذإو

 اذإ ليقو ى ةضيرفلا لطعم اهل لطعملاو ةمزال هعم ةمجلاف ةمامالا هنع ليزي اثدح

 { راحصب ال حبسلل نب دح لاق . اهكرت نم ىلع سأب الف ةربابجلا ىديأ ىف تن ك

 ناكو ليق «ناطلس ريغ وأ ارثاج وأ الداغ ناك ناطلسلا عم اهب ةمزال ةمجلا نإف

 ضرأ لك لوتي مامض ناكو « ةمج مجاعألا ضرأ نم ءىش ىف ىرال ةديبع وب ا

 .ةتباث ةعمجلاو ، ةعجلا اهيف تيلص دودحلا اهبف تميقأ برعلاو ةمذلا لهأ ضرأ نم

 عم ةموجلاف فوجلا امأو . مامإلا تام ولو . مئاق نيدسملا رغأ ناكام راحصب

 . تاعكر عبرأ هدعب سانلا ىلص رفس وأ تام نإف مامإلا

 لصف

 عماجلا دجسملا ىف الإ نوكست ال ةعمجلا ةالص نإ ى هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ةعمجلا نم ارذع ناك تالف نم عنم ضراع ضرع نإو « هيف بجت ىذلا دلبلا نم

.مامإلا راتخاو رذع ناكن إ هنأ الإ دجاسملا ىف ةعمجلا توبثب ةنسلاتءاج امإ هنأل



. ٥٢٢ 

 لوق ىنبع أ رذعلا ىل هراد ف وأ هل ضرع \ل عماجلا نود لحم ف ةمحلا ةالح

 ةالصب ةالصلا اوزاجأو لاقو . ةعمجلا لطت الئل ء ىنعلا اذه ىلع كلذ زاجأ نم

 دحدملا باحر نمو ك دح ملا نم نكي وا و { دحسماب لصتلا عضولا ت مامإلا

 فوغصلالصتة نأ الإ قيرط وأ مهب رتسي" طئاح فوفصلا لاصتا نيب لوح نأ الإ

 رهظ ىف فلتخب و . ضعب ىلإ مهضعب رظنيو ث قيرطلا فلخ ىلصي هنإف قيرطلا ىف

 ولعي الو ىلعي لوقو ىلعي الو ولعي لوقو ولعي الو ىلعي ال مامإلا نإ لوف تيبلا

 عم ناك اذإ لوقلا ضعب ىفو 4 رابشأ ةثالث وهو ى ةرتسلا رادقم وه ولعلا دحو

 اوناك اذإ فوفصلا ىقاب رضي الف هتالسب ىلصي نمم نيمومأملا نم دحأ مامإلا

 . هفاخ ىتلا فوغدلا نورظني اوناك اذإ هنم لفسأ وأ مامإلا نم ىلعأ

 لصف

 7 تميقأ 0 77 لك هرا مهمحر ةدبع وأو هللا همحر د ٢ ن راج لاق

 رسلا لهأفلخ ةمحل ١ ةالصو ) امل وةب سانلا ذخأف ك ه. ١ همف لدع مامإ عم دودلا.

 اوناك اذإ مهلوق رغثك أو « اهيف فلتخم ملظلا لهأ فلخ امأو ، فالتخا الب ةزناج

 ىف اههجو ىلع اهولصو اهضةغي امم اثيش ةالصلا ىف اولخدي ملو رصمال نيد احلا م

 نيلسملا نم هريغو هللا 4 ر در ز ن راج نأ ىورو . مهفلخ ةزئاح اہ۔ ] 7

 ةنا ىضر باطخلا نب رمع ريصمت ربخ نيرخأتلاونيمدقتلا انخايشأ بمك ىف رتاوت دق )١(

 ةرمصيلاو ةفوكلاو ةنيدملاو ةكم ةعبس مثدنع ىهو مهفلاخ نم ضعب هيلإ راشآو راصمألا هنع

 ةين \ث اهنإ ليقو ماشلا لامعأ نم ردصم !ولعح و دحاو رصم اهو ناعو نيرحبلاو نمماو ماشلاو

 ٠ رصم وه نماثلا رحدماو.



_ ٥٢٨٣ 

 حور نب كدح ةريس نمو . مهيلع ىزمتيو سانلا لظي نم فلخ ىلعي ناك
 ارصق ةمجلا ةالص ىلصي نكي هرا همحر بعك ن ثراو نأ اتاب لاف هللا هجح ر

 نحمو راصمألا نم سيل قاتسرلا نم اهيحاونو نامع لابجو ىوزن نأل ىوزنب

 مامإ وأ لدع مامإ اهيف ناك راحب ةبجاو ةمجلا نأ ىرنو « لوقلا اذهب ذخأن

 ؛نامح نم راحصب تسيلو نيرحبلا نم رجهب ةمجلا نإ لوقي اضعب لعلو ، روج

 ىف ةمجلا نولصيو ص دحاو ربنم ايلو دحاو رصم نيرحبلاو نامح نأ حيحصلاو

 نم راحصب ناو ن رحبلا ربنم نإ هب لوةنو نحم هارت ىذلاو ‘ دحاو دحسم.

 نيذلا نيملسملا ءىطخ هنأ هنم مله نأ الإ رجهم اهربنم لاق نم ءىطخت الو « نامع

 نومبرأ ناك ثيحب ةعجلا ةالصننإ انيفلاخم لوق امأو . راحصب اهربنم نإ اولاق

 كللذب لاق نم مالسإلا نعملخحن الو ڵ هن لمعن الو ؛: رمأن الو كلذ ىرت الف الجر

 ةفلاخلاك ىأرلا ىف ةفلاخملا سالو هليلضت اهب بحم ةفلاخم نيلسملا فلاخ نأ الإ

 . نيدلا ىف

 لصف

 2 ةمجلا سانلاب ىلصي نيسلا نم هريغ رمأي نأ زاح مامإلا ضرم نإ ليقو

 ىلع نب ىسوم ر : مهنالص ىف فاتخيف مامإلا رمأ ريغ نم مهب ىلص نإ و-

 لو ةمجلا موي ىوزنب مامإلا تام نإ و . ضقنلا مهيلع هللا دبع وبأ دازو . اهضقن

 مهنأ | ةمجلا ةالص ترضح ىتح امامإ مف هنومدةي لجر ىلع نيسللا رمأ عوتج

 ىرجملا مبارلا نرقلا ءادع نم ىمدكلا ديمس ىبأ خيش ىبرع نب حور نب دمحم )١(
 م ھ ن ام عج



٥٢٤ 

 ىف مامإلا ناك نإو 2 مامإلا ماقم اذه ىف ك الا موقي الو تامكر عبر أ اهنولمصي

 ةبجاو ةمجلاو « اعبرأ اولص سانلاب ىلصي ادحأ رمأيل مالكلا ىلع ردقي ال لاح

 نإ كلذكو ةمجلا ىلص هديس هل نذأ اذإ كولملاو ى دئاق دجو اذإ ريرضلا ىلع

 هلغش تناك نإو ى ةمجلا هيلعن عج اذإ اهثادأ نع هلغشي ال ةبيرض هيلع تناك

 .فولا ةلا ن- رذعلاو ةحلا هياعف هل نذأف هال و٨ مدخن ناكنإو ،هيملع ةمح الن

 ةااصلا ىلي ةزانجوأ ةرمخلا هنم فاخ راحم وأ د رب و أ رح و أ ضرم وأ ودع نه

 . توقلا بلطب لاغتشالاو اهيلع

 لهنف

 لقو امهف دك ةر و ٥ )نيتعكر 7 ىلصي نأ ة.جلا ىلص ن بحتسي ليقو

 .ناكام و . رهظ ال و هعمج عد اهكرت بحةسإ ال و امهب روم أ ل وف و .ؤ ةنس اہه 1

 لعأ هلراو ك ىلوأ او .7 لضف أ روه ام 4و .لغتشي ام لضنأ وه لضفلا ن م كللذ ملعب

 . قيفوتلا هبو

» » » 

 ملسو هلع هتنا ىلص ىنلا نأ هنع هنا ىضر ةريره ىب 1 نع ىراخبلا الإ ةعامجلا جرخأ )١()

 هئلا ىضر رمع نبا نع دواد وب ١ ىورو تاعكر عبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا مكدحأ ىلص اذإ لاق

 ةنيدملاب ناك اذإو اعبرآلصغ مدقت م - نيتمكر ىلصف مدقت ةعمجلا ىلصن ةك ناك اذإ ناك هن ؟ امهنع

 تنا لوسر ناك لاقف كلذ ىف هل ليقف دجساف لصي ملو نيتعكر ىلصف هتيب ىلإ مجر مث ةعجلا ىلص
 . كلذ لعفي ملسو هيلع تنا ىلص

 



 ہ. © ٥ ٢

 نوسخلاو سداسلا لوقلا
 لئاسملا نم اهيلع لمتشا امو ةعجلا ةالص ىف

 لاق ليقو ، “}_رستنيلف ةعجلا كدحأ ءاج اذإ لاق ةلط هللا لوسر نإ ليق -
 وأ هنهد نم نهديو رهط نم عاطتسا ام رهطتي و ةمجلا موي ملسم لجر لستني ال

 تصني مث هل بتك ام ىلصي مث نينثا نيب قرقي ال جرخم مث هتيب بيط نم سمي

 لستغا نم ريخ ىفو . "ىرخألا ةمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ مامإلا ملكت اذإ

 جرخ م هبايث بجأ نم سبلو هدخع ناكنإ بيط نم سمو نتساو ةعجلا موب '

 اذإ تصنأو مكري نأ هللا ءاش ام عكر مث سانلا باقر طختي لف دجسملا متأ ىتح

 ةدايزو ربح ىفو “)هلبق تناك تلا ةمجلا نيبو اهندب ام ةرافك ناك مامإلا جرح

 موي لسغ نم ربخ ىفو . اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلا ءاجنم لوي هللا نأل ى مايأ ةئر

 غلي لو عمتساو مامإلا نم اندو بكري ملو ىشمو « ركتباو ركت مث لسقغاو ةا
 بحتسيو _ رفعج نا عماجو . ()اهمايقو اهمايص رجأ ةمس لمع ةوطخ لكب هل ناك

 لكب هيف لساغال ليقو ث ةليضفلا هيف نأ الإ ةضيرفب وه سياو ةمجلا موي لدنلا
 لاق هلهأ ضعب بناع اذإ باطخلا نب رمه ناك ليقو . ةجرد هلغ نه ترطق ةرطق

 )١( انه امع لوطأ وهو سابع نبا نع هجام نيا هجرخأ .
 )٢( فالتخا ضعبو لوط هيفو ةريره ىبأ نع هحيحص ىف ةت زخ نيا هاور .

 )٣( هلبق ىتلا تاياورلا ىف لخاد .

 تلسةغاف هتجوز عماج لسغ ىنعمو ساملا نب ورمع ني هلا دبع نع دمحأ هجرخأ )٤(
 . ىنقثلا سوأ نع ىناسنلاو دواد وبأو دمحأ هحرخأو



 ۔- ٢٦

 : لاق هنأ هللا همحر دير نم ر"إاج نع ىورو 0 ةما موي كران نم زجأ تنأل

 م هللا لوسر لاق ليقو 2 ةمجلا موي لسنلا هيف عداف ادراب موي نوكي امبر

 : لاق ؟ تلسقنا اذإ ىباوث امو : لاق ء ةمجلا موي لاسقغالاب كيلع ةريره ىأل

 ۔ ةجرد كال عفرتو ةئيس كنع رغكستو ةنسح ءاملا اهياع رم ةرعش لكب تال بتكي

 ©)لضنأ ثالذن لدقغا نمو ، تمعنر اهبف ةعجلا موي أضوت نم لاق هنإ ليقو

 نم ال ننسلا لثاضن نم ةمجلا موي لسغلا نإ للا هحر ديعس وبأ لاقو . لضفأو

 ناك« لسغ ريغنم هازجأ ةعمجلل أضوت نمو لضفلا زاح دقف لسغ نمو ضئارفلا

 ,نع هآزجأ ةبانج نم ةعجلا موي لستغا نمو مزلت مل وأ ةعجلا هيف مزلت عضوم ىف

 تبثي مل ليللا ىفل-ةغا نهو . ريك ألا لسنلا وه ةبانجلا نم لفلانأل ةمجلا لسغ

 نمو . راهنلا لوأ ةمجلا موي لسنلا تقو لضفأو ، ةمجلا موي لسلا ةليضف كح هل

 . مزال و لضف نه کالذ ق تبني ام ه۔اعو هل تبث م وأ رهاسم نم ةعجلا دارأ

 لصف

 ِ - م س و ] س .ك س . ١ . ٤
 مود نم ةالصال ى د ون ١ دإ ا ونم نيدلا اهس اي (« : ىلاعت هززا لاق

 ةمجلا مو نم سمشلا تلاز اذإف « علا اوُرذو هللا رك ىلإ اوسسا ةَمحياا

 هللا رمأ ىذلا ركذلا وهو ، بطخو هيدي نيب نذؤملا نذؤب و « ربنملا مامإلا دعص

 هلإ هيلإ ىعسلا بحي ركذ ةعجلا موي ناذألا دعب سيل هنأل 2 هيلإ ىعدلاب ىلاعت

 ىور ام ثالذ دكأو . هديك أتو هبوجو ىلع ليلد هيلإ ىمعلا بوجوو ى ةبطخلا

 ۔- =-

 )١( بدنج ني ةرمس نع ةسا هجرخأ .



 س ٥٢٧

 دةف بطخ مامإلاو (١)ح ,رصنأ هبحاصل لجرلا لاق اذإ : لاق هن أ ةلت ىنلا نع

 سمشلا لاوز دعب الإ اهقفو حصي الو رهظلا ةالص تقو ةمجلا ةالص تقوو . انل

 ءادنلا ىف الإ صيخرت ىنعم “"٨سمشلا لاوز لبق لهن الو 2 رهظلا ةالص تقو وهو

 ةالصلاو لاوزلا دعب الإ نوكي ال ثلاثلا ناذألاو ك لاوزلا لبقنيل وألا نيناذألاب

 ةيطخلا زوج ال هنأ هيلإ بهذن ىذلاو . لاوزلا لبق بطخ اياع نأ ىورو . دمب

 ىف ىلع نع ىور امو ث ثالذ ىلع لمعلا عامجإل ص لاوزلا دعب الإ ةعمجال

 هريغ لدفف حص نإو ى رذعلا هب مطقني امب ربلا درب ل ةالصلا بوجو لبق ةبطخلا

 . مساق نم الإ ةبطلا زوج الو . هديؤت ةجحلا نأل عبتي نأ ىلوأ ةباحصلا نم

 . سلج : اماو بطخ اياع نأ ىورو

 لصف

 نم ددع سا هياع عطقي ام ددعلا نم ةعمللا هب حصي ام لف أ دمح و؛ أ لاقو

 .هاركذ ىلإ او.ه-اف ةسمجلاموي نم ةالصلل ىدون اذإ هركذ لج هللا لوقل ، لاجرلا

 ى عمجلا لقأ نيلجرو ث مامإو ث اهيلإ وعدي نذؤم ، سفنأ ةعبرأب دقعنت ام لقأو

 .ماهإلا فلخ نام وقي نينثالا نأل ىزجي نأ توجر نالجر ةعمجلا رضح نإو

 ةمجلا نأل ، ةعمج نكت مل ءاسنلا الإ مامإلا عم قد اذإو ةريثكلا تاعاجلا ماقم

 . اهب نيبطاخلاب الإ دقعنت

 مامإلاو ةعمجلا مويتصنأ كيحاصل تنق اذإ هغفاو ةريره ىبأ نع ناحيحصلا هجرخأ )١(

 . توفل دق بطح

 .۔م لإنح نب دمحأ نع لةن ام ١إ سمكالوزت قح بجتال اهنأىلع عامجإلا ىيرعلانبا لقن ( )٢



 س __ ٨ ٢ ٥

 لصف

 اهيف أرق امو ، باتكلا ةحتاف ةءارقب امهيف مامإلا رهجي ناتمكر ةعجلا ةالصو

 ةبطملاو ةلصتم ةماقإلاو ناذألاب ةلصقم ةبطخلا نأ ةمجلا ىف ةنسلاو . نآرقلا ن

 ىضر باطبا نب رمه نع ثيدحلا ءاجو . نمندي قرف ال ةماقإلاب ةلصتم ةالصلاو .

 : كين ناسل ىلع ث رصق ريغ امامت ناتعكر ةمجلا ةالص : لاق هنأ هنع هللا

 دهشتلا ىف وهو مامإلا كردأ نم : هلا هحر دمح وب أ لاقو . ىرتنا نم باخ دفو

 لدبيلو كردأ ام لصيلف ى : ىغلا لوقل نيتعكر ىضقيو ةعجلا كردأ دقف-

 ةعكر ةعجلا ةالص نم كردأ نهو . ةبوتلا تاولصلا عيج ىف اذهو . هتاف ام

 لوقي ناك بلاط ىأ نب ىلع نإ ليقو . هتالص تمت دقو ىرخأ اهيلإ فاضأ

 ڵ ةلأسملا هذ_ه ىف ةباحصلا هفلاخو اعبرأ اهلديلف ةعجلا ةالص نم دهشقلا كردأ نم.

 . نيتعكرب ىنأيو ةمجلا كردأ دقف دهشتلا كردأ نم نأ اوأرو.

 لصف

 ىضر رو ركب ف أو :ن هللا لوسر دهع ىلع ناك ىذلا ناذألا نإ ليقو

 نم لزن اذإف نذأ مامإلا جرخ اذإف ى مامإلا جرخم نيح ةماقإو ناذأ امهنع هللا

 سانلا رثك ثيح نامع مايأ ىف ثدحم هوداز ىذلا نزراذألا اذهو ث ماقأ ريغلل

 نإ رثؤلل ربأ لاق . دجسملا اوتأيو سانلا عمسيل رودلا ىلع نادألاب رمد ةنيدملا ىف

 نسحأ امهنع هللا ىضر رو ركب ىأو لط هللا لوسر دهع ىلع اوناك سانلا

 ،بيطخلا موقي هناذأنم غرفيام نيحف ادحاو اناذأ نذؤملا نذأ اذإف ةعراسمو ةظفاح

ةعجلا نايتإ ىلإ اوهبتنيل نيلوألا نيناذألاب نوهبنيو مهفلخ دشأ مويلا سانلاو 2 . . 7



 ۔ ٥٢٨٩

 غرفي نأ دع نم بيطلا ماق ماتلا ناذألا نذؤملا نذأ اذإف ء مات نا دأب وه سيلو

 ناذألانإليق دقو . سانلا هيبنقب سأب نيل وألا نيءادنلابسيل و « هناذأ نم نذؤملا

 نذؤي مث ، مطقي مث ، هلوسرو هدبع ادمع نأ دهشأو ىلإ نذؤملا نذؤي نأ لوألا

 لوأ نم هب ؛ىدتيي الو © ناذألا مامت ىلإ ةالصلا ىلع ىح نم ءىدتييف ىناثلا

 امأو 0 همامت ىلإ ناذألا لوأ نم أدب ثلاثلا وهو ماتلا ناذألا دارأ اذإف ك ناذألا

 لاق . “»سانلا هبنتيل سمشلا لاوز لبق نذؤي نأ سأب الف نالوألا نانذألا

 ىلصيال نأ انيلإ بحأف ةعجلا موي ثلاتلا ناذألا ىف نذؤملا ذخأ اذإ : رثؤملا وبأ

 لاقو . دحأ ملكي اله ةبطخلا ىف مامإلا ماقو ناذألا نذؤملا مثأ اذإف دعقيو دحأ

 لوزتىتح ءارشلاو ميبلا مرحي ل سمنلا لاوز لبق لوألا ناذألا نذؤملا نذأ اذإ

 رضحو مامإلا ضح دقو ثلاثلا نا ألا نذؤملا نذؤي نأ ةمجلا ةنس لاقو . سمشلا

 كسمأ نذؤاا ذخأ اذإف . عوك رلا نم غرف دقو ربنملا برق بيطخلا دعقيف بيطخلا

 ادإف . سأب الف نذؤملا غارف ارظتنم ربقملا ىلع بيطخلا دعق نإ و ةالصلا نع سانلا

 ةبطخلاب بيطخلا أدب هللا الإ هلإ ال هناذأ رخآ نم لاقف ناذألا نم نذؤملا غرف

 ىهنيو ىبرقلاىذ ءاتيإو نادحإلاو لدعلاب رءأي هللا نإ » بيطلا لوقي ام رخآ و

 ناك : لاق هنع ةنا ىضر ديز ۔ ن بئالا نع دواد وبأو ىنانلأو ىراخبلا ىور )١(

 ملسو هلآو هيلع هتنا ىلص ةنا لوسر دهع ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلوأ ١ ةعمجلا موي ءادنلا

 ىلص ىنلل نكي ملو ءاروزلا ىلع كلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو نامثع ناك املف رمعو ركب ىبأو

 ضعب ىفو نيناذألا دعب ةماقإلا وه ثلاثلا ءادنلا ليقو ث ھا . دحاو ريغ نذؤم ملسو هيلع ةت

 . هنع ةنا ىضر باطخلا نب رمع ثلاثلا ناذآلا داز ىذلا نأ انئاملع راثآ

 ) ٣٤ نيلاطلا جهنم / ٤ (



 . ه ٥س.

 كركذي هللا اورك ذاف . « نؤركذت ك۔اعل ظ ىغبلاو ركفملار ءادفلا نع

 نإ و لضفأ وهف مامإلا بطخ نإو . لسب الو لزني مش كاو ىل هللا رفغتسأو

 لاوزلا لبقنذؤملاندأ نإف . هريغ رمأي نأسأب الن اهنسح وأ ةبطلا ن نع فعض

 ةالصلاب أدب ولو ، كالذك هأرجأ لاوزلا دع ىلصو لاوزاا دعب مامإلا بطخ م

 نع مدقت ام عيمج نأ وجرأ و ث ةنسلا فالخ هن أل كالذ هرحن بطخ مش نيتعكر

 ٠ هللا همحر رثؤملا ىأ

 لصف

 ٤ ةالصل اوليطأو ةبطخلا او رصق لاق هنأ هللا همحر دوعس نبا نع .ىوريو

 الإ ةالص الف هريغ اودجي 1 نإف ، موقي نأ ردقي ال ىذلا جرعألا بطخ الو

 ©"إىدا رف اعب رأ ا ولص مهب بطخ .زم اومدع ادإ { مايةب الإ ةبطخ الو ى ةبطخ

 ىبنلا ىنع ىلصي و هيا د۔حيف موقي هريغ و أ مامإلا نوكي ن أ نورذعي ال مهنأ ريغ

 . تارج > و4 ثرا .اك حتف \: ا واي و تانغنم ؤلاو نينهؤوءالو همن ذل رعغتسل و ةنم

 نم لصح اذإ ةعمج الو ارهظ تسيل ةلنان ربتعت ىدارن مهتالص نأ همالك نم رهاظلا )١(

 رعديو تانمؤااو نينمؤمللو هبنذل رفغتيو ملسو هياع هتنا ىلص ىبلا ىلع ىلصبو هتنا دمحي: موقي
 ةالص تلطب اذإو ؛ ةع.لا ةالص مهل تزاجو ةبطخلا تلصح دقن تازجوم تاملك نم حمن ام هتنا

 وهو اهب الإ مت ال ةالصلانأو ة۔ امخاا بوجو ىلع ىبم لو هقلا اذهو ٤ اضر : رهظلا اولص ةعمجلا

 ىرصبلا ن ُ لا .ا لوق وهو هماع ةداعإ ال نبته كر مامإ ١ ىلص نإ ليتو انخايشأ ١ مم حجار ١ رلا :

 . ىرهالتلا دوادو

 هيلعهتدا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هتنا ىضر رساي نب رامع نع ملن.و دحأ ىور )٢(

 .ةيطخلا او رصقأو ةالصلا اوليامأن ههقف نم ةنئم هتبطخ رصقو لحرلا ةالص لوط نا : لوةي ملسو

 ةنلخملاو ةمالع'ا ةنئملاو
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 ةبطخلا داعأ لعف ن ، رعشب اهمف لاغي الو تاياو رلا اهمد ىرت الو ةبطخلا ىف اغلي الو

 اهيف ماكستي الو انيلإ بحأ كلذ كرتو } رعشلا نم تيبب ظعي نأ زوجب لوقو

 ةءارقو ةظعوملاو هللا ىوقتب ةيصولاو لط ىبنلا ركذو ، هديح وتو هللا ركذب الإ

 هيلعو هدحو هنالص تدسف هب ملكتي نأ هل ىغبذيال امب بيطخلا ملكت نإو . نآ رقلا

 دمحم نإ ليقو . بطخ عجريو اعيمج مهتالص تدسف مامإلا وه ناك نإ ، ةداعإلا

 ىراصنلا لوقيدمهبىسيال٠نأ الإ ىرطقس لهأ ىلع وعديناك للا هحر بوبحم نبا

 ناك نم هللا هحررثؤماوبأ لاقو . مامالل وعديو ةنامألا ءادأب وعديو ع نيثكنلا

 ،حبسي و هللا ركذيوهناسل هب كرحم وهسفن ىف أرةينأ هيلع سأب الف بيطخلا حمسي ال

 ةبطخلا عمسي نيح امأو ءلعفيال نك۔او اضةن هيلع رأ ه. أ نإ هسيلج عمسيالو

 سأن الر؛ ةم ينلا ىلع ىلصيو هسفن ىن هللا ركذي نأ الإ تمصيو .ائيش لعفي الف

 نم ةيآ أرقن ةعجلا موب بطخ لاو ىبنلا نأ ىوريو .بطخي بيطخلاو ىتحا نإ
 ةباحصلا نم لجرلاق ةالصلا اوضق الف ؟ ةيآلا هذه تلزن ىتم لجر لاقف « نآ رقلا

 لاقو . )١( تلذب هرءأه ثالذ نع ةليط ىبلا لجرلا لأسف ء اعبرأ كتالص دعأ |

 ، بيطخلاو ةعجلا موي سانلا ىلع ملسي نأ لجرال زوجي :هللا 3 بوبحم نب دمحت

 { مالسلا هرك أ مئاه لاقو هريغ ال دجملا باب ىلع ليقو . درنا زوجيو « بطخ {

7 
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 اموي ملسو هيلع هتنا ىلص ىبنلا سلج لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع دمحأ جر>أ )١(
 ىنملكي نأ يأف ةيآلا هذه تلزنأ م ىبأاي هل تلقن بعك ني أ ىنج ىلإو ةيآ التو سانلا بطخ

 كتعج نم كلام ىبأ هل لاقن ملسو هبلع ةنا ىلص ةلا لوسر لزن ىتح ىنماكي نأ ىبأث هتلأس .مث

 تعمس اذإ ىبأ قدص لاقن هتربخأف هتثج ملسو هيلع ةنا ىلص ةتنا لوسر فرصنا املن تيقلام الإ
 . غرةي يح تدهنأن ملكتي كمامإ
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 سأب الو ى مهنالص اوضقي ىتح هيلع دري ال ضعب لافو . هيلع درلا زئاخ ملس نإ
 لوقي نأ دحأل زوج الف بطخ مامإلاو ملك نم د « بطخي ]مامإلاو جيوزنلاب

 هللا ركذب ري بيطملا ىف فلتخاو . زاج كاسمإلاب هيلإ ريشأ نإو 2 تكسا هل

 اذه لثم لعفي ال موق لاقو . رشلا نم هب ريجتسيو ريخلا هللا لأسو : ىذلاو ا

 هصم ىلاعت هللا ركذي موق لاقو . هاعد نذؤملا ماقأف بيطخلا غرف اذإ ىتح تكسيو

 نمو . عكري نأبطخي بيطخلاو لخادلل ليقو . ولص ىنلا ىلع ىلصيو هدمحنو

 ىلإ هديب أموأ نإ و . لخدي مث دجساا نم جرخيلف بطخ مامإلاو ةعجلا موي مسي

 وجرأف املكتي ملو احفاصت نإ هللا دبع وبأ لاقو . هيلع ضقني مل هحفاص وأ لجر

 بيطخلاو هءارو رظنيو تيبلا فقس ِ.ظني نأ زوجو ث داسف ىلإ امه غلبي ال نأ

 لاق وأ { حسسفا نالهإي ، لجرل لاق نم هللا همحر بوبحم نب دمع لاقو . بطخ

 مالكلا ناكاذإ سأب الف ةالصلا تميقأ دقو ء رخأتسا نا ذاي وأ فصلا ا ومو

 لاقو . رجألا ىف هل فيضت ال موقلاقو . هل ةمج الف ملكت نمو " ةالصلا رمأ ىف

 مامإلاو ملكت نم رهط ضقني الو هيلع دسفي ال هبايثب هآ وو امهلدبيو ى ةدساف موق

 نأ انغلب هنأ الإ ترش اهمف فرعن الف ةياور هتبطخ ىف بيطلا ىور نإ و ، بطخ

 كريخ ت۔لو كتيلو ركب ىنأ لوق ىورف راحصب بطخي ناك ركب ىبأ نب ديعس
 "هالصلا هللا هحر ب وبحم نبا داعأف ع ىت وم“وةف تأسأ نإ ؤ ىن ونيعأهتنسحأ نإف

 حيورتلا دوصقلا امإو خسانلا نمةدايز ءاملاو مجلا ىف طقنلا نأ بسحأو رظن اذه ىف )١(
 . مامإلا ةبطخ ءاتثأ ةحورملا لاحتسا هانعمو ءاحلاو ءارلاب

 . مهيلع الو هيلع ةداعإ ال نأرهاظلاو هنع هتنا ىضر ىلادلا خيشلا لاق )٢(
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 سأب الن فملا ىف رخأت وأ مدعت ةما ىف لجرل لجر لاق اذإ هللا دبع وبأ لاقو

 دجسملا نم جرخم نأ لبق نم ىلص مث بطخ بيطخلاو ثالذ لاق نإو ، كلذب

 ةلزنم بطخي بيطخلاو كحضلاو ، فالتخا ءوضولا ةداعإ ىفو . ةداعإلا هيلعف

 8 ةعدب ةهجل موي تونلا : نايفس لاقو . هيلع ضقن الف ےسبت نإو ع مالكلا

 للا هحر رثؤاا ويأ لاقو . ةعدب بطخي وهو ةعمجلا ىف سانلاو هيدي مامإلا عفرو

 صخر هنأ الإ اهريغ وأ ةالصلا ىف وا ةبطحلا ىف هيدي ىعادلا عفري نأ انعم هركب

 . رودصلا تادب لع بيرق هللا نأل نيديلا عفر بح امو ةفرع موي ىف مهضعب

 تيأر دق لاقو ى ربنملا ىلع ةعجلا موي )هيري عفري ارشب ىأر هنإ ةرامع لاقو

 . ةبايلا هعبصأب راشأو ، اذك الإ هديب لوقي امو ربنملا ىلع ةلط بل هللا لوسر

 ناك اذإ سأب الف موقلاب ىلصي الح ر رمأف ثدحأف ريمألا بطخ اذإ نايس لاقو

 مامإلاو دحلل لخدي ىذلا ىف فلتخاو . ةبطخلا كردأ دق م ىلصي ىذلا لج رلا

 لاق . ىلصي الو سلجي لوقو ى دجملا ةيح نيتمكر عك ر لوقف بطخ

 ةمجلا لبق اهب رمألاو ةالصلا ةحاب انباحصأ لوق ىف جرخم هللا همحر ديعس وبأ

 هنإ مهلوق ضعب ىفو 0 اتوقوم ادح هيف عأ الو ةالصلا هيف زوجم ىذلا تقولا ىف

 ةعدبو ثد_> كلذ نأ مهلوق ضعب ىفو ، ةعجلا موي بطخ بيطخلاو سأب ال

 ةرامع :ج ىلإ تنك هظفلو نمحرلا دبع نب نيصح نع ىذمزتلاو دمحأ هجرخأ )١(
 تيأر نيديلا نيتاه هنا حبق ىنعي ةرامع لاقن هيدي مفر اعد املن انبطخي نارم نب رمغبو هبيؤر نا

 . اهدحو ةيالا عثر : اذكه لوقي اعد اذإ بطخم ربنملا ىلع وهو ملسو هلع هتنا ىلص ةتنا لوسر

 كلذك رمألا سيلو ىوونلا لاق . ءاقستسالا ىف الإ ءاعدلا دنع ىديألا منرت ال ءاملغلا ضعب لاق
 م . اثيدح نيثالث نم و , اهنم عمج دقو نطاوم ف ءاعدلا ىف هيدي عفر ترث دق ل
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 لمعو زيجتسا ام ىلوأ وهف ثالذب رمأ ولع ىفلا ناك نإو ك ةرفكم هعدبب سيلو

 لخادلاهلخد اذإ ناتيكر دجسملا ةيح و ك دجسهال ةيحةلاتوبم ىنعمل كلذ نأل « هب

 بيطخلا ماق اذإ انبحعبو . ةالصلاىف لخديو مامإلامرحم ام اذهو . دعقي نأ لبق

 ذغع تمصلا ةعمجلا ققحو ، ممص ال ركذ ة الصلا نأل ىلصو هل تضني نأ بطخ

 مامإلاو ىلصي نأ لجرال هركيو رفعج نبا عماج ىو . ةالصلا مامت ىلإ ةبطخلا

 دمحم لاقو . سأب الف ىلصو دجسملا نم جرخ نإو ع دجلا ىف ةعمجلا موي بطح

 أرق نإو . عوكرنل هجورخ نم لضنا ةبطخال هعامتسا : هللا همحر حبسملا نبا

 اوديع نأ مهيلع نأ ةالصلا .. نع مهلغش رمأ مهانع م ُ ةرجلا موي ةبطلا بيطخلا

 بنزرامثع ةبطخلا آ ؤ دوعقلا ثدح أ نم لوأ ليقو . ةزجوم ةبطخ ولوأ ةبطلا

 لوأ لوقو . ضهني ىتح ملكتي الو ، حن تسيو دعقي لعجو ربك ال رافع نبا

 ليقو . ال هنطب محش رثك يح نايفس ىأ نب ةبوانم كلذ ثدحأ نم
 ملو “"شا ةمحرو كيلع مالسلا سانال لوقي نأ ماق اذإ ةعمجلا موي بيطخلل روج

 رثك أو .4 مالكلا عطقنا اذإ نوماسي الو مهتاوصأ كلذب نوعفري مهنأ

 ءاتيإو ناسحإلاو لد

 لاقو:. « نورك ذنكلعل 7 ىغبلاو ركنملاو ءاشحقلا نع ىمنيو ىرقلا ىذ

 . ةعمجلا موي ةبطخلل ىضم اذإ مامإلا ملكستي ال بو أ وبأ

 او رماي ر هرا نإ ( مهمالك هب نومتخم مهعمسذ ان ام

  

 )١ ( ت ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر بطخ لاق سواط ن ح ةبش ف نا جرخأ 3

 ىعشلان ,ع اض. آ ةبيش ] نيا ىورو ةيواعم ربنملا ىلع سلح نم لوأ او نامثعو رمعو ركب وب أو

 هجلو هنطب محش رك آ ادعاق بطخ ام ا ةبواع. نأ .

 )٢( ملت ربنملا دعص اذإ ناك ملسو هيلع هتنا ىلص ىذلا نا رباج نع ةجأم نيا ىور .
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 لصف

 ظفح هنأ كلام نب تلصلا مامإلا نع نامجن انثدح هللا هحر ىراولا 7 لاق

 بطخ ليقو . دايعأاللو ةمجلا موي ةبطملا ماقم موقت اهمامت ىلإ دحأ هللا وه لق نأ

 نأو هدحو هللاىوتتب كي وأ ىإ : لعب امأ لاقف هنع هللا ىضر قيددلا ٩ وا ]

 لهأو ايركز ىلع ىنثأ هللا نإف . ةبهرلاب ةبغرلا اوطلخت نأو هلحأ وه .. هيلع اونثت
 نأ اوملعا ث ، « ابرو ابغر انن وعديو تاريخلا ىف نوعراسي اوناك » : لاقف هتيب

 ىنافلا ليلقلا كنم ىرتشاو كةيثاوم كلذ ىلع ذخأو كسفنأ هقلخب نهترا هللا

 هوقتدصف هرون أفطي الو هبثايمع ىنفتال كيف هللا باتك اذ_ه . قابلا ريغكلاب

 ىفنو>ورتو نودنفت كنأ اوملعا ش { ةملاظلا مويل هنم اوثيضتساو ١ هوحصنقساو

 0 اولمناف هللا له ف مننأو الإ ىضقنيال نأ متعطتسا نإف ك كنع بيغ دق لجأ

 اون و مهريغل مهلاجآ اولعج اموق نإف ، لهم ؤ اوقباسف هللاب الإ كلذ !وعيطتست نل و

 ك:ارونمنإف .اجنلا ءاجنلاو اح ولا اح ولاوممهلاث.أ اون وكست نأ مك اهنأف «مهسفنأ
 اودرو لامآلا ءمنع تهتنا دق كنا وخإنم نوفرعتنم نبأ .عب رس ه”رم اثيثح ابلاط

 نادملا ارذب نيذلا نو راجلا نأ { ةداعسلاو ؛اقشلا هلع اولحو . اومدقام ىلع

 . او راص دق طثاوحلاب اه ونصح و

 هنيعتسذ و هدمح هبر دجلا هلت هللا لوسر بطخ لثارأ رثك 1 نإ ليقو

 ك انسفنأ رورش نمه هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو ث هرفغتسن و هيلع لكو تن و ث هب نمؤنو

دہش أ و . هل ىداه الف للضي نمو هل لصم الو هلزا 7 ننم 6 ان) امهأ تاثين نمو
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 ىوقتب هللا دابع كيصوأ © )ىرخأ زبخو . هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ

 لاق هيلع ىن :أو هنبا دح نأ 7 ")ىرخ أ ةرطخ فو . هتعاط ىلع كشحأ او هللا

 مك-ةياهنىلإ اوهتناف ةياهن مكل مكلل نإو مكاه هىلإ اوهتناف مل , لايم مكل نإ سانل اهمأ

 هلا ام ىرديال ق ١ لج ] نيبو . ه عناص شاامىرديال ىضم دف لج أ نيب مكنإ

 ربكلا لبق ةبيبشلا نمو هترخآل هايند نمو هسفنل هسفن نم دبعلا ذخأيلف هيف ضاق

 اين دلا لعب الو برت .ةهسم تروللا دع, ام هلم ررح سفن ىذلاو توملا لبق ة ةايحلا ن

 : رانلا وأ ةنجلا لا را راد

 ،ليقو .ريبكتلاب حتفت اهنإف ديعلا ةبطخ الإ ديمحتلا اهحاتفم ةبطخ لك ليقو
 دمحلا حاكنلا اه : و نيديعلا ةالص اهب دقعنتو ةعجلا اهب حصت ىتلا ةبطخلا لقأ

 متاخ دحم ىلع هللا ىلصو نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هل

 عيجلو انل رفغا مهالا : نيعمج أ مهجاعو هيلع لسو ني رهاطلا نيبيطلا هل 71 ىلع و نيدينلا

 . نيلسملا

 5 وي ن أ ب بيطتخال بحتسي ليقو . هللا 4٨4ح ر كکالام ى أ نع مدقت ىذلا اذه .

 هللاهمحر ديعس وبأ لئسو . للط هلرالوسرب ايسأت فيس وأ اصع وأ “"»سوق ىلع

 هلوسرو هديع ادمحم نأ دهشأو هماتو دوع۔م نيا نع دواد وبأ ثيدحلا اذه ىور )١(

 امهصعي نمو دشر دما هلوسرو ىلاعت هتنا عطي نم ةعاسلا ىدي نيب اريذنو اريشب قحلاب هلسرأ
 ا. ائيش ىلاعت ةنا رمضي الو هسفن الإ رمغي ال هنإل

 . رابخألا نويعو نييبتلاو نايبااو نآر ةلا زاجعإو لماكلا بيذهت ق ةروهشم ) ( ٢

 لا تمدق لاق هنع هللا ىضر ى افكلا نزح نب ححلا ن .ع دواد وبآو دم> ا ىور ) ( ٣

 ماقف ةعجلا اه اندهش اماي هدنع انثيلو ةعست عسات ; و ا ةعيس ياس ملسو هيلع هتنا ىلص ى

 هيلع ٣ :و هلا دم=ة اصع ىلع لا و ١ سوق ىلع ائكوتم وتم ملسو هل آ او هيلع هتنأ ىلص اذ لوسر

 نكلو ترمأ املك اوق۔طت نلو اولعفت ل كن إ سانلا اهمأ : لاق : تاكرام تابيط تاملك

 ٠ اورشبأو اوددس



_ ٧٢ ٣ 

 امئاق بطخم لاق ؟ ادعاق وأ اناق بطخ نأ هل لضفأام نيديعلا ىف ىلصي ىذلا نع

 اوأراذإو » : ىلاعت هللا لوقل ام ايق ةمجلا ىف ةبطخلا نأ ىلع ةلاد ةيآلاو . هل لضفأ

 هنأ ولو ، امايق ةبطخلا ىلع لدي اذهف « امئاق كوكرتو اهيلإ اوضفنا آوهل وأ ةراج

 .ةمجلا ةبطخم ةهيبش ديعلا ةبطخوءهوكرتيو ةالصلا اوعطقي نأ مهعسب مل ةالصلا ىنناك

 مايقلا نيب ريخم كلذف بيطخلاف ةرك ذتلا عضاومو زيانجلاو ةفرعب ةبطاخلا امأو

 رطفلا موي ةبطخوءزجوأو رصقأ رحنلاموي ةبطخو « مزالب سيل كلذل ،دومقلاو
 سانلا مأسي نأ ىلإ ةبطخلا بيطملا ليطيال نأ ىنبنب نكل و 'هتلاطإب سأبال

 ةبطحلا ىليال نأ بحتو ء ةضيرف اهنإ لوقو ، ةنس اهنإ لوق دايعألا ةبطخو اولمب و

 , هللا ءاش نإ أزجأ ةقالا ربغ بطخ نإو . هب قثو نم الإ نيلسللا رومأو

 مامإلاريغبطخنإ ليقو . هتبطخ رصقو هتالص لوط »لجرلا هقفنم ليقو

 نم الإ مهب بطخ الف دايعألا ةبطخ امأو ى زاج ةمجلا مهعم لصي ملو ةمجلا ىف
 نمو . راهنلا عبر ىلإ سمشلا عولط نم نيديعلا ةالص لضفأو . ديعلا ةالص رضح

 فصن ىدعتي نأ بحم الو أزجأ دقن راهنلا فصتني نأ ىلإ ىناثلا برلا ىف رخأت

 الف لاوزلا ىلإ ةبطخلا لاطأو راهنلا نم لوألا عب رلا ىف ةالصلا تناك نإ و . راهنلا

 ىغبني الو ء لضنأ ةبطخلا ىف زاجيإلاو ص ثلذ لعفي نأ بيطخلل ىغبني الو ء سأب

 مهنيد مهملعي نوكينأ الإ ةلاطإلاب ةمآسلا سايلاىلع لمحي نأسلجم لك ىف رك ذملل

 ثيدح هل ليللا : لوقي هللا همحر ديز نب رباج ناكو . كلذب سأب الف هيف مههقفيو
 ٠ في وختلاو ةظعوملاو ةبغرلاو ءاعدلاف ليالا ثيدح امأف « ثيدح هل راهنلاو

 )١( ملسو هيلع هتنا ىلص ىبتلا نع رساي نب رامع نع ملسمو دم>أ هاور ثيدح اذه .

 



 _ ٥٣٨ م

 فالتحالا نم ةمألا هيف تعقوام رك ذو ، نردلا ىف هقفلاف راهخلا ثيدح امأو

 ةالصلا دعب دايعألا ة_بطخو « قلا نايبو مالسإلا حرشو ث ةنتفلاو ةلالضلاو

 "ىزتجي ن | دا ر آ ر سانل اب ىلص نهد . :ن هلا لوسر ادتقا ٣ اصلا لبق ةبطخو

 بطخ نأ زوج نكلو ةبطخلا نم دب الو ى ةءارقلا هيز الف ةبطخلا نع ةءارقلاب

 ديعلا ةبطخ ,دهش نم لكو ، نسحأ وهف مامإلا بطخ نإو « ةبطخلاب هريغ رمأي وأ
 نأ هل دب ال هنإف ةبطخلا ىلي ىذلا مامإلا الإ اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسا ةمجلا وأ

 ١ روممصخي نأ سانلا ىلعو ‘ سانلا لبةمتسي و ةلبةلاب ر در بيطلاو ‘ سانلا لبقتسي

 نإ و ؤ اه رعمسر ل ١ أ اه وعمس ؛ ةمجلا ف ن وتصني اك بيطخلا ماق اذإ نيديعلا ٢

 ٥ل .س نرذإ رذب بطخ نإ ٤ سأب الف نيديعلا ةيطخ هذديس نذإب ديعلا بطخ

 نرانثا بطخ نإ و دحاو الإ بطخ الو { ةاامصلا اوداعأ كإاذ ىلع اوفرصناو

 هت.طخ متيل نيديعلا ةبطخ ىف بيطخلا ثدحأ نإو . مهيلع ضقن الن ةثالث وأ

 ريشي نأ الإ ةبطخلا ىف هثاعد ىف امهب ريشي الو الاسرإ هيديب لسرب بيطخلاو

 هلج ر مدقيلف ريغملا ىلع دوعصلا بيطخلا دارأ اذإ و امهعفري الو ديعلا ةبطخ ىف هيفكب

 . زئاجف هتبطخ ىف رينملا نم دوعلاب كسمأ نإ و ث ةبتعلا ىلع امهعضيف ىنملا

 مايأ ىف ةبطخلا موزل بجوي ادك زم ثيش لع أ ال : هللا همحر ديعس 1 لاقو

 نإ مهعامتجا دنع تاعاطلا ىلع ثحلاو ةظعولاب سانلا ريكذت نسحب هنأ الإ جحلا

 . كلذ نكمأ

 نرأ ةرطخلا عضرا ربنأا ١ ىلع بةطخللا ماق اذإ : هنر هجح ر لذمعس وأ لاقو

هب غلبي مل ثالذ لعفي مل نإف هكرت لجأ نم لذ ةيهارك ملعأ الو 2 سانلا ىلع سي



. ٩ ٣ .. 

 ةدجسلا أرق اذإ مامالل ىنبجي لاقو ، اهريغالو ةبطخ ىف ناصقن لاح ىلإ

 هنكم نإو ث ةدجلا كرتي الو لزني الو ء ربنملا ىلع دجسي نأ هتبطخ ىف

 اهالت اذإ ةدجسلا بوجو ىنعم توبثل دجسيو لزغي نأ بحأف ربذملا ىلع دوجسلا

 داسف امأو . كلذ ةيهارك ىف فالتخالا نم رعتي مل ةبطملا ىن دوجلا كرت نإ و

 . كللذ ىل نيهي الف هتالص

 لصف

 تناك اهنأ ولف « نيتمكر ماقم موقت الو ء ةعجلا طورش نم ةبطلا نإ ليقو

 تناكولو « اعبرأ ىلصي نأ ةبطحلا كردي . نم ىلع ناكل نيتعكر نم الدب

 . ةبطخلا ىف تفتلي وأ ةلبقلاب ردي نأ هريغو بيطخال زاج امل ةالص

 اذ_ه ىلع مهقفاوو نيتمكر ماق موقت ةم ةبطخلا نإ انيفلاخم ضعب لاقو

 . هللا هحر حبسملا نب دحم انباحصأ نم لوقلا

 لصف

 ةكمب هنطو مامإلا ناك اذإ و هيلع الو هل ةعمج الف هنطو نم رفاس اذإ مامإلاو

 ةكم لخد نإ وهب رناسم هنأل؛تافرع نم اهلإ عجر اذإ ىنمأ هيلعالو هل ةعمج الف

 نم"مهعوجر دنع ةكم لهأ كلذكو ث اهب ميقم وهف ىنم ىلإ عجرو تيبلا ةرايزل

 « نوميقم مهف ةكم نم ىنم ىلإ اوعجرو ةكم اولخد اذإن؛نورفاسم ىنم ىلإ تافرع

 ارون وكي ام لاح ىف مهلع ةعمج الو { نيميقم نون وكي ام لاح ىف ةمجلا مهيلعو

هيلع و هل كلا نيخسرف نم لفقأ ىف هماقم عضوم نع ناك نمو . نيرفاسم



 س . ٤ ٥

 رقس ىلإ اجراخ نكي مل ام ث اهريغو ةعجلا ةالص ىنعم ىف هماقم عضوم ىف كحلا

 هيف تمزل رصملا رصملا لدعلا مامإلا لخد اذإو ، نيخسرفلا هيف ىدعتي نأ ديري

 مامإلا وءمامإلا ىنه و رصملا ىنعم هيف عمتجا هنأل هيف ايقم نكي مل ولو ةمجلا ةالص

 ةعجلا همزلت ال امنإ و مامإلا رفس ىنعمب ةمجلا لطبت الو . هريغ نم ةمامإلاب ىلوأ

 رهظلا ةفرعب ىلص تلم ىبنلا نأ تبثو ى ةرصمملا راصمألا ريغ ىف هرفس عضوم ىف

 قفاوف رفاس ادإ مامإلا نأ ىلع لدف ةعمج موي ناكو ، ")رفاسملا ةالص رسعلاو
 . نبرفذاسملا كح هكح ناك ةعجلا

 > مه لاق 7 نيتعكر ةكم لهأب ىلص هنع هرا ىدر باطخلا ن ر نأ ىورو

 . رفس موق انإف كتالص اومتأ

 اومتأ ، لاقف مهيلإ تفتلا مث نيتعكر ةمجلا موي سانلاب ىلص ايلع نأ ىورو

 ةمجلا ىرب ال ناكو ءهريغو مامإلا ىلع رفسلا ىف رصقلا نأ ىري ناكو . كتالص

 ٠ عأ هللاو عماج رصم ق الإ

 لصف

 ةالص لوقي الو مامإلا ةالصب نيتعكر ةضيرفلا ىلصأ لاق ةمجلا هتمزل نمو
 ثيش و 1 ةبطخلا ) ردي ل ولو نيتعكر ىلص تايحتلا مامالا عم كردأ اذإف 6 رهظلا

 نع ىناربطلا هاور ةعمج رناسم ىلع سيل ثيدح خرش ىف مالسلا لبس ىف لاق )١(
 رمعةلا نم هل ةيقاب رفساا ماكحأ نأل لاق نأ ىلإ اهروضح هيلع بجيال رناسملاو لاق رمع نيا
 ناك هنأل عادولا ةجح ىف تافرعب ةعجلا ىلص ملسو هيلع هتنا ىلص هنأ لقني مل اذلو هوحنو
 . ھ ا ارناسم



. 8١ ٤ -- 

 ىتح ةالصلا ف هعم لخدي نأ نسحم لو ةعجلا ةالص ق وهو مامإلا كردأ نإو اهم

 ."رهظلا ةالص امبرأ ىلص مامإلا لس

 لصف

 دقو { زئاجف نيتمك ر ةعجلا م ري سانلاب ىلصي ارفاسم مامإلا رمأ اذإ : ليقو

 . هللا همحر ىلع ود أ كلذ لدف

 رمأب ىلص اذإ ى موزللا ىف رفاسملا ىلع ةعمج ال هنأ : هللا هحز ديعس ىبأ نعو

 ثبهث نه رمأب ىلصو ةعجلا ةالص همزلت مل ولو دبعلا كلذكو ةالصلا تمت مامإلا

 رصملارصما ىف سيل لاقو:فالتخا اذه ىن « امامإ ناك ةعامج وأ مامإ نم هرمأ

 رصملا نم رهك ألا دجسملا نوكي نأ الإ ربك ألا دجملا ىف ةد__-!و ةعمج الإ

 هماقم ثيح مامإلا عم نوكت ةع ا نإ لوقف ، مامإلا ماقم نع ديعب مضوم ىف

 . اضيأ .مك ألا دسملا ىفو

 لصن

 مامإلا ةالص لبق اولص نإف 5 ةعامج اولصف رذمل ةعجلا نع فلخم نم : لاقو

 نولصيالمهإ لوقو 2 ةمات مهنالصف مامإلا ةالصدعب تناك نإ و ، ةداعإلا مهلعف

 « ةمجلا مزلت ثيح ةمجلا مري ةعامج رهظلا ةالص زوجت الو ث اح ىلع ةعامج رهظلا

 كلذف ةمجلا مزلت ال ثنح هتعامج اولص نإو ؛ رذع ريغ وأ رذع نم مهفلخ ناك

 نيملا عامجا بحتسي نكل و ‘ مهنالص داسف ىلإ كإلذ .2 غلبي ل و هوركم

. ةعجلا مو ةالصال



 ۔ ۔ ... ٢ : ٥

 لصف

 . بوتي نأ الإ كلد ةعجلا مزلت تيح رذع الب ممج ثالث كرت نم : ليقو

 رذع ريغ نم تايلاوتم عمج عبرأ كرت نم )امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 هللا اهضرفي لو ث ةعامج ىف ةعجلا ىلصأ ال لاق نهو . هرهظ ءارو مالسإلا ذبن ةن

 . ةت هلوسرو ىلاعت هللا ىلع در امب'كالاه وهو هل ةيالو الف لوقلا اذهب نادو ىلع

 ةمامإلا ذخأ دق لدع مامإ اهمو ةعمج نامح ىف سيل لوقي ىذلا ىف لوقلا كلذكو

 تناك اذإ امأو . ةمامإلا نم هجرخ اثدح هنيد ىف ثدحم ملو ءاملعلا ةروشم نع

 ةيالو هل تناك نإ هتيالو ىلع وهف هب نادو كلذب لاقف ء ةربابجلا ىديأ ىف نامع

 لوق رثك أو . فالتخالا ىناعم هنذ جرخيف نامه نم راحص نم اهركني نأ الإ

 ىلع راحصب ةتباث اهنأ مهلوق رهك أ نأل ع راحصب ةمجلا راكسنإب كله هنآ ءاملا

 . قيفوتلا هبو ث ملعأ هللاو ، لاح لك

 لصف

 اهالصف ةمجلا ةالص ترضح مش ةعجلا مزلت ثيح امبرأ رهظلا ىلص نم : ليقو

 ضرن همزلي و ىلوألا هتالص ضقتنت لوقو ث ةلفان ةمجلاو ث ىلوألا هتالص نآ مهعم

 . ملعأ هلا و ةلوان ىلوألا هتالصو ةمجلا

 هسفن ةالص لدبياف نيتعكر نوكت ثيح ةمجلا ةالص هيلع تدسف نم امأو : ا

 دعب وأ ةالصلا كلت تقو ىف ثالذ ناكمالا همزلي نمم ناك اذإ تاعكر مب .أ

 ٠ اهنقو ء اضقنا

 - ۔. ۔۔=

)١) عبرأ لدب ًاثالث لاقو ىلعي وبأ ه>رخأ .



 ۔۔ ٥٤٢٣ ۔_

 لصف

 ةالص اهمتأ اهبف لحد ام دوب سانلا هغع رفن : ةمجلا مامإلا حتتفا اذإ ليقو

 اعبرأ رهظلا ةالص ىلص ةعجلا مهس منت نم مامإلا عم قبب ل ادإ لوقو ، ةمجلا

 هدحو ىقبو مرحم نأ لبق مامإلا نع سانلا بهذ اذإ ليقو . رفعج نبا عماج ىو

 نيتعكر ىلص ةالصلا ىف لخدو مرحأ نأ دعب هنع اوبهذ نإو 2 تاعكر .عب رأ ىلص
 ءاسن الإ هعم قبي ل نإو رثك أام ىلإ دحاو هعم ىلص نإ كلذكو . ةعجلا ةالص

 نأل تاهكر غبرأ ىلص مهريغ دحأ نكي لو نورفاسم وأ نايبص وأ ديبع وأ

 . مهيلع ةعمج ال ءالؤح

 لصف

 دسنأ ضعبف بطخ مامإلاو ةمجلا رضحم نم مالكلا ىف انباحصأ فلتخاو

 م ىبلا لوقل ڵ رخآ باب نم لخدي مث ء دجسملا نم جوزلاب هرمأو هتالص
 هقححتسل ناك ام دفأ دةن تءدلا ن٥ همأ بجاولا كرت ں; & هل ةغمح الذ اغا نم

 ةلت نم نؤكسيل رخآ باب نهلوخدلاب هررمأو ١ تق ولا لوأ ىف قبسلا ةليضف نم

 ةندبلارك ذ زرم ةياورلا ت اج الكو زؤدغلاب قدلا باوث ضف هناف نذلا نيلخادلا

 ؛اعدلان. هيلإ برقي امو للا ركذب ملكت اذإ مهضعب لاقو . ةضيبلا ىلإ راص ىتح

 لاقنمو . مهدنع مالك اا وغللا نأل 6ايغال نكي ملو هتعمج كلذ دفي ل حيجقلا و

 ضرغلا لطبيال وغنلا نإ لوقلا ضعب ىفو . تكسا ىنع هصو انل دقف هص رخآل

 ٠ س - . . 7 ء - 7

 تمو 4 راقوو هني١سا ةعملا رح نزم هحج رد نع رجالا 3 ازاصقن نوكيو

. عو هتح و



 ۔۔ ٥٤

 ممدحألاجر ةثد٨ اهرضحم ةعمجلا نأ هللا همحر باطخلا نب رم نع ةياورلا ىنو
 ءاطعأ ءاش نإ هبر لأس كلذف ءاعدب اهرضح لجرو اهنم هظح وهف وغلب اهرضح

 ادحأ ذؤيملو . مل مةبقر طختي ملونوكسوتاصنإب اهرضح لجرو . هعفمءاش نإ و

 . اهيلي ىتلا ةعمجلا موي ىلإ هل ةرافك ىهف

 اق ةلش "ينلا نإ ربنملا ىلع لاق هللا هحر بوبحم نب دمحم نأ ىورو

 . ىفو . رئابكلا دبعلا بنتجاام ةعمجلا ىلإ اهدعب اا ةرافك ةعمجلا ةالص نإ

 ع سانلا ىلع ملب نأ بطخي مامإلاو دجسملا لخادلل سيلو : هللا همحر دمح فأ

 نع نبحي ىلع وبأ ناك ليقو . سطاعلا تمسي الو مهيلع اودري نأ مهيلع سيلو

 فيك حبسملا نب دمحمل ليق . ةمجلا موب بطخ بيطخلاو ملكت نم ةالص ضقن

 ؟لخدي مجري 7 دجسللا نم جرحم نأ ةعجلا مو بطخ بيطخلاو ملكت نم رمؤي

 باب نم جرخيف ، هتالص تضقتنا بطخي بيطخلاو دجسملا ىف ملكت اذإ هنأل لاق

 لخدي مث «دجسلاىنمامإلا ةالصب هيف ىلصين أ زوجمال عضومىلإ ريصي ىتح دجسملا

 ةبطخلا نمكردأ ام هتالصتمتو ،نيتعكر ماقم ةبطخلا نأل ةبطخلا نم عمسام عمسيف

 ليقو . اهلوأ نم اهداسفب ةضقتنم هتالص تناك ىلصو دجسملا باب نم جرخ مل اذإف

 الجر لأسف هنالص هيلع دسفي نأ هنم فوختي امم هبوث وأ هندب ىف ءىش هانع نم

 . ةالصلا رمأ نم اذه نأل ىتفتسلاو ىتفلا ىلع سأ الف كلذ نع ةمجلا رضح نمم

 هناجأ نإ و ث ءامبإلاب الإ هيتفي الف ةالصلا كلت رمأ ريغ ىن ةلأسم نع هلأس نإو

 . هيلإ امجري مث دجسملا نم اجري نرأ امهيلعف مالكلاب

 ملسمو ةجام نبال هوح تو ناملس نع ةدايزو ظافلألا ىف فالتخا عم ىف هاسناا هحرخ )١( ١

 رئاكلا شغي ملام همو



_ ٥٤٥ 

 اباتك أرق نإو ،هيلع دنفيالف هلا رك ذ وأ بطخي بيطخلاو نآرقلا أرق اذإ امأو

 دسفأ ةءارقلاب رهج نإف ، هيلع كلذ دسفي هسةن ىف ارس هللا رك ذ ريغ ما الكهينو.

 قطنيال نأو ‘تمصلا ةجاح : لاق هنأ ةلط ىبنلا نع ىوري ايف ليقو 2 هياع

 . هداتتعاو هسفن ىف الإ ةالص ىبنلا ىلع ةالص الو ديحوت الو ركذي ناننإلا»

 نم منام هعنش ةعمجلا موي ةبطخلا رضح نم نإ : هللا هجر ديعس وبأ لاقو

 ءاهعمتسا نأ ام لضفلا نم هل ناكاهل تصنأف ىناعلانم ىنعملوأ دعيل ةبطخلا عامتسا"

 ناك تمصو عمسي نإو ، عمسي ثيح ناك نإ اهعمسي نأ هل بحتسي نكلو

 بيطخلاو هسفن ىف هلل ركذ نم امأو . هتالص ىنعم ىف هيلع ءىش الو ث آرصقم

 عمسي نكب م وأ عمسي ناك 2 ةليضفو زئاج كلذف هناسلب كرحم نأ ريغ نم بطخ

 ىبنلا ىلع ةالصلا وأ ديحوتلا .رم ءىش ىلع بيطخلا ىضم الكهنأ كلذب رمؤيو»

 داقتعالا ىف كلذ ه.زليو « هسفن ىف كلذ ركذي نأ هللا ركذ نم ءىش وأ ولح

 سطاملا تيمشنو مالسلا در زوجب ليقو . كلذل ةفرعملا ىناعم ىقبلقلا رك ذ ىنعمف

 ةالصلا ىنعم ىف هنأل ةعمجلا موي کالذ كرت انبخ٬بو 2 ةعجلا موي بطخي بيطخلاو

 نم حوارملا حور رتلا زوجيو . زئاج ةراشإلا .كلذ لمع ام أو . ةالصلا بابسأ نمو

 كةبطخلا نم بيطخلا غا غارف دعب و نيتباطخلا نيب مالكلا انيفلاخم ضعب زاجأو ى رحلا

 هب موقت اممو . ةالصلا رم أ ىف مالكلا نم ءىش نوكت نأ الإ ثاذ انباحصأ ر و

 . عأ هل هلزاو ةالصلا

 لصف
 تلاز اذإ: كلذ هركيو ، ةعمجلا موي ةالصلل ىدون اذإ عيبلاو ءارشلا هركبو

 زوجيو ، تقولا كلذف ميبلا در ىأرضمب و «مامإلا ىلضي ىتح داني مل ولو سمشلا
) / نيبلاطلا جهنم _ ) ٣٥



 ۔ ٥٤٦

 يبعلاو ءاسنلاو نايبدلاك ةء.لا هيا بع ال نا ةعملا مود ءارشلاو عيبلا

 فتدأ ه ةعمإلا مود ء ارشلاو عيبلا نع ىهنلا نإ 17 ٠ ةمذلا له و نيرهاسملاو

 . ملعا هللاو هزحم ملو هيف ددش ضعبو ضقتني الو ءارشلاو عيبلا مرحم الو

 لصف

 هتأملأ نهو كاهمام ؤ هتعح داسف ىنفاتخيف ةعمحال بطخ مامإلاو برش نمو

 اذإ اذه ىف ةصخرلاب ذخألا حيبي ىذلا رذملا نم هنأ ىدنعف برشلا ىلإ ةرورضلا

 وهلولنماو “.لولغم وهو لجرلا ىلصي نأؤللَط ينلا ىنل ؛هب رضم شطعلا ناك

 .كرتوء ةعمجلا موي بطخ مامإلاو ىبتحب نآ لجرلا صخر نم صخرو 4 ناشطملا

 ةالصلا مامت نمو . رذع نم الإ ةالصلا ر.أ نم تسيل ةوبحلا نأل « لضفأ ثالذ

 .لوحتلا اهريغو ةعمجلا ةالص فحرملا زوجو ،راقوو ةنيكسو عوشخ اهياع لابقإلا

 .نأ ڵ لضفلا نم كالذ ىف ىور امل " ؟دحأ ىذؤي الو ةالصلا ىف ودو ةجرفلا دسل

 ۔ هللا ليبسىففصلاىفةجرفو ةالصلاىفةجرف اهب دسي ةوطخ ضرألاف ةوطخ لضفأ

 .ىمنلا وجرأو . بط ِ بيطلاو ةع۔لا م ود ة ولا نع ا ر ىنلا ىمن ليقو م (_ ٢

 . ىبنلا نأ ىوري ام هب سأبال نيديلاب ٠ابتحالا امأو « ههبش وأ بونلاب ةوبحلا نع
 راظتنالا لاح ف هزاوج ىلع لدي ري > اذهو > هر لهب ىيتحا دعق اذإ ناك وتيم

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو > اهريغو ةارصلل

 » ه »

 هترارح و شطعلا ةدش هلك ليلغلا و: للغلاو ةلةلاو لغلا : _( للخ ( برعملا نال ىف لاق )١(

 .شطعلا ديدش ناشطع حتفلاب نالغو لاغ ريعبو ةلغنا نيب لاتغمو لياغو لولغم لجر .رثك وألق

 ھا . ثيدحلا دحأ لو

 )٢( ىنهجلا سنأ نب ذاعم نع ىذمزتلاو دواد وبأو دمحأ هاور .



 س ٧٢ ٤ ٥

 نودخلاو عباسلا لوقلا

 ل اسملا نم امهماع لهتشي ام و نيديعلا ةالص ق

 س _ ٥ ٣ ٥

 ليق « تق ربا رك دو ىك ًرت 'نم حلمأ نق » : هركذ لج هللا لاق
 إص ةلل ىبلا نأ ةرتاوتم ةياورلاو ديملا ةالصو رطفلا ةقدص ىف تلزن اهنإ

 عامجإلا الولو . اهيلإ ءاسنلا جورخ رمأ ىتح اهب رمأو اهيلع ضرحو ديدلا ةالص
 راصمألا ىف ةبجاو ىهو « اهضرف بج ري ديك أتلا اذه ناكل ضرفب تسل اهنا

 اهكرت ىلع راصمألا لهأ نم موف عمتجا ولو « اهكرب ىغبني الو ، ةعامجلاو ىرقلاو

 ىذلا نعىزجأ ضعبلا هب ماق نإو ث هكرتب نومنأي ابجاو ارمأ اوكرت دق اوناكل

 لقأو ث نيملا ةيالو ىف هل ظ> الف نيديلا ةالص كرتب ناد نمو . هب مقي
 نيديعلا ةالص كرتب نيديال وهو رذمعل اهكرت نهو ، هتيالو نع ٩. ه عنصيام

 اعب رأ وأ نيتعكر ىلصو نيديعلا ةالص ىلإ بهذي نمو “ هتيالوكر لع مدقتن / ١

 الف جعح نهو مهولا اتدحس هيمهو نيديعلا ةالص ىف مامإلا فلخ اهسنمو . نسحف

 ديملا ةالص نولصي مهنإف ةكم لهأ نم جحم ل نهو ، ىحضألا ديع ةالص ىلصي

 جرخم لزنمو ، ةضيرفلا ةالص عطتي ام ديملا ةالص مطقي و ، دجسملا ىف ىحضألا موي

 نوكب نأ الإ مامإلا ىلصب نأ دمب ىلصيف هدحو ىلصو ديعلا ةالصل مامإلا حم

 رهك نإ و « ريبكت الب نيتكر ىلصيف مامإلا عم ةالصلا هنم كرديال عضوم ف

 دعب ةيطخلا نم دبالو ڵ رذع نم الإ ديعلا ةالص نع فلختلا زوجم الو 2 زئاجف

راعفلا موب نولصي اوناكام ع هللا ىضر رو ركب اب :ويت ىنلا نأ ليقو 2 ةالصلا



_ ٥٤٨ 

 حىلع ىلو اهلف « ةالصلا لبق باطخنافع نب نامثع ىلو املف )ةبطخلا لبق رحنلا موي و

 هللا ىضر رعو ركب وبأو لم ىبلا هيلع ناكام ىلإ رمألا در بلاط ىأ نبا

 لبق ةالصلاب سأب الو .. نامثع لعف ىلع اهوريص ةيمأ ىنب ةلود ىف ناكاملف « امهنع

 ىورو « اهدب ىلصن الو ديملا ةالص ل.ةىلمي ضعب لاقو « اهدعب و نيديعلا ةالص

 رطنلا ةالص دمب ىلصي لوقو 2 ©ةاهدمب الو امهلبت لصي م و ىبلا نأ موق ,
 لاوز ىلإ ثالذف ةالصلا هرك نمو . هكسن ىذ ىتح رحنلا ةالص لعب ىلصي الو

 نولصمف انب احصأ امأو ك ءادام لصيلف لاوزل ١ لور امأو ك دمعلا مو! نم س هشلا

 دعب ةالصلا نم عنمت ةجح ملعن الو ك ارحت وأ ارطف ناك« اوءاش ام ديملا ةالص لبق

 ء كسنلا حبذ لبق ةالصلاب رحنلا موي لاغتشالا بحتسي ال هنأ الإ نيديعلا ةالص

 ىدؤت ديعلا ةالص تناك ةعمجلا ةالص مزلت ثيح ةعمج موي ىف ديع موي عمتجا نإو

 ء ةنسلا توبث ىنعع نيديعلا ةالص روضح هيلع بجت نم ىلعو . بج ام ىلع

 اهدحأ طحنر الو ةضر رغلا ء ادأل اهروضح هملع بح نم ىلع ةت \م ةعمجلا ةالصو

 روضح قه ل اذإ و . کالذ نم فاختلا هر بحم رذع ضرت نأ الإ ك رخآلاب

 مل اذإ ث ةنس ديعلاو 2 ةضيرف ةعمجلا نأل ىلوأ ةعمجلا تناك ةعمجلا كرتب الإ ديملا

 ٠ رخآلا كرتي الإ اهدحأ مب

 لهف
 رحلا بالاو ء بيطلاو 2 كاوسلاو ڵ نيديحلا لسغ لقنلا ننس هو

 ناع نع كلذ رذنملا نبا ىور حتفلا ق ظن:املا لاقو دواد ٢ ااا ةءاجلا هاور ) ( ١

 م . نامثع ةالصلا لبق سانلا بطخ نم لوآ لاق ىرصبلا نلا ىلإ حيحص دانصإب
 ٠ . سابع نا نع ةعامجلا هاور )٢(



 ۔۔ ٥٤٩

 رحنلا ةحيبص امأو ث ةفرع ةيشع لسغي نيدسنملا نم آدحأ رأ مل ، ةرفص وبأ لاقو

 موي لذلا بحتسي ضمب و ، نايجملا نولسني و «هلعفن نحمو { نوملسذي مهتيأر ىإ

 . بجا وب سيلو رحنلا موي و ي رطفلا

 لصف

 فوملا نم نمألاو 2 ثلذل ةنكسملا دنع نابجلا ىف نيديعلا ةالص عضومو

 رمأو كلذ لعف تللم ىبنلا نأ تبث امل ةيذؤملا حايرلاو راطمألا ىنأو قئاوعلاو

 دجاسملا نم مماجلا دجسملاف هوجولا نم هجوب رذع وأ قئاع ضرتعا نإو ث هب

 دسف كلذ نكي ل نإو ، مهتعامجو مهعمتجم عضوم هنأل ڵ دلبلا نم ةرومع

 هركي و ، ازئاج ثالذ ناك ةالصلا زوجت ثيح هريغ وأ تيب ىف اولص نإ و ڵ رو۔ءم

 اه وأ ةالصلا ىناعم نم ءىش ىف مالكو أ هللا ركذ الإ نيديعلا ةالص دنع مالكلا

 هفنب نيديملا ةالص ىلإ الو ةعاجلاىلإ لعي نأردقي ال نم نإ ليقو ، ثالذ هبشأ

 & هلام نه ةرجأب وأ هنفنب لصي نأ ردقي ناك نإف ريجأ وأ نيعم نم هريغب الإ

 ةعمجلا ةالصو ةعايجلا ىلإ لوصولا نع هل زذع الف ، هلايعب الو هبرضت ال ةرجألاو

 لأس اذإ هل حصي نيعمب ردقو هلامب الو هسفنب ردةي مل نو ، زئانجلاو ، نيديعلاو
 ةعامجلا روضح نع ىمحألا رذعي مل ةل ىنلا نأ تيث دقو ، فالتخا كالذ ىفف

 & ةرجأ وأ لاؤ-ب هل انيعم وأ هل اكلم نوكينأ نكمي دئاقلاو { دئاق دجو اذإ

 ءاح دقو ث رثألا ءاج تالذبو { مزاوذلاو ضئارفلا ءادأ ىف هلذب بجاو لاملاف

 ىف ناك اذإو ص كلذ نيح ىف مزاوللا ىناعم ىلع ةناعإلا ىف لاؤسلا ىف فالتخالا

رداظلاو ،لدمعلا لهأ نم نيملسملا ةعامج نم مامإ وأ هلبقم لاو وأ لدع مامإ البلا



 نإو { ه۔احو لجرلا ةالص نم ىلوأ مامإلا عم نيديلا ةالصف لدعلا له أ رلبلا ىلع

 ةالصلا زاوج ىلع نوهدملا عمجي ال نم ةالصلا ىلوتو دللا ىلع روجلا لهأ زهظ

 اهنم صقني وأ هتالص ىف دزي من ام مامإلا عم اولص اوءاش نإ « رايخا سانللف هفلخ

 لضفأ نابجلا نإ ليقو . مهلجسم و ] ممعضوم ىف مهنم ىح لك ىلص اوءاش نإ و

 ك کالذر رم أو نايلا ىلإ جرخ هز أ تلز ىنلا نع هيف ةنسلا نأل 4 ديعلا ةااےل

 وأ رطم وأ فوخ نم رذع لزن نإو ث . ةكم الإ راصمألا لهأ كلذ ىلع عمجأو

 .ملعأ هللاو 2 نابجلا دب دجاسملاف بابسألا نم بيس وأ ةرضم حير وأ رح وأ درب

 لصف

 لضنأ و ء راهنلا فاصتنا ىلإ سمشلا عولط ىوتسي ذم نيديعلا ةالص تقوو

 ءاتشلا ىف راهنلا فاصتنا ىلإ ةرثاجو س راهنلا نم لوألا عب رلا ىف ىلصت نأ اهتقو

 ىلصي ال هنأ سمشلا تلاز ىتح ديعلا ةالصنع لغش وأ رذع ضرع نإو «فيصلاو

 ربخ جص نإو ، رهظلا ةالص تقو ءاضقنا دهب ةعمح ال هن اك سمشلا لاوز دعب

 ثالذ لبق ريخلا ءاج نإو ث دنلا ىلإ زوربلا اورخأ سمشلا لاوز دعب ديدلا موه

 { انيلإ بحأ لوألا لوقلاو ء ىشعلاب ولو ريخلا ءاج ىتم نوزربي لوقو ث اوزرب

 ليقو ‘ رمصعلا ا واصي ام نوزربي لوقو ؛ سمشلا بعت ام نوزربي لوقو

 م

 لهأ الإ نادلبلا لهأ ةماع اذكو هوحتو رطم وأ رذع نم الإ هدعب نم اذكهو ةنيدملاب ىلصلا

 ىزلا :7 ىلص كديع موي ف رطم مهباص ١ مهن ا ةريره د ١ نع ة>ام نباو دواد وب ١ ورو هكم

 . دحتملا ٢1 ديعلا ةالص ملسو ه.۔اءع هتنا ىلص



 ۔ _ ٥٥١

 اولكأي نأو ، رطفلا ةقدص جا رخإي سانلا لاغتشال رطفلا ديعةالص ريخأت بحتسي

 عجريل ىعضألا ديع ةالصل زوربلا ليج بحتسيو . اريسي اثيش ولو جورخلا لبق
 . ديعلا ةالص دعب ىحضألا مو لك ألا بحتسيو { مهحاضأ حد ىلإ سانلا

 لصف

 لالهلا حص مث رطنلا ةليل لالهلا ىغ اذإ ديملا ةالصل جورخلا ىف اوفلتخاو

 نإو « ديدلا ةالص اولصو 0 اورطذأ لوألا راهنلا فصن ىف حص اذإ لوقف « راهنلاب
 اهنولصي مهنإ لوقو ء دنلا ىلإ ةالصلا اورخأو اورطفأ رخآلا فصنلا ىف حص ناك

 كليللا ىف ولو نوجرخت لوقو { رصعلا دعب ولو نوج خخ لوقو ، رصعلا اولصي ام

 ل ام نوجرخم لوقو . دنلا ىلإ نورظتنيو سمشلا لاوز دعب نوجرخم ال لوقو
 لالهلا ربخحص مث سمشلا تلازو ديعلا ةالصتقو تاف اذإ لوقو ، سمشلا بغت

 ة ؤرو ، مهيلع ةعمج ال هنأ ةعجلا ةالص تقو تاف اذإ هنأ اك . مهيلع ةالص ال هنأ

 هب ترج ام ىلع لالهلا ةيؤر تتو ىف هورب ىتح راطفإلا بجوت ال راهنلا ىف لالهلا

 . رحنلا ديع ةالص ىف لوقلا كالذلكو . كلذ ىف ةنسلا

 لصف

 ةل ىبنلا نع ربخلا ةحصل ةماقإ الو ناذأ نيديلا ةالص ىف بج ال ليقو

 ءاقستسالاوف وكلا ةالص كالذكو ، .ةماقإ الو ناذأ الب ديعلا ةالص ىلص هنأ

 ١ . (٢) - ...ء ٩ل) -
 . ةيماح ةالصلا اهل ىداني ماقي الو امهل سدو ال هالص لكو

 ٠ ةرعس نب رناج نع ىذمرتلاو د واد وبأو لمو دحأ هحرخأ ) ( ١

 نذؤملا رماي ملسو هيلع نا ىلص هتلا لوسر ناك لاق ىرهزلا نع ىعفاشلا ىور )٢(

 . ةعماج ةالصلا لوةيف نيديعلا ى
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 لصف
 ١ ةمل

 ةااص نايت إ ق مدعت اك دو لح ل> نم ىؤت نيديعلا ةااص نأ ملعن لو

 ةماقإل نابجلا ىف ىلصملا ىلإ جورخلا دلبلا لهأ ىلع بجي هنأ الإ « دعبلاو برقلا ىف

 هوجولا نم هجوب رذع ىنعمب مهدلب ىف ةالبملا رلب لهأ مدع نإف ث ديعلا ةالص ةنس

  1ق اه واصي نأ او .دق تلان > لمعلا ةالص بلطل رخا للد ىلإ جورخلا مهمزاي

 ۔اگ رجح ىرقلاو راصمألا لهأ نم مهريغ اهس ماقو اوردةر نإو ك اه ولص مإعص وم

 .لثم ىفو ك رةسلا ف اهساع ردق ولو لمعلا ةالص كرت ف صخر نم صخرو ك مع

 مهريغو ةالصلاب اهيف غوتي ىتلا ىرقلاو راصمألا لوح ىتلا ىناسملاو ىداوبلا .

 لضف ٭

 .موزلب صعب لاو ) بىث وأ ركب نم نيديعلا ةالصل جورخلاب ءاسذلا رهؤت لهقو

 نملع كالذ ٤ .نيب \ ةنيبلا نإ ليقو ؛مزالب سبل و فالذ بحتسي لاق ضعب و

 ديلاو نايبصلاو ءاسنلا جرخ و نابجلاىلإ اوجرخ نأمهرمأ نيديعلاةالص سانال

 نيديعلا ةالصل جورخلا امل بحتسا ميا امهنع كسمتسا اذإ ءا۔ةذنلاو ضئاحلاو >

 نامدقتي الو « ركذلاو ءاعدلا ناعمقسي و ريخلا نادهشي ثيح سانلا فلخ نان وكي و

 ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع سيل لوقو . هتالصهيلع نادسفت ثيح ةالصلا لهأ نم آدحأ

 كللذ 4¡م تلع وأ اهجوز نم ةيهاركلا ةأرل تدفاخ نإو ك لمعلا ةال صل جورخ

 .نع اهل رذعلا نم كالذف اهيلإ رمت رأ اهيلع مرح وأ نيديعلا ةالصل تزرب نإ

 )١( ةيطع مآ نع ةعامجلا هاور .
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 ه ديملا ةالص ىلإ جورملا ىف اهجوز نذأتست ةأرملا نإ ليقو . هللا ءاش نإ جورخلا

 ٨! نكب مل نإ « ديمال اهيلو الو اهمأ الو اهاخأ نذأتست الو اهابأ نذأتست ركلاو

 اتبهذف ايل نذؤي منا اتنذأتسا نإو . اهعنم بالل الو جوزال بحأ الو ڵ بأ

 ثالذب ةنايد ال اهنم ءايح جورملا ةأرملا تكرت نإو . نيتم آ انوكسة مل امهييأرب

 نجرخ نإف ةفرع ىلإ نبهذي نأ ءاسنلا ىلع سيلو ث اهتيالو كرتت مل تتام ىتح
 . نهيلع سأب الف

 لصف

 ىجورخ ىف ىداقتعاو تين مهالا لوقي نأ وه نيديعلا ةالصل جورخلا ىف ةينلاو

 هللا لوسر هب رمأامل الاثنما ىحضألا ديع وأ رطفلا ديع ةالص ةنس ةىدأتل نابجلا ىلإ

 ةالص ةنس ىلصأ ص ديملا ةالص ىف ىلصملا ىونيو ث هلوسرلو هلل ةعاط د :نل

 امامإ ناك نإو ث ةعامج مامإلا ةالصب ةريبكت ةرشع ثالثو نيتعكر رطفلا ديع

 نوكي نأ بحتسيو . هلوسرلو هلل ةعاط ىتأي نملو ىتالصب ىلصي نل امامإ « لاق
 ءىش مهعدري نأ الإ ةلم هللا لوسر نع ةخسلا تءاج اك « اد>اومهمامإ سانلا
 امأو ث زئاجتاذف لوألا مامإلا هيف ىلص ىذلا عضوملا ريغ ىف ةيحان موق لك ىلصيف

 زوجملوقو . ديدلا ةالص ىف ثالذ ىرت الف دحاو عضوم ىفمامإ دعب مامإ ىلصي نأ
 ي نم مدق ديملا ةالص ىف ودو مامإلا ثدحأ اذإو دجسملاك نابجلا سيل و ع ثالذ

 { دجسيلف نيديعلا ةالص ف ةدجلا مامإلا أرق نإو ث مهب بطخ و مهتالص سانلاب

 إولهج نإ تالذكو « ةمات مهتالصف نيديعلا ةالصل اوماقأف اوسن وأ اولهج نإو

مامالل زوجي الف نورخا ةعامج ءاج مث ء نيديعلا ةالص سانلاب ىلص نمو . اونذأو



 س ٥٥ ۔

 ىلصي هنإف ءاسن وديبعو نايبص الإ مامإلا رضح مل نإو ث ةيناث مهب ىلصي نأ

 اونوكي قحلوقو 2 ةعامج ديعلا ةالص اولصلاجر ةثالث عمتجا نإو .بطخن و مهب

 مل ةعاج ديملا ةالص ايئص نيلجر نأ ول لوقو ث ةرشع اونوكي ىتح لوقو ع ةعبس

 ترضح نإو ع ةعاجلا ةالص ىف ءاج اك ةأرماو 'لجر ىلص ول كلذكو . اثطخ

 { ديعلا ةالص موزل نملع دك أتت الف نهب ىلصي لجر ءاسنلا عم نكي و ديعلا ةاام.

 نوكي و « ناضمر رهش مايقو زئانجلا ةالص كلذكو ء نسحو زئاخ نيلص نإو

 ثكالذكو « نبطخ و ةعامج ديملا ةالص نياصينأ بحتسي و؛فصلا طسو ىفنهمامأ

 ةعامج اولصي رأ بحأف ،.رح مهعم سيلو ديعلا ةالص مهترضح اذإ ديبعلا

 نه دكأ رفاسملا ىلع نيديعلا روضح ليقو ٠ كلذ ىلع اوردق اذإ اهوعدي الو

 مهب ىلصي ةالصلا مهب نسحم نم مهيفو رفس ىف رفن ةثالث ناك نإو ةمجلا روضح

 . ملعأ هللاو ، ديعلا ةالص

 لصف

 هتاف ىزلا ريبكتلا وه ريك مامإلا ملس اذإف ةمكر ديعلا ةالص نم كردأ نمو

 اك هتالص ىضقيو دجسو عكري و ، ةروسو ، باتكلا ةحماف أرقي مث ، هسفن ىف

 ڵ هيزحم و هيلع سأب الف ةعكر ىلصو ماقو ريبكتلا نسحم مل نإو ى مامإلا ىلح

 لس اذإف ديعلا ةالص نم ءىش هتاف نم هللا 4حر نال.۔غ ن شاه نع دايز وب ا لاقو

 نأ هيلع سالف ةزانجلا ةالص امأو . هريغو ريبكتلا نم هتافام لدب ف ماق مامإلا

 ةالص نم هتاف ايف هيلع لدبال لاق هابأ نإ سابع نب حاضولا لاقو . هتاف ام لدبي

ربكيلف ربكي نأ مامإلا ديرب ك ردي ملو ريبكتلا عمسي . نمو ى ةزانجلاو ديعلا



 ةرمشع ىدحإ وأ اعست وأ اعبس ريهكةلا نم ءاش ام ربكي لوقو « ريبكتلا رثك آ

 عمس نإ وآ مامإلا ريبكت عمسي مل اذإ هيلع سأب الو 2 ةريبكت رشع ثالث و

 ناكو أ مامإلا ريبكت عسيال ىذلا مألاف ليقو«هريبكست لثم ربك مامإلا ريبكت
 ىتح فقي مث هج وي هنإف مامإلا ريبكت عمسي ملو فوفصلا رخآ وأ فصلا فرط ىف

 ةيناثلا ةكرال اوماقو اودجس اذإف ، مهع۔ عكريو مرح م ك ١وعكر دق سانلا ىرب

 سمح ربكي مث ، ةروس أرق مامإلا نأ 2 ىرب ام ردقب فقي مث باتكلا ةحماف أ رقياف

 عوكرلا نم ىوتسا ادإن ، مهمه عكريلف اوعكر دق سانلا ىأر اذإف تاريبكت
 نم هتانام لدبي مقيلف اوماق دق سانلا ىأرو ملس اذإف تاريبكت ثالث ركيلف

 ىلع ىلأ نعو . دعقي مث ةروسو باتكلا ةححاف أرةي م ريبكتلاب أدبي ى ةالصلا

 لف ىسن وأ عمس ام ربكو اهريكي لف مامإلا فلخ ةريبكت عمسي ل نميف هرا همحر

 ةياغ ربكي عألا نإ ليقو ث نيملسملا ضعب لوق ىلع هياع ضقن ال لاق اهربكي

 هتالصف ربكي لو رطنلا موي مامإلا عم ىلص نمو . ةريبكت ةرشع ثالث ريبكستلاا

 ةالصك اهديعي هنإف هتالص تضتتنا مث نيديعلا ةالص مامإلا عم ىلص نمو ى ةزئاج

 ضعب هل صخر دقن نيديملا ةالص نسحمال نأ الإ مايأ دعب ولو رك ذ ام ىتم مامإلا

 . ريبكتلاب اهدعيلف ريبكتلا نسحأ نإو « ريبكت السب هتاف ام ديعي نأ ءاهقفلا
 مل نإف مامإلا ىلص اك ةالصلا داعأ نيدعلا ةالص ريبكت نم ءىش هيلع بهذ نمو

 فرعب اك لدبي لوقو . هيلع سأب الف هعبتو لجر هل ربكف مامإلا ىلص اك اهفرعي
 ملنإو « ديملا ةالص هوجو دحأب ىلص كلذ فرعي مل نإو هدلب لهأ ةالص ةنس نم
 هقبسو مامإلا ةالص ىف لخد نمو . لفاونلا رثا۔ك ىلص ديعلا ةالص هوجر فرعي

هيلعو ى هنالص تضقتنا هب هقبس ام ىضقي وه مقي مل مامإلا ملس املف ريهكتلا ضعبب"
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 ثالث كرتي ىتحنايسنلاو لهجلا ىف هيلع لدبال لوقو ك هيلع لدبال لوقو « لدبلا
 . دمعلا ىلع كلذ كرت ىف لدبلا هيلع ليقو تاريبكسة

 لصق

 ع تاريبكت عبس : هوجو ةمب رأ اهريبكست ىف زوح نيديعلا ةالص نايبو

 نف ث سابع نبا نع ىوري ام ىلع ةريبكت رشع ثالثو ةرشع ىدحإو عستو

 .باتكلا ةحماف أ رق مش ، اسمخ مارحإلا ةريبكت دعب ريك ةريبكت رشع ثالث ربك

 نه رمست ام وأ ةروسو دجلا أرقف ةيناثلا ةعكر ماق مث ، دجسو عكرو ةروسو

 نم هسأر عفر مث ، رصقأ ةريهك۔تةب عكر مث ى تاريبكت سمخ ربك مث نآرقلا

 دجاس رخ م امالث ربك مث ك دجلا كال انبر ، هدح نمل هلل عس لاق و ع عوكر

 ةريبكت دعر ربك ءاش نإ و : حبسملا ن دمحم لاقو . هنالص ىضةو ةريبكتب

 نم هسأر عفر اذإ ربكي ملو اعبس هتءارق دعب ةيناثلا ةلر لا ىف ربكو اتس مارحإلا

 .ةعكرلا ىفو ايناث مارحإلا ةريبكت دمب ىلوألا ةمكرلا ىف ريك نإ و « ائيش عوكر ا ا

 . كالذ زاج اسمخ ةءارقلا دب ةيناثلا

 لصف

 . تس مارحإلا ةريبكت ملهو رهك ةريبكت ةرمشع ىدحإ ربكي نأ دارأ نإو

 .دعب اعست ربكي نأ دارأ نإو ، اسمخ ريك ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا نم غرف اذإف

 .ريك ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا نم غرف اذإف « ىلصو أرق مث اعبرأ مارحإلا ةريبك

, ك اتس مارحإلا ة هبكت دعب ىلوألا ةعكرلا ىف ربك ءاش نإو . هتالص متأو اسمخ



 ۔ ٥٥٧

 رهكي نأ دارأ نإو ، حصألا لوقلا وه اذهو ث اثالث ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا دعب و

 ةمكرلافتءارقلا:نم غرف اذإف ء ىلصو أرق مث اعبرأ مارحإلا ةريبكت ذمب ريك اعبس

 نم ءىش ىن ةريخألا ةمكرلل عوكرلا دعب ربكب الو هتالص متأو اثالث ربك ةريخألا
 ريبكقلا نوكب هوجولا عيمج ىفو . ةريبكت ةرشع ثالث ربك اذإ الإ هوجولا

 ةريبكت رشع عبس وهو اسماخ اهجو كلام وبأ دازو . رتو ةريخألا ةمكرذل ىف

 عوكرلا دعب ثالثو ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا دعب عبسو مارخإلا ةريبكت دعب ع

 . ةيناثلا . نم

 لصف

 ،نآرةلانم رسبت ام وأ « لصفملا نم ةروسو نآرقلا مأب نيديعلا ةالص ىف أرقي و

 سمشلاو ةرخآلا ىفو « ىلعألا كبر سا ىلوألا ةعكرلا ىف نوأرقي ام رثك أو

 2 تايآلا مامت ىلإ ثالل الام مهالا لقو ، ىمركلا ةيآو « ىحضلاو و ] اهاحضو

 . هللا ءاش نإ ىزج أدبت رك أ ام ىلإ ةي آ رادقم نا زا رقلا نم رق ءىش ىاو

 العنو ال وق ةلط ىنلا نع ةمألا تلقن هللا همحر نسحلا ف أ خيئلا عماج ىفو

 ةينلا دانتعا دعب ةالصلا حتفي ةماقإ الو :ناذأ ريذب ناتمكر ديملا ةالص ةنس نأ

 ى كدج ىلاعتو ے كمسا كرابت « كدمحمو مهالا كناحبس : لوقب ةلبقلا لابقتساو
 نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطن ىذلل ىهجو تهجو ث كريغ هلإ الو

 دجلا أرقبو ذيعتسي مث انفضو اك ربكي مث مارحإلا ةريبك ربكب مث ع نبكرشملا

 ذيعتسي ضبن لاقو . ديملا ةالصا ربكي مث مث ذيعتسي مث ربكي لاق ضعبو ث ةروسو

حو ةالصلا زيبكنت اهعبتي و مارحإلا ةريبكت ربكي مث ش مار حالا ةريبكت لبق



 س ٥٥٨

 باتكلا ةحاف أرقي مش ,ةذاعتسالا مش ةالصلا ريبكت ش مارحإلا ةريبك : ربكي نأ

 « تالذ لف اط ىبلا نأ ىور امل ى نيديعلا ةالص ىف ةءارقلاب مامإلا رهج و

 الف ةالصلا ىضق اذإف « بكري ال نأ ديملا موي نابجلا ىلإ جرخي نل بحتيو

 كالذ ىف جرح هيلع نكي مل ابك ار ديملا ىلأ نإو ك ابك ار مجر نأ هيلع سأب

 « قيرط نم ايشام ديملا ىلإ جرخم ناك ولع ىبنلا أ ىورو « هللا ءاش نإ

 ناك نإ ليقو ث هلعفك اولعفي نأ سافلل بحتسي و « اهريغ قيرط '>نم عجريو

 بوكر لاىأر اذإ ناطلسلا لثم امأو ء هب هيلع سأب الف طشنأو هل ىوقأ بوكرلا

 ةنيكملا ملعو اوجرخ ديعلا ىلإ سانلا جرخ نإو . كاذ هل زا هلرعأ ةبيهلاو

 .نأ هيلع سأب الف مامإلا عم ديملا ةالصل جرخ اذإ هلزنم ىلع فاخ نمو . راقولاو

 . هلزنم ىف هدبع فلخ وأ « فلختي

 لصنف
 هللا قحل اييظعت ةمجلا موي ضايبلاو ى ديملا موي ةيلاغلا بايثلا سا بحتسي و

 :هب اسأل لاق نيديعلا ةالص نس ال نل ىبنلا نإ ليقو.ةعمس الو ءاير الو رخفل ال

 ديع اهو ، نيديع مالسإلا ىف امهس هللا كل دب أ دقن « ناديع ةيلهاجلا ىف ل ناك

 لضفأ نم مهنكمأ ام ساب مهرمأ و ؤ{ كالذ ىلع مهخحو ك رحنلا لمعو ك رطفلا

 . ")بايثلا

 )١) هنع ةتنا ىضر صاتو 7 نب دعس نع رازملا هحرخأ .

 ( ٢ ) دوادوبأ ىرو رو رمع نبا نع ناخيشلا ديعلا موي نمحلاسابالاو لمصجتلا ثيدح ىور
- . 9 - .٤ 

 نع ١ .ناذه ام لاقن ا۔مف نومماي ناموي ملو ةنيدملا ملسو هلاع 1 ىلص هللا لوسر مده لق سل

 هلا نإ لسو هياع هتلا ىلص هلا لوسر لاقف ةيلهاجلا ىن ا۔مف بعان انك ليق ناموياا ٨3 يلادبأ

 م .رطفلا مويو ىحضألا م و. ا۔هن۔ ارمخ امهس .
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 لهف

 .ىلصملا لصي نأ ىلإ ىلصملا ىلإ جورملا دنع رطفلا موي بحتسي ريبكتلاو

 ريبكتلاو . « مس ادَح ام ل هللا اومكحاو ةلا اونكس » : ىلاعت هللا لوقل

 الو ءايرل ال ةعاطلا فالخ اثيش ربكلا هذختي مل ام لضفلا هيفو زئاج تقو لكف

 ۔ هللا الإ هلإ ال { ربك أ هللا ، ربك أ هللا ڵ ربك أ هللا لوقي نأ وهو ث ةعمسل

 ربك أ هللاو ع هللا الإ هلإ ال ع ربك أ هللا ربك أهللا ربك أ هللا ء دجلاهلو ربك أ هللاو

 لاق نإو نس دجلا هللو ربك أللاو هللا الإ هلإ ال لاق نإو انالوأو اناده ام ىلع

 انباحصأ امأو .نسح دحلا هللو ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال الو هللا ناحبسو هلل دجلا

 . دحلا هللو ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال ، ربك أ هللا ربك أ هللا نولوقيف ةكم لهأ نم

 ىلع ربك أشاوهللا الإ هلإ ال اريبك ربك أللاو هللاالإ هلإ الزول وقيف نامع لحأامأو

 دقف ديمحتلاو لدلهنلاو ريبكقلانم هن هرا رك ذ \۔ لكو زئاح كالذ لكو & ازاده ام

 ى لضفلا نم ءىش كرتي ال نأ نسحو « هرين بوجوك بجاوب سيلو ، ىزجأ

 .دود`حم رح 7 سانلا ىلع سال و

 لصف

 ليا ىضر ديز نب رباج نإ ليقو .مزالب سياف قيرشتلا مايأ ىف ريبكَملا امأو
 ءاهقملا نم هريغ الو ىلع نب ىمرم نكي لو 2 ربكب لو ىن هباحصأب ىلص هنع

 مايأ ىف ريبكلاب لوقلا ىلع ءاهقفلا رثك أو « قيرشقلا مايأ ىف نوربكي ىكز أب
مايأ ىهو « (_ تاد ودع مايأ ف شا اوثرك ذاو » : ىلاعت هللا لوقل قي رشقلا
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 مايأ اهنإ نولوقي نيعباتلا نه ةعامجو رمع ناو سابع نبا نأ ىورب و . قيرشنلا

 . لا ركذوبرشو لكأ مايأ اهنإلاق ةبلط هللا لوسر نأ تبثو ء قيرشنقلا

 رثكأو ث قيرشقلا ماي أ ىف ريبكتل \ لاق . نم لوقب نيسلا رثك أ لمع دقو

 ربكأ هللاو هللا الإ هل ال ء اريبك ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال نولوقي مهاني أر ام

 . انافاع ام ىلع هلل دجلاو « انالوأو اناده ام ىلع ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال اريبك

 : نالوقي اناك امهمأ امنع هلا ىضر دومسم نباو باطانا نب ره نع ىورو

 نبا ناكو ث دجلا هللو ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال ربك أ هللا ربك أ هللا ربكأ هلا

 دلا هلو ربك أ هللا « لجأو ربك أ هللا اريبك ربك أ هللا ربك أ هللا لوقي سابع

 ءهل كيرش ال هدحوشا الإ هلإ ال ،ربك أ هللا كربك أ هللا ءربك أ هللا لوقي ضعب و

 نم ىلاعت هللا ' ركاذلا ركذ ام لكو . ردق ءىش لك ىلع وهو دجلا هلو كلالا هل

 كالذل سيلو ، لضفو ركذ وهف ليلهتو حيبستو ديمح و ريبكت نم رك ذلا عيمج

 ملعأ هللاو ء وه الإ زوجي ال هنيعب تقؤم دح

 لصف
 رهظلا ةالص نمتاولصلا رابدأ ىف وه لوقن قيرشقلا مايأ ريبكت ىف فلتخاو

 ىفو ، قيرشتلا مايأ رخآ نم ثلاثلا مويلا نم رصملا ةالص ىلإ رحنلا موي نم

 رصملا ةالص ىلإ قيرشقلا ميأ ا ن .مو لوأ نم رجنلا ةالص نم هلوأ نإ لوقلا ضعب

 باطخلا نب رم .ناك ليقو | رثكألا وه لوألا لوقلاو « قي رشقلا مايأ رخآ نم

 رجفلا ةالص نم ركيا ,نولو سابع ا ت و بلاط ىأ ن ر ىلعو هنع هللا ىضر

 )١) ع ىطقرالا دازو ها دو همف سيلو كلام نب ك نع لس .و دحأ هجرخأ .

 .ءاسنلا عو لاعنلاو . لاعبو . ,مهسلا ةفاذح نب تلا ديع
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 ربكب دوهسم نبا ناكو . رصعلا دمب مطةيو قيرمثتلا مايأ رخآ ىلإ هفرع موي نم

 راصمألا لهأ رثكأو ٤ رحنلام وي نم رهظلا ىف عطقيو ةفرع موي نم رجفلا ةالص نم

 . قيرشقلا مايأ رخا نم رصملا ىلإ رحنلا هوي نم رصعلا ةالص ربد نو ربكي

 . رحنلا موي نم رهظلا ةالص فلخ نوربكي ، مويلا نامح لهأ لص هيلع ىذلاو

 ةرشع عبس ربد ىف وهو . قيرشقلا ماي رخآ نم رصملا ةالص ربد ىف هرخآو

 . ٣ وتكم ةالص

 لصف

 ىلع ريبكتلاو ، ريبكت هيلع بجي ال مهضعب لاقن هدحو ىلص نميف فاتخاو

 ةب وتكملافلخ ربكي مهضعب لاقو .ةبوتكملا تاولصلا فلخ تاعامجلا ىف ىلصي نح

 قيرشقلامايأ ىف ريبكت ءاسنلا ىلع سيل لوقن ءاسنلا ىف فلتخاو . هدحو ىلص نإ »
 كلذكو . نهيلع ريبكت الف نهنم نهمأ وأ نهدحو نيلص نإو ةعامج ىف الإ

 فلتخاو .نسحفرك نإو ث ربكب نأ هيلع سيل لوقو « ربكب نأ هيلع لوقن رفاسلل
 هبج و و ل٬اونلاو ضئارفلا ربد مهحتعب هبجوأف ل٬اونلا ربد ىف ريبكتلا ىف

 ىفق اذإ ربكيف ةالصلا نم ءىشب مامإلا هقبسي ىذلاو . لفاونلا ىف نورخآ

 مل نإو ىشمي ناك ولو ركذ ىتم ربك ريبكسةلا ىسن نمو . هتالص نم هينع ىتب اه
 رك ذ اذإ لوقو .ربك دجسملا نم جرخ نأ لبق ركذ اذإ لوقو .هيلع سأب الف ربكي

 ىلع ريبكسةلا بجي مهضعب لاقو ربك ملكتي نأ ىلبقو ى هسلجم نم موقي نأ لبق

 نه ني.متححو ندرفغم لفاونلا وأ تاب وتكلا تاعاجلا ىف نيلصملاو هدحو ىلصملا

 . « تامولعم مايأ ق هللا اورك ذاو» ىلاعت هللا لودل رضاحو ةم نم ءاسذ و لاجر

( ٤ / نيبلاطلا جهنم - ) ٢٦
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 جن ربك نإو زاجربك مث اهدجس نإف مهولا اتدجس هيلع نم ام أو . ادحأ نئت ي ملو

 . زاج اهدجس

 لصف

 دعب ريبكستلا مش ث تدح مارحإلا ةريبكت ليق نيديعلا ةالص ىف دودحلاو

 . ء رةلاو مايةلا و .{ ح ةدحسلكو ك دح عوكرلا 7 “لح ء ارةلا 7 > لح مارحإلا

 ريبكتلامش « دح ةدجيس لكن اتدجسلا مث ك دح عوكرلا م ك دح ريبكتلا م ك دح

 ةالصو . دح دهشقلاو دوعنلامش . كلذب لاق نل دح ةيناثلا ةعكرلا ىف عوكرلا دعب

 هب و ملع ] هللاو ك ر ذع نه الإ اهكرت دحأل ىغبني ال مالسإلا ننس نم نيديملا

 . قيفوتلا

» » »
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 نوسخلاو نماثلا لوقلا

 ناضمر رهش مايق ةالص ىف

 دودحم وه سيلو ةنسلا نم ةريخألا ءاشملا دعب ناضمر رهش مايق نإ ليقو

 درفنملا ةالص نم لضنأ مامإلا عم مايقلا ةالصو ، ةعامج نولصيو ك للا حتنام الإ

 « مايقلا ةعامجلا ةالص كرت بحتسي الو ى ةعامجلا لضفل مامإلا ةالص ىلع ردف اذإ

 ىلصي نأ بحأ نإ مث « هللا حتفام هعم ىلص مامإلا فتي نأ ىلإ ةالصلا قطي مل نإو

 لوتي و هدحو ىلص م مهمايق ةالص ممعم متأ نإو 0 هدحو ىلصو جرخ هدحو

 : ةمتملا ةالص موقب ىلصنم ليقو 2 مامإلا وه نكب مل اذإ كلذو ، لضفأ ناك ةعاجلاب

 نولصي هدعب موةلا ماقو فرصناو ةمتعلا رثأىلع رت ولا مهب ىلص مث ناضمر رهش ىف

 . ناضمر رهش ديغ ىف زوح الو ، ناضمر ىف زئاج ثالذف مايقلا

 ماق ث ، ةضيرفلا ناضمر رهش ىف موقب ىلص نم هللا هحر ىلع نب ىسوم لاقو
 هب ذخأي ناك ىذلاو « هللا ءاش نإ لوألا هيجوتلاب ءىزتجم هنإف هيجوت الب ىلصي

 © ماق لسو نيتمكر ىلص المكم « ةلئانلا أدتبا اذإ هجوي هنأ هللا همحر هللا دبع وبأ

 ىلص وأ ًامامإ ناك . ذامتساو لوألا هيجوتلاب ىزتجاو مرحأ امئاق ىوتسا اذإف

 رشع ةكرلك ىف أرةي بنرأ ناضمر رهش مايقىلصي نل بحتسي : ليقو . هسفنب

 . تايآ سمخ أرقيام لقأ و ةلوط ةزوس نم ت آ

 م

 ةيآ نيثالثب ناضهر رهش ىف سانلاب أرةي ناك ىدلاو نأ ىنغلب هللا دبع وبأ لاق
لافو . 71 نيسمح ةعكر لك ف أرةي مامض ناك: لا» نلا همحر عيب لا كلذ غلبف
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 تمت اذإ ميحرلا نحرا هلا مسب أرقي امنإ ناضمر رهش مايق ةالص ىف هللا دبع وب أ

 أرقي ىلع نب ىموم ناك حاضو نب دايز لاقو . ةعك ر لك ىف اهأر ةي ملو ةروسلا

 دهقةو ةعكر مايقلانم ىلصف مامإلا اهس نإو . . ةعكر لكف حرلا نمحرلا هللا سب

 ديعلا ةليل ىلص نمو . نوملسي مث ةمكر نؤمتي نوم وةي نومومأملاف هبتني و ملسو

 ىلص ةفيذح ابأ نإ ليقو . زئاجف ةعامج اهريغ وأ زشعلا لايل وأ ةنجلا ةليل وأ

 : ةعامج ركسعلا ق رطفلا ةليل سانلاب

 نوموقي اوناك ناسارخ لهأ نم نيذلا نم ام وق نأ انغلب مشاه وب أ لاقو

 . ةيورتلا ةليل دحسه ىف ثراولا مامإلاب تيلص ديل ولا نب لخ لاقو . بجر رهش

 سانلا مأ نه لاقيو . ةمج ةليل لكو معن لاقف © كلذ ن نع نامتع ن نايس لئسو

 نآرقلا لت ةرم و نآرقلا ةءارق نسحم ناك نإف 2 ريسلاب مهذخأي يلف ناضمر رهش ىف

 ةءا رةلا عي رس ناك نإ و و افصن و ةمتخ نينت :ءارقلا تنيب أرق نإو ، ةمتخ هب خيلف

 نمو . ظفحمام ر"ركي و فحصلا ىف أرةي الف ةليل ف نآرقلا ةءارق نسحأ نمو

 ةرورلا ةءارق ىف لخدو باتكلا ةحماف مامإلا أرق دقو مهتالص ىف موق عم لخد

 نم لقأ كردأنإ و 0 ةيآ مامإلا ةءارق نم كردأ اذإ عامسالا هبزحو تصني هنأ

 مش هتالص نم هيلع ق ام مي موقي نأ مامإلا 1ِ اذإ هيلعف مرحأ نأ دعب نم ةيآ

 & سولج سانلاو ىلصي موقي ال ن أ مايقلا ىف مامإلل ىغبنيؤ . باتكلا ةحماف أرقي

 . هفلخ:نم ىلع هيجؤت الو هيجوتلا هيلعف ءام ةعرجن هالسأن مامإلا قلح فج نإ و

باتكلا ةحماف أرق اذإف ى موقي نيح هع. مقيلف مامإلا فلخ مايقلا هيلع قش نمو
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 ةالصب ىلص نم ىلع سأب الو 2 هعم مكرف ماق مكري نأ مامإلا دارأ اذإف ء سلج

 نكست ملو هتوص اوعمس اذإ طئاح وأ رادج مهنيبو هنيبو ناضمر رهش ىف مامإلا

 ك ناضمر رهش مايق ىلصي ىذلا رع هللا هحر ديمس وبأ لثسو . قيرط مهنيب

 تايآ رمث : لاق ؟ ةعكر لك ىف ز أ رةي نأ رمؤي

 مهتحارتسال ةحمورت تيمسو « ةذاعتساو هيجوت ةحمورت لكل نوكيو امهدابشأو

 ءاسنلا ةروسو ةرةبلا 771 ن" اب

 ىف مايقلا ىف ةنسلا لصأ نإ ليقو . حارتساو برش برشي نآ دارأ نمو . اهيف
 ةالص ةضيرف نم اوغرف اذإ ليللا لوأ ىف ناك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مايأ

 ناضمر رهش مايقنإلاق ادحأ نأ ملعأ ملو « رجفلا علطي ملام ليدلا رخآآ ىفو ث ةمتعلا

 ىف ءاسنلا ةالصو ث رجفلاو ةريخألا ءاشملا نيب وه امنإو ث نيءاشعلا تيب ىلصي

 اهيف ىلصي ىتلا دجاسملا ىف تاعامجال نهجورخ نم لضفأ مايقلاو ضئارفال نهتويب

 ص ثالذ لثم لدبي نأ هيلع لوقف هك ناضمر رهش ىف 9 كرت نمو . لاجرلا

 لاحلا سيسخ وهو « ةيالو كرت الو ةءارب ىلإ هب ابي الو هياع لدب ال لوقو

 هنأ الإ ڵ رجافلاو رابلا عم راصمألا ىف اهلعف ىلع عت " ننس نم ةنس هكرتل

 نب رءع نينمؤال ريمأ ىلع افالخ اهكرت ىلإ نوبهذي ميشلاو ضفاورلا نإل ليق

 تاحبورت سمخ حيوارتلا لصأ نأ نمزلا ىف فورعللاو . هنع هللا ىضر باطخلا

 ىف تاقوألا نم ءاش تقو ىأ تاحميورت سمخ لدبي نأ همزلي لدبلاب لاق نمف

 اع بج ال رفاسملاو ث هدعب و رتولا لبق ناضمر رهش مايق زوجو « راهن وأ ليل
 رضح ىفالو رةس ىف ةعامج ىلصي ال رتولاو . نسحف ىلص نإو ناضمر رهش مايف

ء كالذ ىلع سانلا عامجإل رهس وأ رصح ف ناضم ر رهش ق مايقلا ةالص دنع ال \
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 ىف رضحلا ىف ةعامج رتولا ىلص نمو . لعف الو لوق ىف نيملسملا ةفلاخم بح الو

 نيهلللا ىلع افالخ كلذ اولعفو اولدبي مل نإف 2 لدبلا مهل بحأف ناضمر رهش ريغ

 تلص نإو . نياسملل مهفالخب نكلو « لدبلا كرتل مهتي الو كرت ىنبجمي م

 بحأف نخم ةدحاو نمأو مايقلا ةالص عم ناضمر رهش ىف ةعامج رتولا ءاسنلا

 ىذلا لعفلا نم نبت اذإ لدبلا كرتب نهتيالو كرتت الو . ةعامج رينب هنلدبب نأ نه

 لدي لجر ءاجو « رتولا ىلصيل ماف و مايقلا مامإلا ىلص اذإ ليقو ء لدبلا ه مزل

 3 هدحو مايقلا ىلصي مث مامإلا ةالصب رتولا ىلصي نأ هل زوجي هنأ مايقلا ةنس مهعم

 . ملع أ هللاو ةمتعلا ىلص دق ناك اذإ اذهو

 لصف

 ىماقمىف ىلاعتو كرابت لىلصأ لوقي و ؛مايقلا ىلصينأ دارأ اذإ مامإلا ىوخ و

 نملو ىالصب ىلصي رم امامإ ناضمر رهش مايق ةنس ةحمو رت 2 تاعكر مب رأ اذه

 هللىلصأ لوقي رحسلا تقو ىفو ى ةعامج مامإلا ةالصب لاق ًامومأم ناك نإ و . أي

 ىلإ ناضمر رهش مايق ةنس رحس ةالص « تاعكر عبرأ اذه ىماقم ىف ىلاعتو كرابت

 ناضمررهش مايقةنس ىلصأ ,لاقنإ و ءيلم دمحم هلوسرلو هللةعاط ءةضيرفلا ةبعكلا

 ةينلا ددجو هحو ةينلا كحأ ا اذإف { هللا ءاش نإ أزجأ آ ارحس الو احم ورت رك ذي و

 دجسوعكر و نآرقلا نه رسيت اهو « دحلا رقو ذاعتساو مارحإلا ةريبكت ربكو

 { لس مث هلوسرو هدبع ىلإ تايحتلا نم أرقو ك دمقو كلذك ةيناث ةمكرب ىنأو

 اههيف أرقي نيتمكر ب ىلأو ،ذاعتساو ك مارحإلا ةريهكت ربكو ،ةيغلا ددجو « ماقو

ءاعدل اي فأيو ملسي ح ك اهما لا تايحتلل عمد ش > نآ رقلا ن 4 رسف امو لمحلاب
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 .ديحلا لو ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو ، دمحلاو ، هللا ناحبس لوقي نأ وهو

 ىشخنو كتمحر وجرن « دمحنو وعدن كايإو دجسن و عكرن كلو ث دبعن تل مهللا

 ناسنإلا قلاخ الو نآرقلا لزغم ايو ناقرفلاقراف اي . ؟روذحع ناك كباذع نإ كباذع

 ةالصلا ىلع هيف انعأو ناضمر رهش موص ىف انل مهللا كراب نالعإلاو رسلا ملاع ايو

 روحلا كثامإ مهالا انجوزو «نانجلامهللا انلخدأ و ناطيشلا برح نفك او مايصلاو

 هللا ىلصو ، مارك إلاو لالجلا اذاي كتمحرو كلضفب { مالسلا راد كراد ىف ناسحلا

 نمل اذكه ، ىرخأب ىنأيو موقي م ك دجسي م « ملسو هل آو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع

 بحتسيو ا رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نم « عوضوم ريخ ةالصلاو . دير

 كلذكو عسل وأ عبس وأ سح وأ ا تام ورت ثالث امإ { رتو كلذ نوكي نآ

 . انرك ذام عيمج ىف كلذ ىف قرفال رحسلا ةالص

 لصف

 رضحلا ىلإ عجرم 2 ناضمر رهش ف مايقلاو مايصلا كرت اذإ رفاسلا بحتسيو

 ةعايجلاف مايقلا ةالصو . بجاوب سيلو هل هللا حتفام ليللاب ىلصي و مايصلا لدبي نأ

 .ىش الو الضف كرت دقف ناضمر رهش ىف مايقلا كرت ن٠و « درفنملا ةالص نم لضفأ

 دجسم ىف رتولا ىلصب رأ ةأرما الو لجرل زوجمال حاضولا وبأ لاقو . هيلع

 رجفلا ةالص ىف سانلاو دجسملا ىأنم لضفلا لاقو . ةعاج مايةلا نولضي موق ءارو

 ىلص اذإ هيلع سأب الو مهفلخ رتوي نأ هلو ةمتعلا ىلصي نأ هل نأ مايقلا ةالص وأ
 ىف ةالصلا ليقو . ءاش نإ مايقلا نولصب مو ةلفان مهفلخ ىلصير مهتالص ريغ ةالح

. هلوأ نم ريخ ليللا رخآ



 س ٥٦٨

 نأ مايقلا ةالص نم ملسام لوب مامإلا مات اذإ : هللا هجر هلرا دبع وب أ لاقو

 ديعس وبألاقو . مهيلع هيجوت الف هفلخنيذلا ملكي مل نإف كمرح مث هجوينأ هيلع

 اوغرفي نأ دعب رتولانولصي مهنأ رهجلاب اعوطت ةعامج رشعلاىلايل ىلص نم هللا هجر

 رمم رءأام لوأ نأ مشاه )معزو ‘ ىدارف رتولا نوليميو 2 ةلفانلا ةالص نم

 ةالص سانلاب ىلصي بعك نب 1 رمأي ناكو « ناضمر رهش ىف مايقل اب باطخلا نبا

 هماي ىف أ رقب نآرقلا ظفحم ناك نم كلذ دنع اون اكو ، كلذ ىلع هضحمو حيو ارتلا

 رشع ةعكر لك ىف 4 عافش أ ةرشع ىف ةبآ ىتئامب لرولصي ضعبو « ةيآ ةئامب رأ

 {ءاعدلا مش رتولا لاق . وعدأ مث رتوأ مايقلا تيضق اذإ حبسملا نب دمح ليق . تايآ

 سانلاب مؤي ىراصنألا بمك نب ىبأ رمأ امل هنع هللا ىضر باطخلانب رمه نإ لاقو

 - كلذف ءرتولاب ةمكر الإ ةعكر نيهبرأ ةضي رفلا دعب مهب ىلص ناضمر رهش ىف

 مايقلاب رت ولا لصو ايب ًأنأل رتولادعب ءاعدلا بحتسا اذهلو ،رتوال ثالثو تاح ورت

 ءاعدلا ةباجإ ىجرت هنأل رتولا لبق ءاعدلا نوكي نأ بحتسي رهشال ماملا ةليل ىفو

 . .اللا دنع
 ح

 لصف

 ,ىح وىلوألاةمكررلا هتافو مايقلا ةالص ىف لخد نم نع هللا همحر ديعس وبأ لثس

 .ناضمر نف رمع عم ةلل تجرخ لاق ىراقلا د.ع نب نجحرلا دبع نع ىراخلا ىور )١(

 طهرلا هتالصب ىلصيف لجرلا ىلصيو هسفنل لجرلا ىلصي نوةرفتم عازوأ سانلا اذإف دجسملا ىلا

 تي ىبأ ىلع مهعمج مزع مث لثمأ ناكل دحاو ءىراق ىلع ءالؤه تعمج ول ىرأ ىنإ رمع لاقف
 ىتلاو هذه ةعدبلا معن رمع لاق مهئراق ةالصب نولصي سانلاو ىرخأ ةليل هعم تجرخ مم بعك
 س . هلوأ نوموةي مثو ليللا رخآ ديري نو.يقي ىتلا نم لضنآ اهنع نوماني



_ ٩ ٩ٍ _ 

 قحليو هتافام ىنمي نأ لخادلا اذهل له ع رخآلا مفشال ربكو ماقو 2 ملسو مامإلا
 ىفخقي ىتح اهرخؤي نأ هل له هل ليق . ىدنع اذكه :لاق ؟ كلذ هرضي الو لو مامإلا

 مايغلا ىل اصي ٠. نه ق لقو . ىدنع ثكالذ هل سملل : لاق ؟ مامإلا عبقي و عه و ةشلا مامإلا

 هنأ ةلبقلا ىلإ لبةي دوعيو 7 اذإ حبصلا رظني تفتلي و ليللا رخآ ناضمر رهش ىف

 فرحم ود امنإ ناك نإو « هيجوتلا أدتبا قرشملا ىلإ ههجو عيمج ةلبفلاب ربد آ اذإ

 مايقلا ىلعي ومل بحتسي ليقو .هيجوت ةداعإ هياع نكي مل ةل,قلاب ربدي ملو هرظ

 لمالا رخآ ماق نم نأ دجوي و .هيلع سأب الف رهجم مل نو 2هتالصب رهجي نأ هدحو
 وم _ > . ث ك إ, - 7 . 9 .

 . « امايف و ادجس مهب رل نوتيب نيذلاو » : ةيالا ىنعم هقحل نيتعكر ىلصف

 مايقلا تيلص اذإف « ةنس ناضمر رش ق مايقلاو > هلا همحر نسحلا ود ا لاقو

 . قدلوتلا 4 و عأ هللاو ز فلد كازج و ةنسل اب تو دقف مايقلا نم نبتعكر وأ

« + +٭



 ۔ ٥٧٣٠ ۔

 نوخاو عساتلا لوقل

 تايآلاو فوسكلاو فوسلا ةالص ى

 بحتسي وءرمقلا فوسك د نع ةعامج ةالصلا لهلا لهأ هنس اممو ناطحق وبأ لاق

 ىدارف نولصيف سمشلا ">»فقوسخ امأو ث هللا ىلإ ةبغرلاو ة.ارقلاو مايقلا لوط

 كلذب له دتو 2 ةنس فوسكلا ةالص نإ ليقو « ةبغرلاو ءاعدلا نورثكيو

 هدلو تام موي سمشلا تفسكنا ةياورلا ىفو ء نوملسلا هعبتو وا هللا لوسر

 ىلصف :نل هنا لوسر ماقف ‘ اديؤم اماد انم ")مالسلا هزلو ىلعو هيلع هاري

 دحأ تول فسكسنتال سمشلا نإ: لاق هنأ ىورو ،لاطاف عكر مث ك الي وط اماي

 ةالص ثدح اكاولصف ةياور ىفو . اولصفكلذ رم اثيش : أر نإن ڵ هتايل الو.

 ةهيبش ىهو ث عوطت ةالص اهنأل اهيف ةءارقلاب رهجي ناكهن أ ىورو . ")اه ومتيلص

 لاقف « رمقلا بيصأ هل ليقف مان دايز وبأو رمقلا بيصأ هنأ انغلبو « نيديعلا ةالصب

 اهالص نم س ليللا ىف رمقلا ةالص ىف رثؤملا وبأ لاق . همون نم مقي ملو ث هللا هيفاعي

 : نس ىدارف اواص نإو ةءارقلاب رهجيو مهدحأ مهمؤي نأ سأب الف ةعامج اعولطت

 . وعديف لعق٫ و ه اديام ىلصي رهقلاو سمشلا ف رسك ىف عيب رلا نعو

 ءادالا ناكل يقو . سمشلا فوكىلجناىت> اعدو دعق ديز نب زياج نأ اغلب و

 ةذللا فو سكملا زوجو رمقلل فوسخلاو سمشلل فوكللا لايعتسا روهشملا )١(
 ۔ سقنلا فوسخلاو داوس ىلإ ريغتلا فوسكلا

 )٢ () ةريغملا ةثيدح نم هيلع قفتم .

 ۔ ننساا ىف ةروهشم ىرخألا تاياورلاو ةصيبق ثيدح نم ىناسنلاو دحأ هاور ()



٥٧١ 

 ديقو ىلص هدحو ىلصي نأ بحأ نم نكلو سمشلا فوسك دنع ةعامج نواصيال

 ناذأ الب ناتمكر فوسكلا ةالصو كهلا ىلإ ةبغرلاو ءاعدلا نوليطي اوناكو وعدي

 لا لوسر نإ ليقو . فالتخا ةبطخلا ىفو ٠ ةروسو هلل دجلا امهف أرقي ةماقإ الو

 دمحم وبأ لاقو . ةالصلا ىلإ اوعزفاف عازفألا هذه نم ائيش تيأر اذإ لاق تالخ

 نإ ليقو . رمقلا فسك لاقي الو « سمشلا تفسكو رهقلا فخ لاقي هللا ةمحر

 أرق سابع نبا نإ ليقو ء سمشلا فوسك دنع ةعامج هباحصأب ىلص ةلط ىبلا

 . نارمه لآ ةروس ةيناثلا ىفو ةرقبلا ةروس فوسكلا ةالص نم ىلوألا 7 ق

 « لئاس لأس ضعب أرقو سيو مورلاو توبكتعلا ةروس أرق هنأ ىلع نع ىورو

 دمحم ىبلا دل و م توه موي تفك سمشلا نرأ ىور نسلا وب أ لاقو

 ىلصف ماقف :ةلط ىبلا كلذ غلبف هتومل سمشلا )ا تبيصأ سانلا لاقن ك مالسلا هيلع

 نلا دمخ ، سانلا بطخ ةالصلا ىضق املف {ةءارقلاو مايقلا امهيف لاطأف ةعامج نيتعكر

 « ىلاعت هللا تانآ نم نانآ رمقلاو سمشلا نإ سانلا اهيأ : لاق مث ، هيلع ىنثأو

 هللا اوعداو اواسف كلذ ت : .أر اذإف ،هدابع كلذب وك ذم هيلخ نم دحأل نافسكي ال

 فسكا.ميأ فسك ىلجني نأ ىلإ

 دنع لوقو ةعاج نايلصي املك نإ لاق نم مهنف كلذ ىف سانلا فاخاو

 سمنلاوةعامج رمقلا نام لهأ ا راث ٢ ىفو‘ ةعاج سمشلاو ٬ىدارف ىلصي رمقلا فوسخ

 رخأ ىف ناك نإف « رمقلا لاوحأ تقو ىف عوطت رمقلا فوسك ىف ةالصلاو ء ىدارذ

 هينىلصيال تقوف ناك اذإ فوسكلا ةالص اوفلتخاو . اهنع رتولا أزجأ ليللا

رمتعا دعبو ، سمشلانم بجاح علطي ملام نولصي لوقو . نوعديو نودعةي لوة



__ ٢ ٥٧ _ 

 هعواطو سءشلا بورغ دنع الإ تقو لك ىف ىلصي موق لاقو ى بورغ يهنت ملام

 . لاوزلا دنعر

 لصف

 اهدنع ىلصي مهح2عب لاقن ‘ تيآلا )) راسو ةلزلزلا هلخح ةالصلا ف وفلتخاو

 ناتيا رمقلاو سمشلا نإ وملَط ىبنلا لوقب الالدتسا فوسكلا دنع ىلصي ايك

 دعرلاو ،قريلا ةدشو بكاوكلا ضاضقناو ةلزلزلا تالذمكو 2 ىلاعت هللا تايآ نم

 ٠ بابضلاو ) ة.اظلا و رابذلاو ك حتي رلاو

 . ةرسعبلاب ةلزلزلا ىف ىلص سابع نبا نأ ىورو

 . ةالصلا ىلإ او:زناف ءامسلا نم نم اداه تع۔س اذإ دوعسم نبا لاقو
\ 

 « س.شلا فوك ةالص لثم اهنإ ةفجرلا ةالص ىف هللا مهمحر انباحصأ لاقو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هلرا و

» » » 

 ۔مهل تلق حص نأ ىعفاشلا لاقو ةعامج ةلزلز ىف ىلص ايلع نأ ىور ىراخبلا حراش لاق )١(



 ۔س ٥٧٣ ۔

 ن وتسل ١ ل وقل ١

 '١),اتسةسالا ةالص

 : ىلاعتهليا لاق ءىلاعت هللا ىلإ بلطملا كلذ فوءةنس ءاقسقسالا : نسلا وب ألاق

 ؛ك درو ارارم ؛مركيلَ ءاتلا ليسا اراقع ناك نإ " كبر اورفغتسا

 و » : لاقو . « اراثأ ل لتو تات تانج ِ مل , و نينبو لا 7 .ا

 .» ض رال او ءالا « نم تاكرب ملع تل اوق :او اونمآ ٦1 ى ف ێ رأ نأ

 ءاعدلا د_زع ىوغنااو ه وتلا طرف ذ » 1 ؛لحتسأ ف وعدا » : لاق »

 ى ربنملا ىلع بطخ مالظ ىبلاو ءاجالجر نأ ىورو . ىلاعت ةللا نم ةباجإلا عقت

 ربعل ليقو . ةالص ريغ نم انقسا مهالا ءانقسا مهالا : ةلط لاقن ، ءاقستسالا هلأسو

 رافنتسالا نه رثغلي ي له ءانل ىقسةسا نينمؤلل رغم آ ي : هنع هرا ىصهر باطلنا ت ١

 كيل 7 ليسر رامع ناك نا مكب ر اورفغتسا ، ىلاعت هللا رمأل الاثتما

 ؛ ىلعالا لإ سانلا جرخ : ىنلا نأ ىورو . ةآلا مامت ىلإ ‘ ارارم

 . ا وةسف هءادر لوحو ‘ ةلبقلا ىلإ هج وت ح > 6 اق اعدن 77 ىتسقساخ

 عنص اك عنصو © اعشختم ءاةسةسالا جرخ نم ىنلا نأ سابع نا ىورو

 دارآ نمو ث ارهج ةروسو دجلا امهيف أرق نيتعكر ىلص ى ىحضألاو رطفلا ديع ىف

 نوئشلل ىبعألا سلجملا اهردصب ىلا ى مالسإلا هقفلا ةع. وسوم نم عباسلا ءزجلا ق ءاح ) ( ١

 سانلا طحق نإ هنأ ةيضابألا بهاذملا باحصأ ةملك تقفتا ٣٩ ص هصن ام ةرهاقلاب ةيمالسإلا

 نم فسوي نا خشال سلالا بهذلا ىف ل ااق دقن أطخ اذه باوجلاو هصنب ھ ا ءاعدلاب اوقستسا

 سمشلا مفت ةرت نبح اعاجإ عرضتو ءاعدب ءاقستسالل جورخلا ن , ; هصن ام ةيضابألا ءالع لجأ

 779 ةعاجلاو انبهذم
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 .نيتعكر ىلصي و هب وث بلقيو ، ىحضلا تقو نابنجا ىلإ هعم نمب زرب ءامسقسالا

 .ىبنلا ىلع ىلصيو ى هل حتف امب هللا دمحم ع٠، هعم رضح نمب آرهج أرقيو ى امبرأ وأ

 « همعن ىلع هدمحو هلضف نم هللا لأسي مث ء تانمؤملاو نينمؤمال رفغتسبو والع

 هب حلصيو « دالبلا هب بصخ ، امات اماع تينم اتيغ ثيغلا نم هيقسي نأ هلأسيو

 سهاو ه ةرخألاو ايندلا حماؤح نم هل هرا حق امم ءاعدلا ىف دهتجم و وعدي و ي دابعلا

 . ةنسح ةفسو ةليسوو لضفن هنأ الإ تابجاولا نم كال

 -< رينملا دعصف ءاقستسالا ىلإ جرخ هللا هخ ر باطخلا نب رع نأ ثيدحلا ىو

 تيقسقسا لاقف « قسقست مل كنإ هل ليقف ، لزن . ىتح اثيش رافغتسالا ىلع دزي م

 .لعجف ي ءاونألاك رطمت اهنإ لوقت برعلا تناك موجح ىهو « .امسلا حيداجمت

 لسرب ارافغ ناك هلإ كب ر اورقغتسا ىلاعت هللا لوق لوأتي « ءامسقسا رافنتسالا

 . ءاونألا ال حيداجال وه رافنتسالا رمع لعجف ، ؟راردم مكيلع ءامسلا

 بصلا ىلإ طحنلا بلقني ىكل ءاق۔ةسالا ىف )هءادر ولو ينلا بلق ليقو

 . رمسألا ىلع نمألاو نعألا ىلع رسيألا لوح ك كالذب لؤافتلا ىم ىلع

 < رطملا طوحق هنل هللا لوسر ىلإ سانلا اكش : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 زنطت ىتلا جرخف . هيلإ نوجرخب سانلا دعوو ص ىلصملا ى هل مضو ربخمع رمأف

 مت وكشن ا : لاق ش هذحو هلا ربكف رخألا 7 7 كسءهشلا بج اح ادي نبح

 رعو لج هللا كر دقو { كنع هنامز نابإ نع رطملا راخثقساو كرايد بدج

 .معز نمل هجو الو ىذمزتااو دواد وبأو ملسو ىراخرلا ءادرلا باق ثيدح جرخأ )١)

 . م ةعدب هنأ



 س ٥٧٥٨٢

 «محرلانحرلا نيلاعلابر هلل دجلا : لاق مث . كل بيحتسينأ كدعوو هوعدتنأ

 تأالا هلإال ىننا للا تنأمهالا ديري ام لعفي هللا الإ هلإال ، نيدلاموي تنام

 ةغالبو ةوق انل تلزنأ ام لعجاو ثيغلا انيلع لزنأ ث ءارقفلا نحنو ىنغلا تنأ

 هرهظ سانلا ىلإ لوح مث ، هطبإ ضايب ادب ىتح ةاورلا ىف هيدي عفر مث ، نيح ىلإ

 .تدعرف « ةناحس هللا أشنأف نبتمكر ىلصف لزن 7 ء سانلا ىلع لبقأو ءءادر سباقو

 « لويسلا تلاس ىتح هدجسم لصي لف ، لجو زع هللا نذإب ترطمأو تقر.أو

 :لاق م هذجاون تدب ىتح كحض نكملا ىلإ سانلا ةعرس ةلع ىبلا ىأر املف

 .اماد 1 يلت تللك :نل هل وسرو هللادبع ن أو , ردف ءىشلك ىلع هللانأ دهشأ

 « مالسلا هيلع ىسيع هلا ىن اوتأف اديدش ًاًطحق اوطحق ليثارسإ ىنب نأ ىورو

 هعم سانلا جرخو ‘ جرخف 2 انل تيةستساف اندنع تجرخ ول هلزا ىن اي : هل اولان

 كنم ناك نم : مالسلا هيلع ىسيع لاقن ٤ مهنرمثك نم لابجلا تدوسا ىتح

 هكالذ لوقي لاز امف «س'ن مهنم عجرف ةيناث لاق مث سان عج رف عجريلف ابنذ بنذأ دق

 :مالسلاهيلعىسيع هل لاقن روعأ دحاو لجر الإ هعمقبي ملو مهلك سانلاعجر ىتح

 اموي تنك ىنأ الإ ،الف هملعأ بنذ امأ : لاقف ؟ ابنذ بصت ملا 2 ىتف اي كال ام

 تاخدأ ىتح ةأرملا تزواج اف ، هذه ىنيب اهيلإ ترظفف ةأرما ىب ترف ىلصأ

 « ىبحاص تنأ : ماللا هيلع ىسيع ل ةن ، ةأرملا اهتعبتأف اهتعزتناف ىنيع ىف ىعبصأ

 .تالختن « هاعد ىلع ىسبع نمأو لجرلا اعدف « كئاعد ىلع نمؤأ ىتح هللا عداف م

 هاوفألاىلازهلاو ، اماع ابشعو امات آرطم هللا ماقف ث اهيلازع تبص مث ًاجاحس ءامسلا

ةلي ىنلا ىلإ ىبارعأ لجر ءاج : ليقو . باحسلا نم ءاملا اهنم بصني ىتلا هتلا
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 س ٠ م ه. ٤ ٥ صو سح

 ؤ + .اغا ى دت ار لهلا َكاَمَت ا

 وه عوجلا نم . دئاكتفاب ىتلا هيكب ىقلأو
 ص ٥ ص ٥.٥ ٥

 تلاز ةيحلاو ئم ملا لظنفاى وس . . اندنع .سالا : لك أي امع ءئَك الو
3 

 لسرلا ىنإ الإ سالا رارف نأو ارف كليلإ .الإ تل سيلو

 لقث نم ريسلا دنع ريعلا رهظ ىلع هتوص وهو. ء لحرلا طيطأ نم طثي ريع : هلوق

 ةغلا,ملا مظانلا ىنعم نم دارملاو ، همون ىف رخ اذإ مبانلا توص طيطنلاو ء هيلع للا

 ؛مهيشاوممو مهب ةلزانلا ةجاحلاو بدجلا ةدشنم هيف مه ىذلا رضلانم ءاكتشالا ىف

 الإ طثي ال هأل 4 ريعل ف طث ال مهيشاوم لازه ةدش نم ةلاح ىف اوراص ىتح

 اذإ لفطلا كلذكو . طيطأ هب نكب مل هيلع لمحم مل اذإو « هيلع لجلا ةطساو

 وهو « طيطغلا بيس هنم نوكي مونب ذتلي هاذأ هيلع ىلوتساو « عوجلا هن دتشا

 & مونلا لقث دنع سانلا ضعب ىف داتعم اذهو ، ةجرشحو توص عم سقنلا ىرج

 تبلا لوصأ رقبعلاو . , هيلع رم ىذلا ليقو ڵ سبايلا ىأ ىماعلا لظنحلا

 هءادر رجن ولتت هللا لوسر ماق ماق : ليق . هلفسأ وأ هطسو نم مطق ىذلا لصفلاو

 انقسا مهالا : لاقف ڵ ءامسلا ىلإ هيدي عفر مث ث هيلع ىنث :أو هللادمح « ربنملا دعص ىتح

 ، راض ريغ ًاعفان ڵ ثثار ريغ ى المح ، اقبط ث ًاقدغ ى ًامبرم ًائيرم « اتيغم ثيغ
 ،نوجرخت كلذكو اهتوم دعب ضرألا هب ييحو ء عرزلا هب تبذتو ءعرضلا هب .المت

 ص بر قنا هاوفأك رطمي تءاجو . اهقاورأب ءامسلا تقتلا ىتح هرح ىلإ هدي در اف

ةتالتط هللا لوسر درف :لاق ع قرفلا « قرفلا :حيصي ءاجنم ءاجىتح دارملا ' ىلازعو
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 قدحأو « باحسلا باجناف : ر « انيلع الو انيلاوح مهللا : لاقم ءامسلا ىلإ هدي
 : لاق مث ، هذجاون تدب ىتح ةلم هللا لوسر كحضف ، ليلك إلاك ةنيدلاب

 نب "ىلع لاقن ، هرش اندشني نم 6 هانيع ترقل انيح ناكول ڵ بلاط ى أ رد هلل

 : هل وق دي رت كالل « ن هللا لوسر اي ىمأو ىأب : بلاطأ ىب .
 م ٤٥ د ۔ه م صم ٥ -. ۔.۔٥ه ۔.ہ۔ه ۔ ه

 ليارالل_ ةمصع ىماتيلا لاغ ههجوب مامشلا ىقست ضيبأو

 لاونو ةمش ىف هدنع مف مشاه لآ آ نم كدملا هب فيط

 . لزن مث ، نسحلا ابأ اي تدرأ ثالذ 5 : :نال هللا لوسر لاقف ص هل تايب آ مم

 نكمملا عرءأو ى ىعرلاو ألكلا ريثكلا ا وهو ث ابيصخ ىأ ًاعيرم . ةلوق

 & ماعلا قبطلاو ، ريثكلا قدنلاو « أالكلاو بشعلا هيف رثك اذإ ىداولاو

 نرثجتلي ىذلا ود لمارألا ةمصعو « مهثايغ ىأ ىماتيلا لامنو ، ءىطبلا ثئا رلاو

 : لاق ال هللا لوسر نأ ىورو . مهل لاه ال نيذلا ءافعضلا كيلادصلاو ك هيلإ

 اذإ ههم ن.و مامالا ىغبنيف ڵ طخسب الإ ارطحق الو ، ةحر الإ موق رطم ام.

 سانلا اوظعي نأو ث ملاظملا نم اوصلختي نأ ءاقستسالا ىلإ جورخلا اودارأ

 جورخلا لبق( مايأ ةثالث او.وصي نأو « بونذلا نم رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ اوعزفي و

 { در ال اصلا ة ةوعد : :نال ىلا لوقل نو :اص مثو مإ ارلا م ويلا ىف اوجرخ و.

 ىقستسيو « برلا بضغ ءىفطت ةقدصلا نأل مهلاومأصلاخ بيط نم اوقدصتي نأو"

 ضعبو ث نيكاسملاو ءافعضلاو نايبلاو عومشلاو نيملسملا نم حالصلا ل ٦7

 ثات۔ةساللرافكللا جورخ هر هركبو ضعب ثإلذب رماي 77 71 اهلا جارخإ بحتسا.

 مهنا : ة.طخلا رخآ ف لوةيو . ةال_دلا ۔هر ءاقستسالا ةالصل بطخ ن ] ةنسلاو. .

) ا نييل اطلا جه ( ٣٧ _ ٠٨



 + او لاو رغلا م د \' لاو داي.ل اي نإ ممالا نيطن امتلا نم انلمح الو ك ثغلا انة۔ا

 > عرقلا انل رد أو ‘ عرزلا انل تين أ مهالا ءك_ب,اإ الإ ىكشي ال ام دهجلاو

 .مهالا ، كريغ هفشكي ال ام انع فشكاو ث ضرألاو ءامساا تاكرب نم انقزراو

 .نايلس نأ ىورو. . اراردم انيلع ءامسلا لسرأف گرافغغ تنك كنإ « كرفغتسن انإ

 ١ومجرا : لاقن « ىقستست ةلمث هجورخ ىف ىأرذ ىقستسا مالسلا امهيلع دواد نبا
 . كريغب كاقس دق هللا نإ

 لصف

 « رطملا نم اوطحق دق سانلا اذإف ةكم تمدق : كرابملا نب هللا دبع لاق

 :ث ةبيش ىنب باب ىلي امه سافلا ىف تنكو { مارلا دجملا ىف نوتستسي مه اذإو .

 هقتاعىلع ىرخألا ىقل أو اهادحإب رزتا دق ءشيح اتعطق هيلع ، دوسأ مالغ لبقأ ذإ

 ةرثك هوجولا تةلخأ ىهلإ : لوتي هتعمسف ، ىناج ىلإ ىفخ عضوم ىف راصو

 ى ةقيلللا كالذب بدؤةل ءامسلا ثيغ انتعنم دقو { لامآلا ٢ىواسمو بونذلا

 .ةعاسلا ء مهقسا ع ليجلا الإ هنم هدابع فرعي ال نم اي 2 ةءانإ اذ اماح اي كالأسأد

 .لبقأو 7 مامغلاب ءامسلا ترتتسا ىتح ث ةعاسلا ةعاسلا لوقي لزي مف : لاق ك ةعادلا

 :ء ضرألا تيورو لاويسلا تلاس ىتح ىكبيو عرضتي وهو « ناكم لك نم رط

 ء ملعأ هللاو . روبقلا ىف نم ثعبي و اهتوم دعب ضرألا ىح ىذلا هلل دحلاو

٠ قيفوتلا هب و
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 لوتسل ١ و لح ١ ولا 9 وةل ١

 [ ةالصو ‘ رحفلا ةنس ق

 ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر : لاق تللك ىنلا نأ هللا هحرديعس وأ ىو ¡

 ٨٨ . ١2 ١‘ .اس هتلاح ١. . ِ
 ةالص لبق نيتعكر ىلص رجنلا علط اذإ ناك ةلال ىبلا نإ ليقو . _هميف امو

 ةمكرلا ىفو « نورفاكلا اهبأ اي لقو 2 باتكلا ةحتاف ىلوألا ةعكرلا ىف أرقب رجفلا

٠ 
 كالذ لعفب بوبحم ن درغ ناكو . )د.أ نا وه لقو ‘ باتكلا ةح اف ةريخألا

 ةالصىلإ ليللا نم رخآلا فصنلا لخد اذإ لوقو ء رحفلا عاط اذإ امهتالص تقوو

 عولط لبف م ام ٹفالذ هارجأ رولا ىلص لقو تقولا كالذ ف اهالص نُ > رحفلا

 الف رجفلا عولط دمب امهمكر نإ و 5 ةداعإلا هيلعف امهعكر نأ دعب مان نف ث رجفلا

 ايحطذم اهذم٫ مان اذإ اهديعب لرقو ، رذلا ةالص لب5 اهدعب مان واو { هيلع ةداعإ

 ىلصي الف اهالص نمو « هيلع ةداعإ الف عاجلاو مونلا ريغ ثد>أ نإو ے عماج وأ

 رجفلا ىتمك ر نيب ةلذانلا زاوج ىراوحلا وبأ ىورو 2 ةلفان ةضيرفلا نيبو امهنيب

 ةلئان ىلص نمو 2 اهدعب رتوي وأ نب ملام رجنلا عولط لبق ثالذ ناك اذإ ةضيرفلاو

 هبزجي ال لوقو هأزجأ رجفلا ىتعكر نع اهب ىونو ليالا نم ريخألا فصنلا ىف

 )١( اعيمج ايندلا نم ىلل بحأ امهل : ملم ىورو ةشئاع نع ىذمزتلاو ملم هجرخأ .

 ةتنا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ريبكلا ف ىقاربطلاو ىلعي وبأ ىور )٢(

 نآرقلا عبر لدعت نورف اكلا اهيأاي لقو نآرقلا ثاث لدعت دحأ هتنا وه لق لسو هيلع هتنا ىلص

 ناسنإلا امهيف بغري ىنعملاو ردلا بغر امهيف ناتعكرلا ناتاه لاقو رجفلا قعكز ىن امهآرقي ناكو

 ةتنا ىلص ةا لوسر تقمر لاق رمع نبا نع ىانلا الإ ةا ىورو ردلا عمج ىف بغري ك

 . دحأ ةنا وه لةو نورناكلا اهبأ اي لق رجفلا لبق نيتعكرلا ىف آرقي ناكف ارهش ملسو هيلع
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 لبق لقتنا لقتني نأ دارأ نم هب لمعنو نحن هبحتسن ىذلاو « رجفلا عولط دعب الإ

 نم و . ردقلا ةض. رد اهمهتا 7 > رجفلا ىتمكر عكر رحذلا علط اذإف رجفلا عولط

 علطت ىتح امهعوكر رخأو ةعامجلا ىف ىلص ةعامجلا ىف رسجنلا ةضيرف توف فاخ

 ن ةعكر كردي نأ اح ر نإ لوقو > ذارأ ثنح و أ » هناكم ف امهاصي و سمنلا

 اذ_هو ڵ ) ردأ ام لديل و ةتامحلا عم لخدي 7 امهمكر ب هناو مامإلا عم ةمي رلا

 عم كردي نأ اجر اذإ هللا هحر حبسملا نب دمحم لافو . هراتخا نم هراتخا ىأرلا

 ةعاجلا ىف لخدي مش ، رجفلا ىتعكر عكريلف ةادغلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا مامإلا

 و» ناك نإو ث ةعامج ةضيرفلا ىف لخديو نيتعكرلا عديلف ىلوألا توف فاخ نإو

 نإ و ، سأب الف عكرب ىتح هورظتنا نإف امهمكر ب نأ لبق ةالصلا تميقأف مامإلا

 نيب مالكلا هركيو ، سأب الف سمشلا علطت نأ ىلإ نيتمكرلا رخأو مهب ىلص

 ىتعكر عكري نمل زوجي الو مرح الب ةالصلا رمأ ىف الإ ةضيرفلاو رجفلا ىتعكر

 ،هفرط ىف ىلصيو ماو ريبك دجسم ىف نوكي نأ الإ ةضيرفلا ىلصي مامإلاو رجفلا

 ةااصلا تميقأ اذإ ؤ هنزا هجر ليهس وت آ لاق . تالانه امهعك ر نأ اوزاحأ دةف

 ك رحفلا ىتعكر الإ ثيدحلا ضعب ق دجويو ك مامإلا ح الإ ةالص الو دحسلملا ف

 . ج ىنلا نع 27 7ِ اذكح

 ةالص دعب ولو دارأ ىتم ايهلديي نأ هلف امهتقو ىف رجفلا اتعكر هتاف نم 17

 نم ببس وأ رذعىتعمل رحألا ىتمكر كر نم هن أ هللا 4٩ ر دعس وأ لاقو > رصعلا

 ةدايز تاياورلا ضعب ىف ءاج ىقهيبلالاق ةريره ىبأو رمع نبا نع دحأو ملم هجرخأ )١(
 . .م اهل لصأ الو رجفلا ىتعكر الإ
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 اهالص نإو مويلا تاذ رجفلا ةالص دمب امهباصي ال هنأ رجفلا لص ىتح بابسألا

 ره أ لاتما بحتس 4 ا الإ ثالذ ٠ ن عنمت ةحح ملعن ز الف مويلا ثفالذ ىف رحقلا لعب

 تقولا ىف رك ذف اهنع مأانلا وأ ةالصل ىسانلا ىف فلتخاو . هريغو اذه ىف نيلسمل

 .ةضيرفلا مث رجفلا قمكرب أدب ةعس تقولا ىفو ،تقولا ىف ركذ اذإفتقولا دعب وأ

 لدبي مث ، سمشلا علطت نأ ىلإ رظتناو ةضي رفلاب أدب تقولا ترف فاخ نإو

 بيترتلا ىلع رجفلا ىتمك رب أدبب لوقن تقولا تاف ام دعب رك ذ نإ و رجفلا ىتعكر

 نال كالذ ف ريحم وه لوقو ‘ رحفلا ىتعكر ش ةص رهل اب ديد لوقو > ةضي رغلا 7

 دمبو تقولا ىف ةضيرفلا لبق رجنلا يتمكرب أدبي نأ انبجمي ىذلاو . لدب هلك كلذ
 توفي رجفلاىتهك رب ادب اذإ فاخ و « قيض تقولا ىف نوكي نأ الإ تقولا توف

 : ىلاعت هلوق ىنعم ىف ليقو ةضبرفلا ةالصب أدبي هنإف ةضي رفلا ىلصي نأ لبق تقولا

 :هلوقو ،رجفلا ةضب رذ لبق ناتعكر لام « موجَفلا رآبدإ ؤ تسق لتلا نهو »

 رمؤد رجفلا اتعكرف برغلا ةضيرف دعب ناتعكرلا امه 3 دوجسلا ر رب دإو هحبسو

 نأ رجفلا دوب ايهمكر ..ل نمل بحتسيو . ةرافك ايهكرات ىلع ع ملسن لو ، اهملع ةظفاحملاب

 سأ الو ؛« ةالص ةصبي رغلا نيد و ا۔مىب ىل ىلصي الو هرا رك ذب الإ اهدعب ماكتي ال

 ىلع نب ىسوم ن أ ىورو . سني نأ اا , لتسي نأو رحقلا ىت :كر .7 ملكتي ن ]

 ةالص تقو رضحب ىتح ناضمر رهش ىف مايقلا نواصي اوناك هعم نمو هللا حر

 .ةعامج ا ولصي ١ وناك ى ا ةالصلا رب نومك رب ال و ةادالا ةالص نواص. 7 > رحفلا

 ءادأب هلافتشاف ضيبألا رحنلا علطو تامكررلا نم اثيش لمالا ىف عكر نم ليقو

لبق نيتعكر عكريلف رجفلا ماط 7 ماقو ليالا ىف عكر نمو 0 ىلوأ ضنارقلا
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 لخد رع نب هللا دبع نأ ثيدلا ىف مفر « هللا هحر رثؤملا وبأ لاقر . رجفلا ةالص

 عك ر سمشلا تعلط املف {ةالصلاىف لخدف مكر نكم ملو رجفلا ةالص لبق ;( )ديلا

 عكر لجر ىف تركذو _ فنصملا باتك ىفو . ةادغلا ةالص لبق نيتللا نيكرا

 دحال لاق وأ ث ال لاق ڵ يلص لاق وأ ث ال لاق نذأ لجر هل لاق ش رجفلا ىت "كر

 امههكر اذإ ال لاق ؟ نيتمكرلا ةداعإ هيلع له ةجاح دحأ ملكو أ أ لص مت مئان

 ىفاعم نم ءىش وأ هللا ركذب الإ ملكتي الأ هل بحتسي هنأ الإ رجفلا عولط دعب

 نم لالا ىاعم نم ءىش و ١ ك وكنم نع ىهن و أ فورعع ره أ و أ ك 5 اصلا

 ءوضولا هب ضقتني ال امم ايندلا رمأنم ءىشب ملكست نإ و ، اذههبشأ امو نيدلا رمأ

 لجرلل ز وجيفأتلق هللا لل۔ع م اباوج 7 ‘ ةداعإ ال ر > هيلع ضقت الو رصق ذهو

 ق موقلاو وه ىلصي مامالاؤ رحفلا .7 مم الا ىوزن لحسم رخآ ف عكري نأ

 دحسملا ناك نإ و ك كالذب سأب ال مل :لاق ؟ مامإلا ء ارة عمسي وهو { ةعامحهمدقم

 اوزاجأ امنإو ث ةداعإلا هيلعف مامإلا ةءارق عمسيف ةعامج هيف نولصي سانلاو اقيض

 ىكزأ ذحسم وأ کو ر لحس م و ا راحص لحسمه لثم عماج ذحسم رحؤم ق كللذ

 ء

 لصف

 رفسلاو رضحلا ىف اثالث ىلصي مهغءب لاقف . رتولا ةالص ىف انباحصأ فلتخا

 ةدايزلا بحأ ثالثلاو ء ىزجم ةدحاو مهضعب لاقو ، دحاو ملستو دحاو مارحإب

 لصي مل نم ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع ىذمرتلا جرخأ )١(
 . م س .اا عللتت ام هر امهلسياف رحفل ١ تعكر
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 ريخو . نيتميلتو دحاو مارحإب اثالث ىلصي مهضعب لاقو : لهلا ةدايزب لضفلا

 ٠ ىلوألا ةدعقلا ىف لست الب لصولا نيبو ل۔ةلاب لصفلا نيب لوقلا اذه بحاص
 - \ -١

 نامح لهأ رك أ ب لمع ىذلا لوقلا اذهو نمخ لصف ال ؛>لىلصد مم2ععب لاق و.

 لعب الالدتسا ثالثلاب ارلاق نذلاو > نيتمكر لوو ةه ر رت ولا م2عب لاق.

 حبس ةروس رتولا نم ىلوألا ةيكرلا ىف أرقي ناك هنأ ىور امل ء ةلو _>يدلا

 دحأ هللا وه لق ةثلاثلا ىفو . نورفاكلا اهبأ اي لق ةيناثلا ىفو . ىلعألا كبر ا

 ع ىنلا نأ 77 ادحا ولا زاوم اولدتسانيذلا و نهب لدصفهنأ ورد لو.

 تفخ نإف ص ىنثم ىنثم ليللا ةالص » ةنال هلوقل و ، ثالثلاو ة دحاولا لسغ

 نوكتو اهرينب ةلوصومةمكرلا هذه نوكت نأ لمتحيف «ةدحاوب رتوأذ ")حبصلا

 مساو . حبصلا هأجفي نأ ىلصملا فاخ اذإ ى اطرش هيف نأل حبصلا لجأل ةدرفنم"

 كلذ نم رثك ١ ام ىلإ عست م سر سمحو ثالثو ةدحا و نم د رذلا ىلع ععي رتولا"

 ةدحاوب رتوا ءاش نإ رفاسملا ىف هللا هحر بوبح نب دمحم لاقو . بردلا مالك ىف

 ىتح ىلص مث « زجاملا رتو اذه لاقو « ةمكر. رتوأ ارباج نأ انغلبو . ثالثب وأ

 رتوي ةيواعم نإ سابع نبال ليقو . كلذ زاوج هباحصأ ىري نأ دارأ امن
 إو حبصأ

 .ةعكر ىلع ديزي الف اذهفرع ادإ امأ . مأ ال کالذفرع نبأ نم لاقف ڵ ةعكرب

 , . سابع نا
 )١( ثيدح نم هجام نباو ىناسنلاو ىذمرت هاورو ىدع نيا هجرخأ

 دمحا هاور ثالنا
 ثيدحو ةدحاولا ثيدح ةشئاعو رمع نبا نع ناخيشلا ىور . )٢(

 ملسم هاور عبلا ثيدحو ةدئاع نع ملسم هاور سخلا ثيد> و ةشئاعو سنأ نع ىئاسنلاو

 . دواد وباو

 لوسر لاق لاق ىراصنألا بويأ ىنأ نع عيبرلا ىورو مع نبا نح ىاريطلا هاور )٣(

 انخيش لاق ءاتيل “ىموتف عطتست مل نإف ثالثف عطتست مل نإف سمخب رتوأ ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا

 . ءاشعلا ةنس اهنومسي نيتعكرب ةقوبسم ثالثب رتولا انباحصأ راتخاو هيلع هتنا ناوضر ىملاسلا
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 ةديبع ىبأ ةجوز رفعج مأ نع بويأ ن لثاو ىنريخأ ليحرلا نب بوبحم لاقو
 حيب رلا لاقو .ةمكرب الإ رتوب هرأ لف ةر. ريغ هرةسف ةديبع ابأ تبحص تلاق اهنأ

 :هللا هر اه نع ىورو . ةعكرب رت وأ برغملا تقو ىف ءاشعلاو برغملا عمج نم

 كثارتق اله ةو وتك ىلص و رت ولا كرت نم ليقو . رثا ةعك رب رت و ] نم { لاق 4 1

 . بجاوف هلدب امأو « رتولا كرت نم ىلع ةرافكلا ىف فلتخاو . هتيالو

 باتقسي هنإف اهب ندي ملو ناتللاو رتولا كرت نم هللا هحر هللا دبع وب أ لاقو

 ناك نم لاقو ث هياع ىلصي الو ")رفاك وهو ، لتق الإو نتتخاو رتولا ىلص نإف

 هزأل لدبلا هيلعف تاعكر عبرأ هيلصب لراكو ثالث وأ ةمكر رتولا نأ ىردي ال

 حم ناضمر رهش ىف الإ رفس ىف الو رضح ىف ةجامج رتولا ىلصي الو . ةنسلا فالخ

 ملعف الف ناضمر رهش ريغ ىف ةعامج موق هالص نإو ، ةنسلا ىن ءاج ام مايقلا ةالص

 .نورب ال نيذلا نيهاسملا ءعحىلطخ لو 2 ةنسلا فالخ كالذب در اذإ هلدب مهمزلي هن أ

 لهننم ةيالو نع فوقولا اوأرو كناضمر رهش ىف مايآلا دنعالإ ةنامج ىلصي نأ

 .بجرو رشعلا ىلايلو رطفلاو ةهجلا ةليل ىلص نم ليقو ٠ نيلسملا ىلع افالخ اذه

 مهمزلي ال نأ انبجءيف كاذ زاوج مهنظ ىلع ةعامج رتولا اولصو ڵ ةعامج ةلنانلا

 ؟دحأ ملعأ الو { لذبلا مهيلع نوكي نأ ةنسلاب مهلع ىلع كلذ اولعف نإ و 2 هلدب

 ىف كلذ لمف دق مهضعب نأ الإ ةتأمج رقدلا ىف رتولا ةالص زاجأ انباحصأ نم

 ىورو هبوجو ىلا ةني:حوبأو انباحصأ رثك أ بهذ هنع هنا ىضر ىماسلا انخيش لاق )١(
 هتنس ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلاو رتولا ديز نب رباج لاقو ضرف هنأ اضيأ ةفينح ىبأ نع

 . ھ ة:س لب بجاو رغ هنأ مب رلا مهلم انياحصأ ضعبو انموق روج لاو تايجاو



 لاق . ك ن هللا دعو ، دودوم نب بجاح دودوم و أ هنأ نظأو ، ةكم قيرط

 لقو ، ةد_>او وأ ثالث وأ سمخ وأ عبسب رتوأ ءاش نم ىراصنألا بوأ وبأ

 . ءاش امب رتوي رغك أ وأ عبس وأ سمخ وأ ثالث وأ ةدحاو ىمه امنإ : سابع نبا

 نم ىلإ بحأ سمخو ، ةدحاو نم لإ بحأ ثالث صاقو ىفأ نب دعس لاقو

 ةعكرلا لسف نم هللا هجر ديعس وبأ لاقو . سمخ نم ىلإ بحأ عبسو ثالث

 ‘ أرقيو ل.هتسلو ةريب٨ستب ءىشلي هنإف ىلوألا ةدعقلا نم ملستل اب رت ولا نم ةريخألا

 ىون اذإو د ةريبك ماق _ اذإف تاعكر ثالثب رتوي هنأ ىلع لصفلا ىرن اذإف

 دارأ نم ليقو . ةكرب رتوأو لسقلا دعب هجو مث ى نيتعكر ىلص ةعكر ب رتويهنأ

 نأ دارأ نإو ث زئاخل تاعكر ثالث ىلإ اهلوح نأ دارأو ةمكرب رتولل مرحمب نأ
 رتولا ةالص تقوو . ةدحاو ىلإ ةينلا لوحم الف تاعكر ثالث هنأ ىلع رت ولل مرح

 رجفلا علط اذإف . رتولا ةالصل تقو كلذ لك ث رجفلا عولط ىلإ ةمتملا ةالص نيبام

 ءاشعلاو برغملا عم هعمج زئاجف رفسلا ىف اهأو ، رضحلا ىف اذه هتقو تاف دقف

 مون وأ نايسنب رذع نمالإ رتولا كرت زوج الو ، برغملا ةالص تقو ىف ةريخألا
 ةالص توف فخ لام رتولا ىلصي نل زئاج هنإ ، ليق دق هنأ الإ رجفلا ملطي نأ ىلإ

 ةلاهج ىند وأ ادهعت رتولا كرت نهو ، ةرضالا ىلص توفلا فاخ نإف ڵ رجفلا

 ىأرضمب و .ةرافكلاو لدبلا موزا نم ضئارفلا نم اثيش كرتم ىلع ام هيلع لوقف

 نم ريبكلا ىنعم هبشيو ، فالتخا الب هل مزالف مثإلا امأو ٤ ةرافك الب لدبلا
 ىلإ رتولا كرت زاجأ انباحصأ نم ادحأ ملعأ الو ةداعإلاو ةب وةلا هيف مزلت و بونذلا

اهتحلأ صعبو . رفسالو رصح ف اهكرت روحم `١ل ةنس رد ولاو . سمنلا عولط تقو
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 اهنأ اوعمجأو ةنس هتمأ ىلعو ةضي رف وثتط ىبنلا ىلع ۔ هن إ ليقو . ضئارفلا

 ، ةبوتكلا تاولصلا رثاس لثم : رهاط لانو مات ءوضوب الإ اهتيدأت زوجت ال

 ةماقإ ال اهنأ اوعمجأ مهنأ الإ دوجسلاو عوكرلاو ةءا رفلاو مايقلا ىنعم ى كلذكو

 . هيجوتلا اهيف اوتبثأو « راذأ الو اهم

 رتوأو ةمتعلا ىلص هللا همحر ديز نب رباج نأ هللا هحر بوبحم نب دمحم ىورو

 . حبصلا ىلإ هتليل ايحأف تيبلا لخد مث ك ناتماهدم ى اهف أرق ك ةمكرب اهدعب

 رت وي ٣ ةمتعلا دعب نيتعكر لصيلف ةعكرب رتوي نأ دارأ نم نامثع ن نايلس لاقو

 ة_فيذح ىل أ نب ءالعلا لاقو . تاعكر ثالثب رتويلف ةمتعلا دحب ائيش لصي مل نمو

 عكري ىتح ةداع كالذ ذختيال تاعكر ثالثب اهدعب رتوأو ةمتعلا ةضي رذ ىلص لجرل

 ىنييتعكرلا نيتاه نإ ليقو . ةمتعلا ةالص دعب ىلصت ىتلا ةنسلا ىهو « نيتمكر

 حبصأ ىتحمونلا هب بهذف لمالا رخآ رو نأ دارأ نم ليقو . نيتناخ رلا نايمست

 ىبنلا نأ رع } نبا ىورو . افورعم عنصي نأ همزلي الو ماق اذإ رتوي نأ هيلعف

 هن أ : ىنلا نع ليق رفعج نبا عماج ىفو . ةلحارلا ىلع رتوأ امب ر ناك :نل

 رت ولا امأف ءكاوسلاو رتولاو ليللا مايق عوطت كل نهو ةضيرف ؟يلع نه ثالث :لاق

 ىمهو )ةسداس ةالصب كا هللا خ : لاق هنع ثيدح ىفو ، ضئارفلاب قحل دقف

 ثالثب رتوب نأ ىغبذيف هيلع ضقتناو هيف كش مث اثالث رتولا ىلص نهو ى رتولا

 نميف هللا همجح ر هلزا ديع ان أ.٠,ع ظفح ن نم ظةحو . ٠. رحأ تقولا ف ةدحا وب رتوأ نإف

 رتولا عوطت كل نهو ةضيرف ىلع نه تالث سابع نيا نع ك الاو دحأ ىور )١(
 . ! ھ . رجنلاو ىحضاا اتهكرو

 )٢( ريعبلا ىلع رت,ي ناك هظفلو رمع نبا نع ناخيشلا هاور .
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 بحأو كلذ هل زثاج هنأ ك ةعكر ب رآ و” نأ هتدن لوح ش تاعكر ثالثب رت ويل ماخ
 م

 نم 7 . كلذ ىلع ع نأ ةدحاو وأ ااا 7 نأ ىلع رت ول ١ ف لخ د ا ١ ه.

 هنأ انامز كلذ ىلع ماقأو اهدحو دجا الإ ةريخألا ةمكرلا ىف أرقي لو رتولا ىلص

 . لضفأ و داع ] نإ و ) 4.اع ةداع ١ ال

 هنع هللا ىضر رمع و لمالا لوأ ر ود ناك هنع هلزا ىضر ركب أ نأ ىورو

 امأو ) ستكالحن ركب وبأ امأ لاقن :ن هللا لوسر كإ) د غلب > لذوجلالا رخآ رود

 اهدحأ لاقن « ةزاغم ىلإ اعفد نيلحرك الثم ايهف برضأس لاقو ڵ ناعم ىوقن رع

 ‘ اهماع رداق اناو ث اپمطقاف ماج \ز أو موقأ 7 مانأ رخآلا لاقو اهعطق ا ىتح ماذ ا الا

 رخأ مايق ىلع ردق ره لوقب عيرلا ناكو ،هبحاص نم ابيرق امهنم دحاو لك حبصأ

 لمالا لوأرت ويلف ليدلا رخآ موقي ال نأ فاخ نإ و « لضفأ ليلا رخآ رت وياف لمالا

 . قي وتلا هب و ملعا هتناو"

 رح نهم كل رخ ةدا ةالص كداز هلا نا هنأو اإاسرم رباج نع عيب رلا هحرخا ) ( ١

 . رتولا ىعو معنلا
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 : نوتسااو ىناثلا لوقلا

 ركذلاو لفاونلاو ىحضلا ةنس ةالص ىف

 77 ع س ۔ ه ُ . م ع .

 هنإف نيحل اص اونوكت نإ ركسو ىفام ملعأ مك بر » : ىلاعت هللا لاق

 ى ىحضلا نولصي نيذلا مه : ريسفتلا ضعب ىف ليق ء « روةَت نيباو ناك

 هذه ىلع تيتأ ىنح ةليضف ىحضلا ةالصل نأ تننظ ام : لاق سابع نبا نأ ىورو
 2 ص و ٤ ے' ر ےم

 عت ر ذم اهتقوو « قار شال او ئشلاب نح مز هعم لابلا ] رت نإ « ةيلا

 . لاصفلا تضمر اذإ كلذ ل ےذفنأو ث راهنلا فصن ىلإ حمر ردق سمشلا

 :ذاعللاق : ليقو .ىحضلا ةالصب __٨زيربج ىناصوأ : لاق ٍةتالط ىنلا نأ ىورو

 : لاقو . ىحضلال يلصم ناك نم الإ هلخدي ال ىحضلا هل لاقي اباب ةنجال نإ ذاعم ال

 رثك أ ىحضلا ةالص تناك : لاقو . هبونذ هل هللا رنغ ىحضلا مفش ىلع ظفاح نم

 ©"ءابق دجسم لط ىنلا ىتأ : سابع نبا لاقو . مالسلا هيلع ىنلا دواد ةالص

 اهنولصي نوباوألا ناكس ةبغر ةالص هذه : لاقف 2 ىحضلا ةالص نولصي موق اذإف

 ريذنابلطي نم لك الإ ىحضلا ةالص ىلع ظفاحم ال : ليقو . لاصفلا ضمرت نيح

 هلهن اغ ال اهرك أو > ناتعكر املق و - ارجأ انع أ ناكرثك أ ىحضلانم ىلص نمو
1 

 ليق ىحضلا ىلص هرفس نم مدق اذإ تلل ىنلا ناك : ليقو . راهنلا فصتني ىتح

 ةدبع وب أ ناكو . ارمع اع لي و « امود اهيلصي سابعنا ناكو ك هلهأىمإ لخدي نأ

 فالتخا ضعب هيفو ةريره نأ نع دمحأو ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 ٤ . ء ٠ ٠ ء -

 ( ٢ ) ١ مرا بر ديبر نع ملهو دم>اأ ه>ح ر> ٠.
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 ىنراظتنا:هل لا» ؟نالا ىف ةديبع ابأ ىقل هنأ عيبرلا ثدح و ،انامز اهكرتي و اهيلي

 ىحضلا ةالص لضفأ : ليقو . نيح ذنم امهب ىل دهع الف « نيتمكر ىلصأ ىتح

 ؛رصملاةالص تقوف برغلا نم نوكي ام ردقب قرشلا لبق نم سمشلا تراص اذإ

 ،هتنسحو هثوي رحأ هل بتك تقولا اذهف ىلص نم :لاق ةل ىنلا نأ ىور اك

 دشأ هيف دبعلا نوكي نيح ةالصلا تاقوأ لضفأ ليقو . هتئيطخو همإ ىفكو

 . ملعأ هللاو ، تناك ةعاس ىأ ى ةالصلا ىلإ الابقإ و اطاشن

 لصف

 نع ىور امل ! عوطتلا لضفأ اهعوطتو ث ةالصلا ندبلا تادابع لضفأ ليقو

 ىلع بظاوي الو ةالصلا كلاهأ ريخ نأ اوملعاو اوميةتسا لاق هنأ ةن ىبنلا

 مايق ةضورفملا ةالصلا دعب عوطتلا لضفأ ليقو . نمؤم الإ ةالصلاو » وضولا
 ّ ى م

 . س ء 7 _

 ليللا نم اليلق اون اك » : ىلامت ةلوةل ، هلوأ نم لضفأ ليالا رخآ و . لينلا

 5 ادحأ ةحا٢ ١ ا ._ . 2.9 - 22٠ .- 2٠ً 2٠٠:
 .رجاف ءارج ا ةمال لالا ازج نإو ٠.(ا ںو رععتسا مه راحسال ابو ںوعح, ام

 (٢)
 دواد "ةالص ىلاعت هللا ىلإ ةالصلا بحأ ةط ىبلا لوقل ، لضحأ طسوألا

 . هسدس ماني مأ ع هنل مرةيو ث ليالا فصن ماني ناك. مالسلا هيلع ىنلا

 نع مان نم : لاق ل ىزلا نأ هنع هلل ىضر باطانا نب رمح ىورو

 رهظلا ةااصو رحفلا ةااص نيبام أرقف ٨4:م ءىش وأ ك لدالا نم هدرو ىأ ك 4 ,ح

 نع ىناربطلاو هحام ناو ناب ر نع ىقلاو الاو هحام نباو دحأ هجرخأ ) ( ١

 . ورمع نيا

 .صامهلانب ورمع ن هتا دعنع هحام ناو ىناسنلاو دواد وبأو ملس.و ىراخيلاهحرخأ )(٢)
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 ةيفاق ىلع ناطيشلا دعي : لاق هنع ىرخأ ةياور ىفو .» لبالا نم هأرق امنأكف

 ظةيقسا نإف دقراف ليوط ليا كياع ةدقع لك دقع ثالث مان اذإ مكدحأ سأر

 حبصيف ڵ ةدقع تلحنا ىلص نإف ى ةدقع تلحتا أضوت نإف 2 ةدةع تلحنا هلا ركذف

 . نالسك سفنلا ثويبح حبص أ الإ و ‘ سفنلا يط اطمشف

 .ىف همامع لم ىجرأ لالب اي ىنثد> : لالبل لاق :نل هلرا لوسر نأ ىورو

 ىدنع ىجرأالمع تلهام لانت ء ةنجلا ىف "ىدي نيب كيلعن قد تعمس ىإف مالسإلا

 .بعك ام روهطلا كلذب تيلص الإ راهن وأ ليل نم ةعاس ىف اروهط رهطتأ مل ىأ

 .بيجتسأف ىتوعدي نم ث هللا لوقي ليللا نم ثلث ىقب اذإ ليقو . ىلصأ نأ ىل

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تلثسو . هل رفغأف رفغتسي نمو . هيلتعأف ىنلأسي نم © هل

 ةعكر ةرمشع ىدحإ و 4 عستو عاس ك تلاق» 2 ليالاب :نع هلا لوسر ةالص نع

 « نيتعكر لك ىف دهشتو . ىنش. ىنثم ةالصلا وتلل لافو . رجفلا ىتمكر ىرس

 عوكرلا ةرثك :مضب لاقن ملدلا لمهأ فلتخاو . منقتو نكسمو عرضت و

 اذإناك والع ىنلا نإ لمقو . لضف أ مايقلا لوط مهضعب لاقو . لضفأ دوجلاو

 « نمف نمو ضرألاو تاو۔دلاق تنأ ، دجلا كالمهالا : لاق ليالا نم دجهتي ماق

 تاومسلاكالمكال دخا كلو ء نهمف نمو ضرألاو تاو۔دلا رون تنأ دجلا كالو

 ةنجلاو ، قح كؤاقلو قح كدعوو قحلا تنأ دجلا كلو ع نهيف نمو ضرألاو

 تملسأ ال مهالا ىقح ةعاسلاو ء قح ولتط دحمو ، قح نويبنلاو ، قح رانلاو هلل

 )١( باطخلا نب رمع نع ىراخبلا الإ ةعاجلا هجرخآ .

 )٢) ةريره أ نع ىناسنااو دواد وبأو ملسمو ىراخبااو كلام هرخا .



. ٥٨٩١ 

 « تك اح كيل او تمصاخ كبو تبنأ كيلإو ، تلكوت كيلعو تنمآ كبو

 هرخآلاو لوألا تنأ ى تناعأ امو تررسأ امو ، ترخأ اهو تم.دق ام ىل رفغاف

 هلو ثااا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم لاقو . >تنأ الإ هلإ ال

 هل تبتكو باقر رشع لدع هل تناك ةره ةئامموي ىف ريدق ءىش لك ىلع وهو دجلا

 ىتح ثالذ هموب ناطيشلا نم ازرح هل تناكو ،ةثيس ةثام هخنع تيحمو ث ةنسح ةئام

 نم : لاقو ، اذ نم رثك أ ل نم الإ هب ءاج نم لضفأب دحأ تأي ملو 2 ىسع

 كللاا هل ، هل كيرش ال هد>و « هللا الإ هلإ ال : لاقو ، هبتنا ىأ ء ليللا نم راعت

 لوح الو « ربك أ هللاو هللا ناحبسؤ هللدجلا « ردق .ىش لك ىلع وهو 2 دجلا هل و

 ًأضوتنإف ، هل بيجتسا اعدوىل رفغا مهالا : لاق م ك ظعلا ىلعل هللاب الإ ةوق الو

 مانأ اباش امالغ تنك : هنع هلا ىذضر باطخلا نب رء هلاديع لاقو 2هتالص تابق

 نأك تيأرف :نل هللا لوسر ىلع اهصقأ ايؤر ىرأ نأ ىنمتأ تنكو « دجسملا ىف

 « نانرق اهلو « ربلا ىلطك ةيوطم ىه اذإف 2 رانلا ىلإ ىف ابهذف ء ىناذخأ نيكلم

 > ٣1 كالم انيةل مث ڵ رانلا نم هلراب ذوتأ « لوق ] تاعحف ، مهتفرع دق سان اهمو

 من : لاقن ، ويل هللا لوسر ىلع اهتصق ةصفح ىلع اهتصصقن 6 عرت مل ىل لاقن

 الإ لمالا نه ماني ال ثلذ دعب ناكسف ، ليالا نم ىلسي ناك ول ، هللا دبع لجرلا

 ۔ رمه نب هلا دبعل لاف :ةلك هللا لو-۔رنأ ىور ا ") ايالا م وةي نا هركيو . الياق

 كنإ لاق ، كلذ لمفأ مل : تاق : لاق « راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ ربخأ ملأ

 ۔ ىذمرتلاو ةيتق نع لمو هنع كلامو سابع نبا نع عيبرلا هاور )١(

 ٠ ل لل ١ لك ىعي ) ( ٢

 



٢ ٩ ٥ 

 ثاهألو اقح كسفنل نإو « كسنن تمهفتو ، كنيع تءجه تاذ تاعن اذإ

 لجح اذإف « بنيز تبس :نل ىنلا لخد ليقو ى منو مقو رطفأو ‘ مف ةح

 تقلعت ترتنا اذإ بنيزل : اولاق ؟ للا اذه ا. : لاقف ى نيتي راسلا نيب دودمح

 . ى ©)ديقيلف رتف اذإف ء هطاشن دأ لصيلو « هولح : لط ىبلا لاقن ك هب

 ىنب نمه ةأرما ىدنعو : هللا لوسر "ىلع لخد اهنع هللا ىضر ةشناع تلاقو

 هم : لاقف اهتالص نم تركذف ث ليللا مانتال ةنالف : تلاق ؟ هذه نم لاقف دسأ

 سنن اذإ : لاقو . اوامت ىتح لس أل هلا نإف « لامحألا نم نوقيطت ام كيلع

 ونلاو ىلص اذإ كدحأ نإف ، مونلا هنع بهذي ىتح دقريلف ىلصي وهو كدح

 مهالا 2 رافغتسالا ديس :نل لاقو . ىردي ال ودو "2 هذ بسيف هب بهذي

 تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلعانأو كدبع انأوىنتقلخ تنأو 4 ظعلا ىعلا تن آ

 ،ىيونذب ءوبأو ىلع كتمعنب تال رقأ ىأ تال ءوبأ تعفص ام رش نم كب ذوعأ

 نه تاف اهم انقوم راهنلا ىف اهلاق نم تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ىل رفغاخ

 تاف اهب نقوه وهو ليالا ىف اهلاق نمو . ةنجلا لدأ نم وهف ىسع ن أ لبق هموي

 تناك فيك اهنع هللا ىضر ةشئاع تاثسو . ةنجلا لهأ نم وهف حبصي نأ لجق

 . اهم رهج اج رو ةءارقلا رسأ امم ر ناك تلاق ؟ ليلاب نآرقلا ةت هللا لوسر ةءارق

 برحلاب هتنذآ دقف انيلو ىل ىذآ نم ىلاعت هللا لاق : لاق :تل ىنلا نأ ىورو

 ىلإ برقتي دبع لازي اهو ث هيلع هتضرتفا امم ,لإ بحأ ءىشب ىدبع ىل برقت ام

 . رركم لوقلا ىف ام بلاغو ثيداحألا هذه جيرخت مدقت )١(
 )٢( ةشئاع نع ىاسنلاو هجام نباو ىذمرتلاو دواد وب أو ىراخلاو كلام هاور .

 )٢( ىاسنلاو ىراخبلا ىف وهو سوآ نب ادادش نع ىكاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ .



 _ ٩٣ه _

 ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمص تنك هتيبحأ اذإف ؤ هبحأ ىتح لفاونلاب

 هتيلمعأ . أس ولو ث اهب ىشم ىتلا هلجرو 2 اهب شطبي ىتلا هديو هب رمصبي

 ىنلا لوقل تيبلا ىف ناك ام راهنلا عوطت لضفأو . هتذعأل ىتذامتسا ولو

 ىور امل زاج ةمكرب عوطت نمو . ةب !وتك الا هتيب ىف ءرملا ةالص لض آ

 : لاتف لجر هعبتف ث ةمكر ءىلصفإدجسللب رم ©_»هنع هللا ىضر رمع نأ
 « داز ءاش نمف عوطت ىه امإ : لاقف ڵ ةقعكر تيلص امإ نينمؤملا ريم أ اي

 دجسللا ةيح نيتمكر ىلصي نأ دجسملا لخدي نمل ةنسلاو . صقن ءاش نمو

 دجسملا مكدحأ لخد اذإ ولالط ىبنلا لوقل « ةرضاح ةبوتكم ةالص نكت مل نإ

 ةيحتلا لصي مل تالصلا تميقأ دقو لخد اذإف . نيتمكر ىلصي ىتح سلجي الف
 دمب ةلفانلا ىلصي الو . ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ والع هلوقل

 . رصعلا ةالص دعب برفتو ص رجفلا ةالص دعب سمشلا اا علطت ن أ ىلإ رصعلا ةالص

 كلذ هبشأ امو ةزانجلا ةالص كالذكو ٠ زئاج نيتقولا نيذه ىف مزاوللا لدب امأو

 . هتاقوأ رثك أ ىف ةالصلا داتعا نمل الإ زوج الف عوطتلا ىنعم ىلع جرخ امو

 زوج الف اهنم نرق برغ وأ سمشلا نم نرق علط اذإ امأو . ةدابعلا ىف عطقناو

 فاصتنا دنع كلذكو ‘ كاد ريغ الو لدب الو ةلفانل ال نيتقولا نيذه ىف ةالصلا

 راهنلا فاصتنا دنع اهيف ةزئاج ةالصلانإف ، ةعججاموي ىف الإ ديدشلا رحلا ىف راهنلا

 ةالص دسب الو ‘ سملا علطت ىتح رجفلا ةالص دمب فاولطلإ ةا ةالصلا زوحت الو

 ىف بجاوب وه سيل ذإ عوطتلا عقوم عقي لذ نأل سمشلا برغتأ ىتح رصعلا

 . فنصلا ق ةبيش ىأ نبا هاور )١(
 ٠ ةرس .ره ف 0 رع رجفلا ىتعكر الل قهب لا دازو ىراخبلا الإ ةعاجملا هاور ) ( ٢

 ) / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٣٨



 س ٥٨٩٤

 { ةالصلاو فاوطلل ةعس هيف نيتقولا نيذه ريغ راهنلاو لغللا رثاسو ، دودحم تقو

 { اهبورغ دعبو سمشلا عولط دعب ىلص اذإ نيتقولا نبذه ىف زئاجف فاوطلا امأو

 ،لفنلا ىلاعم نم ىهف عاجإ وأ ةنس وأباتىك نم اهموزل ىنعم تبثي مل ةالص.لكو

 ماني مل اهب رأ اعبرأ لصم ىلص نإو ص ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ىف لفنلا ةالصو

 هزاوج دعبي الف ةضيرفلا ىف زاج امو ء ةضيرفلا ىف كلذ توبثل ى زاوجلا نم كلذ

 زاجأو ، كلذ نم رثك أام ىلإ تسلا ىف زاج عبرألا ىف زاج اذإو « ةلنانلا ىف

 7 وه امإ ےلسقلا نأ تبثو . هماقم ىف ىلص ام ميج ادحاو اهيجوت انباخصأ ضيب
 ةعك ر لصم ىلص ول كل ذكو 0 مزالب "رسل و ء فارصنالل ةالصلا ىف نذإ

 رثك أو ث رتولاو برغملاب ههبشل « هزاوج دعبي مل كلذب لقنتي اثالث وأ ةعكر

 ملو هماقم ىف مادام دحاو هيجوتب ىلصملا ىلصي نأ ء لفاونلا ةالص ىف سانلا هيلعام

 نيتعكر لك دعب دعقي و ڵ ةضيرف ةااصالو هتالص ريغ لمع الو مالكب هتالص علطقي

 2 راهن وأ ليل ىف كالذ ناك ءاش ام ىلصي و ذيعتسي و ةريبكتب موي و ملسي و دهشتي و

 نيتدعقو دحاو هيجوتب اعبرأ ىلصي نأ لاوزلا دعب راهنلا ةالص ىف داتعي اضعب لعل و

 ىف ةينانلا ةالص زوجتو « اهنم فارصفالا دارأو هتالص نم غرف اذإ دحاو ملستبو
 اهريغ الو ةلفان ةالصب امهنيب عطقي ال نيتالصلا مم ىذلا نأ الإ رفسلاو رضحلا

 رصقلاب اهتقو ىف اص لكىلصنإ امأو ث ةربخألاوأ ىلوألا تقو ىف ىلصا اهالص

 رقلا ريصق ٢ :لحا رلا ىلع ةلفانلا ةااص اوزاجأو كءاش امع امهنيب لقنةي نأ هل زاحف

 نمل ادوعق ةلفانلا ةالص اوزاجأ و . ءاميإلاب رفسلا ريغ ىفو هديعبو هبيرقو . هليوطو

وأو اماز ل ) بز ١ هل زوجحم وأ > ةتشم الو رذح الو لع رغ نه :مايقلا ىلع ردق



 س ٥ ٩ ٥

 ركذ امثيحف ، ىلاعت هلل ركذلا ىنعمب عوطتلا ةالص نأل ث مايقلاو دوعقلا ىلع رذق

 نم ليق دو هن ا الإ > ه۔اع روجأم هل حابم وهف ‘ ناك ةلاح ىأ ىلعو ‘ 4و ر دمعلا

 بتك ادعاق ناك نإ و ء ةنسح ةثام هل بتك اعوطت امتاق نآرقلا نه فرحم ىلص

 ريغب هعمسأ نمو ڵ تانسح سمح هل بتك ةالص ريغب هأرق نإو ث ةنسح نوسمخ هل

 ةرد_ه ةلفانلا لقو . هقزر نأ ربخ هاو > تاجرد ريثاق 2 ةنسح هل بتك ةالص

 . اهميطيل و 4ةد له مكدحأ نسحيلف هر ر ىلإ نمؤا

 اهب نوغتت كتالص نم ابيصن كت ويب اوملعجاو { ت ىغلا نع ءاجو

 ليقو . ةعاجلا ةالص دمب كتوم ف كنال ةالصلا لضفأ نإف ربخ ىفو . ةكربلا

 لوقو 0 رصعلاو رهظلا نيب راهنلابو ى ريخألا فصنلا ىف ليالا ىف عوطتلا لضفأ

 همأ ئ لينلا ةتشان نإ : ىلاعت هللا لوقل ، لضفأ ليللا نم لوألا فصنلا نإ
 ىلص نم ليقو . ىحضلا ةالص دعب ءاوس اهلك ر اهنلا ةالصو . اليق موقأو ًاطَو

 مار نوعي نيذلاو » ةيآلا ىنعم هقحلو هليل ايحأ دقف يتعكر ةليل لك
 2 .. ت

 . « ًامايق و ادح

 نونوكي ء ءازجأ ةثالث ليللا نوثزجحم نيحلاصلا نإ هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 ثلثلاو . هيلإ نوجاتحم ا.و ركذلاو ةالصلا نم ضئارفلا ءادأ ىف لوألا ءزجلا ىف

 ىلص نم ليقو . ةدابعلاو رك ذال هيف نوموةي ريخألا ثلثلاو 2 هيف نوماني طسولا

 «نيلفاغلا نم نكي مل ةيآ ةئامب ىلص نإو ء نيمأاقلا نم ناك ةيآ نيعبرأب لمالا ىف

 ةالص دل۔_هب لغنقي نأ دارأ نم لةةقو . نيدهتجملا نم ناك .آ ىتئاع ىلص نإ و

هما_ةم نع ىحتنا نإو 0 ةلبقلاب ربدي ام رهكيو اهجو نأ هد زح نأ ةضر رذلا



_ ٦ ٩ ٥ -- 

 طن ملام « هللا همحر ناليغ ن مشاه لوق ىف هيلع سأب الف نيعارذو عارذ رادقم

 جح نم ام أو . هيلع لدب الف كلذ ديب لش 7 هب لو سج بوثب ةلفان ىلص نمو

 هب ر نع :ن ىنلا نع ىورو . جتحال لد_لا هيلعف هيلع هحح لسف 7 ةلفان

 تاعكر عبرأ ربخ ىفو 2 هرخآ كفك أ راهنلا لوأ ىف لص مدآ نبا ، لجو زع

 . هرخآ كفك أ

 لصف
 ث ل-;كم مورحم كنأ لعاف ليللا مايقو راهنلا مايص ىلع ردقت مل اذإ ليقو

 . كتثيطخ كتلبك

 : لاق؟ىلصي كيدي نيب ماق نم ءازجام ىهلإ : مالسلا هيلع ىسوم لاق : ليقو

 ىتكثالم هب تيهاب نمو ث امناقو دجاسو ًامكار ىتكئالم هب ىهابأ ىسوم ام

 هاوآ اذإ ىتح لبإ وأ منغ ىعار ُبّمنحتأ : ىلاعت هللا لاق ليقو « رانلاب هبذعأ م

 . لدملا كلا انأو امئاق وأ ادجاس تيبي نكه لعجأ نأ لدجنا ليلل

 موي هبلق تمي مل نابعش نم فصنلا ةليلو ديعلا ىتليل ماق نم : وم ىبلا لاقو

 ةيآب رم اذإف ليللاب ىلصي ناك اذإ لط ىنلا نإ ثيدحلا ىفو . بولقلا تومت

 هللا هيزغت ةيآب رم ادإو ث ذوعت رانلا ركذ اهيف ةيآب رم اذإو ث لأس ةنجلا ركذ اهيف

. حبس لجو زع



 ۔ © -- ٩٧

 لصف

 نم ثكالذ داطصيو ث طاشنلاو ةبحلاب ةالصلا ىلإ موقي نأ ىلصملا رمؤي ليقو

 هريغ امهاطم دنع اهقو ينأ هيلع سيلو امهف قئاس و+و هتيطم هسفن نأل ى هبلقو هسفن

 تتام اذإف ڵ تومتو ايحم بولقلا نإ : ليقو . هرومأ ميج ىف اهل رظان وه امنإو

 نأ زوجب ليقو ، لئاسولا اهنم اومنتغاف تييح اذإو ص ضئارفلا ءادأب اهوبلاطف

 ىلصيو دجسيو ئ ممثان وأ { ع۔رتم وهو ى دعاق بتحم وهو ةلفاغلا لج رلا ىلصي

 نإ ليقو . هقيرطو ههجو ناك ثيح ىلصي م ةلبقلا ىلبقتسم وهو مرحم و ڵ ءاشام

 وهو ةلفانلا ىلصي بكآرلاو ةلبقلا ىلإ عجري هن أ دعسي وأ عكري نأ ىشالل دارأ

 ، هتبادو هتيرطو ههجو ناك ثيح ا اك هتالص ىن و ث ةلبقلا ىلإ مرحو هتباد بك ار

 ايبتحم ةلذانلا ىلصي ناك ناليغ نب شاه إ ليقو . ءاميإلاب دجسيو ، عكري و
 ،رلكياف ءاشنو للقيلف ءاش نم ، عوضوم ريخ ةالصلاو 2 ءىش هرهظ ىلع سيلو

 هيلإ ردابيل و ههختغياف ءىش اهلعف نم هل حال نف ! ىلبيال رخذو دقني ال زنك ىهو

 ارخذ ناك ريملا لعف نم رثكتسا نمو ص تال نيبو هنيب لاحم ىتم ىردي ال هنإف

 لوقلا ضعب ىفو © هياع كسفن تربج ام ةعاطلا لضفأ ليقو . هباوث ىف ةدايزو هل

 اهنم باط امبرف 2 فاتخت سقنلا لاوحأ نإ ى هلوقأ ىذلاو ڵ هل كسفن تطشن ام

 هل تطشنو هيلإ تنأمطاو هل تداقنا هيلع اهربج الف 2 هنم ترقنف ةعاطلا لمع

 فعضلاو لسكلا ىلإ ىدأو لالللو ةمآسلا اهل هربج نم دلوت امبرو 2 هتبحأو

 مدنلا اهنروأ اهحارأ و اهمتج نإ و ،اهنم دهعي ناك امع رصقتو فسكتت ىتح لازملاو

 \ دس كلد ناكو > لمع ريغ نم ىصم ام ىلع اقسأت و ل۔هلا ىلع ال ابق { ريصقةتل ١ ىلع

( ٤ / نيبلاطلا جهنم _ ِ ) ٣٨



__ ٥٩٨ 

 تبغرو ث اهل ةحماسملا دنع لامحألا نع سفنلا تاقاثت ام رو ى ريذنلا لمع ىف ةدازلل

 تاج رد لوصو ىلإ داقنيالو ريخلا ىلإ ثعبنيال نم ةلاحب ريصتف « ةلفغلاو ةحارلا ىف

 لامعألاب فيوستلا ىف تذخأو مزاوللا ءادأ نع ريصقتلا ىف تعمط امبرو ڵ ةدابعلا

 نارسسحلاو ناصقنلاو لاملل سأر ىلإ حبرلا نم ريصيف « نايسنلا هيلع بلغي ىتح ،

 توملا د۔ءب سيل هنإف © هيف اهامعتسيف اهل حلصأ هارب ام هسفنل رظني نأ دبعلا ىلعف

 الإ ربقلا دعبامو ء ربقلا الإ توملا دعب امو ، تول الإ ةايحلا هذه ذعب الو « لمع

 ريسيت ىلاعت نا لأسن ث رانلاو ةنجلاو 2 ءازجلاو « باسحلاو « رشحلاو « ثعبلا

 بونذلا نارفغو ث ءالب لك نم ةمالسلاو ةنتفلانم ةاجنلاو ةنحلا فيفختو ليبسلا «

 هل وسر ىلع هلل ىلضو ، نيملاعلا بر نيمآ 2 تانسحلا فيعضتو ، تائيسلا ريفكتو

 . ملس و هلآو ىنلا درغ

 لصف

 له ،ليالا ىف لفنلا ةالص ىف ةءارقلاو ريبكتلاب رهجلا نع ءاهقفلا ضعب لئسو
 ؛ تالذ هرك مهنم ادحأ نأ ملعا ل : لات ؟ كذ هرك ءاملعلا نم ادحأ نأ لت

 ءلضنأثالذ ن رسلانوكيف ةرهشلا نم ةنتفلا لوخد قيرطنم كلذ نوكي نأ الإ

 نيثدحتملا ءانث بحو ةنتفلا لوخد نم ىلصملا ملس اذإف الف رهجلا ةيهاركلا امأو

 ناطيشلا الإ اهراهشإ و ةعاطلا هركي ال هنإف « رس وأ رهج نم دارأ ام ىلع ضميلف

 . سنإلاو نجلا نم هناوعأو

 كلذو ث افعض نيعبس رسلا لامعأ ىلع فعاضت ةينالهلا لامع أ نإ ليق دقو

ايتا و ث ايتدلا بابسأ نم ائيش الو ءاير هب ديري ال لمعلا ثالذا لماعلا ناكاذإ



٥٨٩٩ 

 تفلزرإ ليقو ث اهعضاوم ىف اهتابثإو ةعاطلا ننس ءايحإو نيلفاغلل ةرك ذت ه ديرب

 . ةعدبلل تيمللك ةفسلل ىحلا

 دحأ هيلع بول م ناضمر رهش مايق هنع هلزا ىضر باطلا ن رمع نس دقو

 ةالصلا نأ نيملسملا نع تث دقو ، هدهب نم الو همايأ ىف هترهش لجأل ، كالذ

 . هريغو ناضهر رهش ىف نامز لك ىفو « ليللا نم تقو لك ىف ةزئاج ليللا ىف

 :لاقف ك برغل ىلصي نأ لبق سمشلا تب رغ .دقو ىلصي ىذلا نع رباج لثسو

 زاوجىنعم ىف ىدنع اذهو ء تثش ام اهدعبو برغملا لبق لصف سمشلا تبرغ اذإ

 ثيش الو ةلفان اهلبق ىلصي ال نأ ب زغللا تقو رضح اذإ ىنبجعي ىذلاو ى ةالصلا

 ناك وأ ة تقولا كلذ ىف ادركً ذف دحأ اهحسن ةالص نوكت نأ الإ تاولصلا نم

 نم اذه هبشأ ام وأ { حرب نأ هيلع فاخ هيلع ىلصي تيم وأءةعاجلا ةالص رظتنن

 ثيدحلا ءاجو « اهيلإ ةردابملا تبجو اهتقو رمضح اذإ برغملا ةالص الإو . ىناعملا

 ليقو . مزاوالا ىدؤت ىتح لبقي ال عوطتلاو { ةضي رفلا ىدؤت ىتح ةلفان لبقت ال
 . ةضيرف مييضتب ةلفان هللا لبقي ال

 2 ربك أ هللا لاق لسيالا ةالص ىلإ ماق اذإ ناك لظ ىنلا نأ ىورو

 ناطيشلانم هللاب ذيعتسي مث « تارم ثالث ٬هللا الإ هلإ ال : لوقيو ، تارم ثالث

 لجرلا ةالصو ث ©‘_سأب الف ادعاق ةمكرو اماق ةعكر عوطت ىلص نمو . ےجرلا

 2 ةفلاسلا بونذلا مدهت ضئارفلا ءادأ دعب ةلفانلا ةالص : زنام لاقو رون هتيب ىق

 )١( كلذ لعفي ناك ملسو هيلع ةنا ىلص ىنلا نأ ةشئاع نع ىراخبلا الإ ةعاجلا ىور .

 



٦٠ . _ 

 لغتشي ملو ملس نإ و { ميلستلاب هنب مطتيال ريثكلا عوطتلا ىلصي نأ دحأل سيلو

 هيجوتلاو لست لك دنع 4هہح وتل اب ىأ نأ 4۔اع نكي ثكالذ لواطةيىتح ءاعدلاب

 ملس و ىسن نهو ، +ىشب تاولصلا نع لغتشي مل ام ةريثك تاولصل هيزجيب دحاولا

 لخد نمو 0 : ام ىتأ و موقي ٨ ه ةالصلا : ه ا رك د ح ءاعرلاب ىأو داع ش

 هنأ اهضعب ىلص نآ دعب هتالص عطق وأ هم وي رطفأ ش عوطت ةالص وأ لغن موص ىف

 . كلذ هل هركي

 بجو صعب و . صعب ه.حوأف ء فالذل لدبلا همازلإ ق از٫ .7 أ فاتخا و

 ىف ملسن نحم و اعبرأ تثش نإو ع نيتعكر لصف تئش نإ راهنلا ةالصو ى هتداعإ

 . نيتعكر لك

 كالذ هرك صعبف ث ةضيرفلا لبق رصملا ناذأ دعب ةلفانلا ةالص ىف فلتخاو

 ههركي ل ضعبو ى لفنلا ىف ننسلا نم هنأ هبجوأو هب رهأ ضعبو ، رجح ريغ نم

 . ءاملعلا هكرتي و دابعلا كلذ لعفي لاق ضعب و ى هكرت كلذل بحت و ، هب رمأي ملو

 لبق رجفلا ىتهكر الإ ىلصي ال نأ بحتسيف رجفلا ةالص لبق رجفلا عولط دمب امأو

 :ضعب لاقو . ةالصلا نم مهيلإ بحأ تقولا كالذ ىف هللا ركذو . رجلا ةضيرف

 رخآ ىف ائيش ىلص دق ناكنإو ى تقولا كاذ ىف لصيلف ليللا ىف دجهتلا هتاف نم
 بورغ دعب برغملا ةالص لبق امأو . ةالصلا كرتيو هللا رك ذ ىلع لبقي هنإف ليللا

 (اثذب رمأ ادحأ نأ ملعأ ملو ، ههرك ضعب و ع كلذ زاجأ ضعبف سمشلا

 اولص ملسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر لاق لاق ىتزملا لفغم نب تبا دبع نع ىراخبلا ىور )١(
. م هنم سانلا اهذختي نأ ةيهارك ءاش نل ةثلاثلا ى لاق مث برغا لبق اولص برغملا لبق



 ۔- ٦٠١ .

 ىذلا تقولا ىف الإ ، تاقوألا رثاس ىف زوجيف ضئارفلا لدب رم ناك ام امأو
 اهس و رع دنعو ا اهيع واط ى وتسب ىتح سمشلا عولط لذنع كالذو ةالصلا 4۔و زوجنال

 نوكب ىتح ديدشلا رلا ىف ءامسلا دبك ىف تراص اذإو ث اهبورغ ىوتسي ىتح

 .ىقال

 زوجت ال ضعب لاقف اهد_ےح و باتكلا ةحافب عوطقلا ةالص ىف فلتخاو

 دحاب كالذ زوج ضعب لاقو ، نآرقلا نم رسيت ام وأ ةروسو دجلا ةءارقب الإ

 اهدحو دجلا أرقي ناك ىسوم نإ : ليقو . ةءارق ريغ نم هدحو حيبسقلابو اهدحو

 نيتعكر ىف لخد نوكي نأ الإ هيلع لدب الف ةلفان ةالص هيلع تدسف نمو.ةلفانلا ىف

 . هيلع سأب الف امههدبي نإو ص امهلدبي ن أ هل بحنف امهعطقف

 ىلع طاغب الثل ء ارقل اب \د رهحم الف 7 ١ رف ىلصي نم بقح ةلفان ىلص نمو

 . هبنحم ىذلا

 لصف

 ' مرحأد مار >الا لع اهسسنف ة هضصد ه رفلا ىلصي ماق نيف هلا 4ج ر ذيعس 1 ] نعو

 ةص رذلا ة 4.ن ىلع ٨4زالص 1 : ةضر ر» ف ٨4ز آ رك ذ ش ك نيتعكر ىلصو ةلفانلا ةمذ ىلع

 رثك أ ىلص ادإ لوفو { هتالص تدسف ةلفانلا ةين ىلع ٣ ىلص اذإ هنإ لوقف

 لبق ةالصلا نم دح رخ ىف رك ذ اذإ لوقو ح هتالص تدسف ةلفانلا ةين ىلع هتالص

 رهظلا ةالص ىف لخد نإ كل اذكو . ةمات هتالص نأ ةضيرفلا ةين ىلإ عجرف همتي ن ]

رك دىلإ داعف « هتالص رخ ىف رك ذ ىتح رصملا ىف هنأ ن ظ ةالصالىضمومرح أ اذ



_ ٦.٢ 

 هنأ ىلع هيجوتلا ىف لخد نإو « مدقت امك هيف فالتخالاف « ثلذ ىلع لمعو رهظلا

 هنالص نإف ةضي رفلا ركذ ىلإ عجر 7 « ةلفان ىلصي هنأ ىلع مرحأ م ك ةضب رفلا ىن

 اهلوأ نم ةالصلا ديعي هن إف ةضيرفلا وأ ةلفانلا ةين ىلع مرح أ هنأ ردي ل نإ و . ةدساف

 اغيقي ملي نأ الإ ىلص دق وهف تاف دق تقولا ناك نإ و ى ةعس تقولا ىف ناكاذإ

 ىلصيل هنأ ءوضولا ديرب ماف نيح ىون نإو . اههجو ريغ ىلع ةالصلاب ىتأ هنأ

 ءوضولادنع ةيغلاف ةضيرفلا ىلصب ىومهنأ فرعي ملف كش مءىلصو أضوتف ةضيرفلا

 دهب ةينلاب اهيلإ ماق اذإ هتين نع مجري مل ام هازجأل كلذ لبق ىون ولو ، هل رجن

 ء هعضوم نم لقتني نأ ةلفانلا دارأو ةضيرفلا ىلص نا بحتسيو . اهتقو روضح

 عكاروأمم اق وهو وعدن نأ هل زوج نأ ىسعف راهنو أ ليل ىف ةلفان ىلصي ناك نمو

 انه اه ريمحلا نأ ليوأتلا ىفف . « ريخلا اولا » : ىلاعت هلوق رسفو . دجاس وأ

 هوقتا ىأ .' « ةلمسولا هيآإ اومتباَو هللا اوُمَاَو » هلوقو . لئاسولاو لفاونلا

 هب كرمأ . هوقتا ليقو؟مزاوللا ءادأب ةليسولا هيلإ اوذتباو « هنع ىهن ام عيمج ىف

 . هنع ك اهنو

 ىلصي ىتح ةلفان لصي مل ةالص لدب هيلع ناك نم : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 . امنإ هيلع رأ ىلص نإ و هيلع ام
_- 

 : لاق ههركي رمأ هءاج اذإ ناك وتلل ىئلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع تورو

 كل مهللا لاقو . ادجاس ه هز رح . هرح ر م أ ٥ اح اذإ و . لاح لك ىلع هن هذل هلإلا

. الضف نألا كل و 0 اركش دجلا



__ ٣ ٠ ٦ _ 

 . « نيبلاطلا جهنم » باتك نم عبارلا ءزجلا ريرحت هللا دمحم ىهتنا

 ديح ىبأ : خيشلا طخب ىلوألا ، ةطوطخم خسن ثالث نع هضرع مت دقو

 ةكلاثلاو ،نرقلا اذه ىن اهالكو . ىرجحلا لاس نيىلع : خيشلا طخب ةيناثلاو ،ىلاسلا

 هقيتحه و هحيحصت و 4ض رع مام ناكو . ھ١ ٢٣٧ ماع . نيدلا ىحم بيطلا ىل أ طخ

 هم ه إ ع ٠.٠2. ماع ىلوأل ١ ىد اج ٢٧ م و' حابص ف

» « ` 

 4_ہلب

 « ةاكزلا ىف » سماخلا ءزجلا

عبطل ا تح





 لاوةألا ةمم .حدملا

 : لوألا لوقلا ٧

 . کلذ ماكحأ و -٤ اهتيدأت موزلو اهضرف ء لتب ١ ةفرعمو اهن 7 ةالصلا ق

 : ىانلا لوقلا ۔ ٢١

 أرقي ام ركذو ى هب الإ ةالصلا موقت ال امو ةالصلا ىف ننسلا ركذ ىف

 . ةالصلا ىف

 : ثلاثلا لوقلا ۔۔ ٣٢٣

 . ىلصمال ىغبا \ ٨ و ؤ ٹکالذ نه بحةسل اهو ' ع وطتلا ةالص ف

 : عبارلا لوقلا _ ٥٢

 . هلضف رك ذو 4۔ف ءاح امو ناذألا ف

 : سماخلا لوفلا س ٦١

 . ةالصلا ضئارف ىف

 : سداسلا لوقلا . ٦٧٢

 . ةلبقلا ىفو ةلبقلا لابقتسا ىف

 : عباسلا لوقلا س ٧٧د٥1

. زوجن ال امو اهيلع ةالصلا زوجت قلا عضا وملا ىف



_ ٦ ٠ ٦ _ 

 لاوقألا ةف۔حدلا
 ٨ نماثلا لوقلا ۔ : ...

 سابللا نم ةالصلا اهم زوجت امو ةروعلا رتس ىف .

 0٥.٠ ١ لوقل أ ١ عس اجل :

 لدبلا هيلع بجيو ةالصلا ىف هتروع ودبت نميف .

 ١١٣ رشاملا لوقلا ۔ :

 زوجت الامو ىلحلا ن. ةالصلا هب زوجت اف .

 ١٦ - رشع دحألا لوقلا :

 ةماقإلا ىنو اضيأ ناذألا ىف .

 ٤ رشع ىاثلا لوقلا ۔ :

 اضيأ ةماقإلاو هيجوتلا ىف .

 ٩ - رشع ثلاثلا لوقلا :

 . ةذاعتسالاو مارحإلا ةريبكت ىف

 ١٣٨ - رشع عبارلا لوقلا :

 ةالصلا ىف ةء ارقلاو ةلمسدلا .

 ١٥١١٦ - رشع سماخلا لوفلا :

 باتكلا ةحاف ريسفتو بحرلا نمحر هللا مسب لضن ىف .

 : رشع سداسلا لوقلا _ ١٧ ى

. امهيف لاقي امو دوجسلاو عوكرلا ىف



_ ٠.٧٣ ٦ 

 ء

 ل ١ وق ل ا ٣ ۔حعصل |

 ١٨٢ - رشع عباسلا لوالا :

 اضر أ د وحسلا ف .

 ٥! _ رمع نماثلا لوقلا :

 . ملسلاو تايحتلا ق

 ٢٠٨ - رشع عساتلا لوقلا :

` 

 . نآ رقلا ةدجس ىفو سطاملا لوقي امو وهسلا ىلدحس ىف ٠

 . ةالصلا ىف نايسنلاو كشلا ىف

 : نورشعلاو دحاولا لوقلا - ٥٠٤٢ه

 .ةالصلا عطق اهيف هل زوج تلا . ثدا وجلا نم هتالص ىف ىلصمال ضرعي 7

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا - ٤٣

 . اهريغو تاساجنلاو تارمملا نم ةالصلا عطقي ايف

 : نورشدلاو ثلاثلا لوقلا ۔ ٥١

 . ةالصلا ىف عامتسالاو ثبعلاو لمملا ىف

 ٥ نورشعلاو عبارلا لوقلا ۔ :

ةالصلا ىف حنحنتلاو ءاكبلاو كحضلاو ةراشإلاو مالكلا ىف .



 لاوقألا ةف۔>ح دلأ

 : نورشملاو سم اجلا لوفلا . ٢٧٠

 ١ ٠ ذه هشأ ام وأ ساعن وأ عاخن وأ قازب وأ طاح ٠ الص ق هينمر نهيف

 ٤ - نورشعلاو سدا۔لا لوقلا :

 نمو « دمعلا ىلع اهكرت وأ ةراهط ريغ ىلع ةالصلا ىف لخد اذإ ىلصملا ىف

 ةرافكلاو لدبلا ىفو « اهف هريغ عنم .

 ٨١ - نورشعلاو عباسلا لوقلا :

 ثالذ هبشأ امو ء ىسانلاو امه كراتلاو ةالصلا نع ىناوتملا ىف .

 ٨٥ - نو رشملاو نماثلا لوةلا :

 فوخلا ةالصو ىشاملاو بكارلا ةالص ىف .

 ٢٣ - نورشملاو عمماتلا لوقلا :

 ةنيفسلا ىف بك ارلا ةالص ىف .

 .. _ نوثالثلا لوقلا :

 لاعلا ىوذو ضيرملا ةالص ىف .

 ٩ _ نوثالثلاو دحاولا لوقلا :

 هيلع ىمغااو نونجلاو 4هامع حدقي ىذلاو فعارلاو ممألا ةالص ىف .

 ٨ _ نوثالثلاو ىناثلا لوقلا :

. ىنغلا ةالص ىفو « بايثلا نم ةالصلا هب امهل زوجم امو ةآرالا ةالص ىف



 ۔ ٦.٨٩

 لاوقألا ةفحصلا

 : نوثالثلاو ثلاثلا لوملا - ٣٨

 ٠ ةارعلا ةالص ق

 ٣٣١ - نوثالثلاو عب ارلا لوتلا :

 . اهلضف نايبو ةعامجلا ةالص ىف

 : نوثالثلاو سمالا لوقلا - ٢ ٣٤

 . كللذ ىلوأ نهو 0 ةالصلا ىف امامإ نوكم نأ روحم نميف

 : نوثالثلاو سداسلا لوقلا ۔ ٣٢

 . ةعاجلا ةالصل ةينلا ىفو ، هريغو دجسملا ىف ةعامجلا دعب ةعاجلا ةالص ىف

 : نوثالثلاو مب اسلا لوقلا ۔ ٢

 . مامالا ريغو مامإلا عم لاج رلا مم ءاسنلاو ءاسنلا عم لاجرلا ةالص ف

 : نوثالثلاو نماثلا ل وقلا _ ٣٨١

 . ثلد ىناعمو مامإلا فلخ فوفصلا ىف

 : نوثالثلاو عساتلا لوقلا - ٠

 . مامإلا فاخ ىلصملا وأ ةعاجلا ةالص عطتي امف

 . ةعاجلا ةالص ىف لوخدلا ىف

 ٣ نوعبرألاو دحاولا لوقلا ۔ :

مامالا عابتا نم موم \1ا ىلع بحم امف .



_ ٦١. 

 لاوفألا ةحصلا

 ٤٣ _ نوب رألاو لاثلا لوقلا :

 اياعت وأ اهس اذإ مامإلا هنآ ىف .

 ٤٧ - نوعبرألاو ثلاثلا لوقلا :

 مقللب رفاسللو رئاسلملب قلا ةالص ىف .

 ٤٤ _ نوع :ألاو عبارلا لوقلا :

 ةيالو هل سيل نمو ةرابجلا فلخ ةالصلا ىف .

 ٩ _ نومب رألاو سمالا لوقلا : |

 مامإلا راظتناو اهيف فوفصلا كحو ةعجلا ةالصب دجاسملا ةرام ىف .

 ٤٢ _ نوعب رألاو سداسلا لوقلا :

 ربط ريغ ىلع وأ ، كرشم وأ ء بنج وهو ىلص اذإ مامإلا ىف .

 ٤٥ _ نوعبرألاو مباسلا لوقلا :

 هيف رمصقلاو مجلا زاوجو رفسلا ةالص ىف .

 ٤٣ - نوعبرألاو نماثلا لوقلا :

 خسارفلاو نارمعلا دودحو ناطوألا ذاخا ىف .

 ٤٤ نوعبرألاو عساتلا لوقلا :

 نيخسرفلا زواجي نأ لبق عوجرلا ىوني مث جرخ رفاسملا ىف .

 ٩ نوسحلا لوقلا ۔ :

مجلا زاوجو اهيف كشو ةالص هيلع دسفقف عمج ىذنا ىف .



.٦١١ 

 لاوقألا ةفحصلا

 : نوسجاو دحاولا لوقلا

 مهلاثمأو ةادبلا ةالص ىف

 : نوسخاو ناثلا لوقلا ۔ ٦

 . نئاعرلاو ىراشلاو ىلاولاو مامإلا الص ى
 . نومسةاو ثلاثلا لوقلا ۔ ١

 زاوجو ى مجلا ىنالص نيب مالكلا ىنو ى رطملاو ضرالاو رةسلاىف عجلا ىف

 . كللذ

 : نوسجغاو عبارلا لوقلا - ٠١

 . دهعلاو ىصلا ةالصو ، تالذ ماكح أو ةجوزلا ةالص ىف

 : نوسجلاو سماخلا لوقلا - ٢

 . بج نم ىلعو « بج نيأو ى ةعمجلا ةالص ىف

 : نوساو سداسلا لوقلا ۔ ٥

 . لئاسملا نم اهلع لمتشي امو ةعمجلا ةالص ىف

 : نوسجلاو عباسلا لوقلا _ ٤٧

 . لئاسملا نم اهيلع لمتشي امو نيديعلا ةالص ىف

 : نوسجلاو نماثلا لوقلا ۔ ٥٣
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_ ٦١٢ 

 لاوقألا ةحفصلا

 ٠ _ نوسجاو عساتلا لوقلا :

 . تايآلاو فوسكلاو فوسلا ةالص ىن

 : نوتسلا لوقلا - ٣

 . ءاقسةسالا ةالص ىف

 : نوتلاو دحاولا لوقلا - ٩

 . رتولا ةالصو رجفلا ةنس ىف

 : نوتسلاو ىناثلا لوقلا - ٨

 . ركذلاو لفاونلاو ىحضلا ةنس ىف

 ج ج ث

١٩٨١ ۔ ٢٨٢٣ بتكلا رادب عاديإلا مر




