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 ققحملا ةلك

 : باتك نم سدادلا ءزجلا قيقحت هتيفوت ن-حو هللا نوسب ىهتنا دقل
 دوعسمنب ديعس نيسيمخ ةمالعلا خيثلا فيلأت ء «نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم »

 نم هيف امو ‘ ناضمر رهش لضفو ، هضئارفو مايصلا ماكحأ ىف ثحبيو . ىصقشلا

 بودنمو بجاو نم : هيف عرشام ىدأو . هتابجاوب ماق نمل ص نارقفلاو ةب وثملا

 لادبإ ىفو ، ضقا ونو تارطقم نم : هبانتجا بجنام بانتجا ىفو ، نونسمو
 ىفو 0 ناميألاو روذنلا ماكح أ ىفو . رطفلا ةاكز ىفو ع همايص نم عيض وأ عاض ام

 { مرحمامو هنم لحم امو ديصلا ىفو ء حوب ذملاو حماذلاو ةاكذلا ماكحأو ى تارافكلا

 . ذيبنو رمخ نم تابورشملا ماكحأ ىفو

 . هللا ءاش نإ ك ةرايزلاو ةرمعلاو جحلا ماكحأ ق عباسلا ءزجلا هياي و

 ىراجلا ناميلس نب دح نب لاس

م ٥ / ١٩٨١ | ه ٨١٤٠١ ةنس درفلا بجر ىداح



 تحنزز انلز -

 )) . .. . ع .

 هضرف بوج وو مودلا ىف لوالا لوقلا

 ناضمر رهش لضفو

 نم ن , زلاىلع بتك ام مايصلا كيلع . شك اونمآ نيذلا اهأ اي»:ىلامت هللا لاق

 6 دبعو رحو « ىن أ و ر ن نم : ةماع نينم للا هلرا بطاخ . «نوقتت كلعل كلبق

 ىہش وأ هب مهرمأي رم أبالإ باطخلا اذهلثمع هدابع ىلاعت هلرا بطاخنملو ك موصلاضرقب

 نهؤم لك نم : موصلا قاطأ نم لك ىلع بوجوو موزل مأ اذهو . هنع مهاهني

 ملالا ريغو 2 هكرتي ديعولا هيلإ هجوتي ملاحلا نأ الإ ص ملاح ريغ وأ ملاح ةنمؤمو

 [ . ملاحلا مزلي ام ةبوقعلا نم “"همزاي ال

 ىلإ اعد اهو عامجلاو برشلاو لك ألا نع "كاسمإلا : ةفللا ىف موصلا لصأو

 : ىلاعت هللا ىكح امك مالكلا نم لحم ال ام نع كاسمإلا بجي ثالذكو . كاذ

 ةت دمع انيبن ةعيرشو . اتمص : ريسفتلاو :اولاق . «اموص نمحرلل ترذن فإ»

 « مايصلاكيلع بتك» : ىلاعت هلوقو . مالكلا نم زوجيال ايف الإ تمصلابجيال

 . « انوقوم اباتكن ينم ؤملا ىلع تن اك ة الصلا نإ» ىلاعت هللا لاق ؛ مكيلع ضرف ىأ

 . ةيلاخلا ممألا نم« كلبق نم نيذلاىلع بتك اك»: ىلاعتهلوقو . ضورفم ًاضرنىأ

 )١( ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىنف موصلا ضر .

 )٢( غلابلا نكاو : رصتخلا ةرابعو . هنم دبال ىرورض وهو ىنذلا طقس : لصألا ىف

 هريغ كلذك الو هكرتب ديعولا هيلإ هجوتي .
 )٣( طقغ كامإا وهف ىوغللا فيرءالا امأ ث ىعرشلا موصلل وه امنإ فيروتلا اذه .

 اجللا كلمت ىرخآو جاجعلا تحت ةمئاس ريغ ليخو مايص ليخ



_ ١٧ 

 نوموصي ص انغلب يف مالسإلا لوأ ىف نينمؤلال هوصو نيلوألا موص ناكو

 لبق ناضمر رهش موصب رمألا لزن ىتح ث رهش لك نم مايأ ةئالثو ءاروشاع موي

 & ناضمر رهش مايص ىراصنلا ىلع موصلا ضرف نإ : ليقو . مايأو رهشب ردب لاتق

 عمتجاف ڵ ديدشلا دربلا ىنو ديدشلا رحلا ىف ءىجي ناك هنأ الإ مهلع كلذ دتشاف

 « فيدهلاو .اتشاانيب ةنسلانم لصف ىف مهمايص اولعن نأ 2 مهثاسؤرو مهئاملع أر

 ه اموي نيعبرأ اوماصو ، هوميض امل ةرافك مايأةرشع هيف اودازو ث ميب رلاىن هولع

 . اعوبسأ مهموص ىف ديزي نأ هضرم نم ىفوع وه نإ رذنف ضرم مهكلم نإ م

 مهلع ىلوتو كلملا ثالذ تاممحش . اموي نيعبرأو ةعبس ا وماصف ى ًاعو,سأ هيف اودازف

 نم نيذلا ىلع بتك اك » : ىلاعت هلوق كالذف « اموي ني..خ هومبأ : لاقف رخآ كلم

 . مهلع ضرف امك تَط دحم ةمأ هتماصو « مهملع بجو امك هوموصي ف « كلبق

 نولخدتو ى عامجلاو برشلاو لك ألا نوقتت ىأ «نوقتت كلمل » : ىلاعت هلوق

 ثالث ىلعىوقتلا : ليقو . ىداعملا ميمج نوقتن « نوقتت » : ليقو . نيقتملا ةلمج ىف

 . ةينو لمعو لوق نم لحب الام ميمج _ ةيناثلا . كرمثلا ىقتت نأ : ىلوآلا _ لزانم

 قوعتو ةدابعلا ةرشابم نع لغشت ىتلا لالحلا نم تالوضفلا اوةتي نأ : ةثلانلا

 . تادودعم امايأ اوموص ىأ « تادودعم مايأ » : ىلاعت هلوق . ةداعسلا قرط نع

 مهارد سخ نمثب هورشو » : لاق امك ةلقلاب اهفصو . لئالق ىأ : ةدودعمو

 . ةليملت ىأ « ةدودمم

 & هرغس وأ هضر. ىف رطنأف « رغس ىلع وأ اضيرم مكمتم ناك نف » : هلوقو

 هضرم ىف رطفأ ام رادقم ث ةدع رادقم موصي نأ هيلعف ىأ « رخأ مايأ نم ةدعف »

نيذلا ىلعو » : لاق مث . ناضمر رهش ريغ نم : رخآ مايأ نم ةدهف . هرفس وآ



_ ٨ _ 

 مكل ريخ اوصت نأو هل ريخ وهف اريخ عوطت نف . نيكسم ماعط ةيدف هن و

 ضرنام لوأ ىف كالذ ناك : مهضعب لاقن . ةيآلا هذه لبوأت ىف ءامهللا فلتخا

 مهنأل مهلع قشف ، هموسب هباحصأ وم ىبنلا رمأ . ناضمر رهش موص موصلا

 { ماص ءاش نم ناكو . ماعطإلاو مايلا نيب ىلاعت هلل م ريخف ، مودلا اودومتي م

 مكنم دهش نهف » : هلوةب كلذ ىلاعت هللا خسن مم . ماعطإللاب ىردتفاو رطفأ ءاش نمو

 . مودلا ىلع ةميزعلا تبجرف « « ه.صيلف رهشلا

 نذالا ةريبكلا زوجعلاو ريهك (ا خيشال صاخ وه لب : مهصعب لاقو

 2 ةردقلا عم ا رطفأ اءاش نإ : اهل صخرف ى امهساع قشي هنأ الإ موصلا ناقبطرال

 رهشلا مكعم دهش نف » : هلوقب ثالذ هللا خ-ن م . انيكسم موي لكسل نايطيو

 . هنوقيطيال نيذلل ةصخ رلا تتبثو « همصيلف

 ناك ولو 4 راطفإلاو موصلا ىف ريحم هنإ 0 ضيرللا ىف اذخد : مهصعب لاقو

 . كلذ خسن مث ضرم سا هيلع عقو اذإ موصلا عيطتسي

 دحاو نيكسم ماعطإ ىلع دازف « اريخ عوطت نف ». لدبلاو ءازجلا : ةيدفلاو

 . ادعاصف نبنثا ممطأو

 نأو » . هل ريخ وهف « امهنيب عمجو ةيدفلا عم ماص : آريخ عوطت : مهضعب لاقو

 رهش» : لاق مث . « نوملعت متنك نإ » ةيدفلاو راطفإلا نم « مكل ريخ اوموصت

 ارهش رهشلا ىمسو . ناضمر رمش مكل ذ : لوقو . ناضمر رهث وه هانعم «ناضمر

. هترهشل



_ ٩ _ 

 رهش : لاقيف 2 ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا وه : لوقف . ناضمر ىف فلتخا دتو

 . اهقرح ىأ بونذلا ضمر هنأل ناضمر ى : .اهقفو . هللا رهش لاقي :17 ناضمر

 : لاق : . ريهطت بولقلا رهطي و م :آلا نم نادبألا لسغي هنأل : مهدعب لافو

 .« ... نآرقلا هيف لزنأ ىذلا »

 ردقلا ةليل ىف ، ظوفحملا حوالا نم ةدحاو ةلمج نآرقلا لزنأ : سابع نبا لاق

 ةتلللط دمع انيبنىلع مالسلاهيلع ليربج هب لزن مث 2 ايندلا ءامس ىلإ ناضمر رهش نم
 نيضم لايل ثالث ىف ميهاربإ فحص تلزنو . ةنس نرشع وحن ىف اموجن اموجن

 لمجحتإ لزنأو . ناضمر نم نيضم لايل تسىف ىسوم ةاروت تلزنو . ناضمر نم

 هياع دواد روبز لزنأو . ناضمر نم تم ةليل ةرمشع ثالنل مالسلا هيلع ىسع

 ىف ةلم د_ءع انيبن ىلع ناقرفلا لزنو . ناضمر نم ةليل ةرشع ىنام ىن مالسلا

 ىده » : لاقن نآرقلا فصو ح . ناضمهر نم نيقب لايل تسل « ن رشعلاو عبارلا

 مارحلا و لالحلا نم « تانبو » مهنيد ميجل رصأو ث ةلاهجلا و ةلالضلا نم « سانلل

 . لطابلاو قحلا نيب قرغلا « ناقرفلاو ىدهلا نم » ماكحألاو دودحلاو

 اهيأ : لاقن نابمش نم موي رذآ ىف هللتط هللا لوسر انبطخ :">ناذس لاقو
 رهش فل أ نم ريخ ردقلا ةليل هيف رهش 2 كرابم ره مظع رهش مكلظأ دق سانلا

 لاصخ نم ةلصخب هيف برقت نم « ةليسو هليل مايقو ، ةضيرف هراهن مايص هللا لعج

 ةضي رف نيعست ىدأ نك ةضيرف هيف ىدأ نمو & هاوس امد ةضي رذ ىدأ نك وهن ريجلا

 هنع ةتنا ىضر ىمرافلا ناملس هباوصو طلغ : وهو . نايلس لصآا ىف قهيبلا هاور )١(

 م . قتهيبلا ىف امك
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 هيف دازي رهشو ث ةأسا ولا رهشو ث ةنجلا هباوث ربدلاو . ربصلا رهش وهو . هاوس ايف

 همو رطف نم . رانلا ى ,ه ىت ِ هرخاو . | ةرفغم هطس و او ‘ همح , هل و أ . نمزلل فزر ق

 ن أ . هرح أ لد 4) ن اكو ه رانلا ٠. نم هتمق ر ر تعو ك هن ون لا ة ٥ رةغم ناك ا ام اص

 رطفغر,ام دجن اغنلاككسل كيملا ةن هرا ل وس راي : | ولاق . .ىش هرجأ نزم صقني

 ةبرش وأ رة وأ نبل ةقذم ىلع اص رطف نم با وثلا اذه هللا ىطعي : لاق . اصلا

 ٥ . ءام
 - ! ُ ء : 1

 ١ ٠ 7 ١٠ ٠ - ٠

 اذا ىح 7 امذرال 4 رش ىوح نم امن 4 ١ هاقس اك اص همف عبشا نم ر

 - -٠ - .. . ٠ .. ٠ ١
 - ء

 هعتعاو هنع هيرا ففخ هيف هكولمم لع فه> نمو . هبف ر قتعأ نك ناكو ‘ ةنجلا

 رافغتسالاو هللا الإ هلإ ال _:رأ ةداهش نم هيف اورثكمتساف . هل رةغو رانلا نم

 . رانلا نم همف اوذ وعن و 3 ةنجلا هولأساو

 ااكتي نأ ضرألاو تاومسلل هللا نذأ ول : لاق تع هللا لوسر نأ ىورو

 . حيبست هتممتو ث ةدابع م اصلا موذ : لاقو . ةنجلاب ناضمر رهش ماص نم اترشبل

 . فعاضم هلمعو ذ باجتسم هواعدو

 مل اب هدهش نش : ءاملعلا ضعب لاق ٦ ههصرلن رهشلا مكنم درش نش ( : لاق 71

 هدم دهشام مصيام رمشلا مكتم درش نم :

 ١) -.١اإاےس ذ . 7

 تل هنلا ل وسر نإ : 7 . ءاش نا راطفالا لف رفاس نا ,و ك ارمضاح ناكو

 . رطفأ ديدكل اب ناك اذإ ى> ) ناضمر رهش ف ع اص حتفلا ماع جرخ

 لاقف رذعلا ركذ مش

 مهحغ٠ب لاقو . همصيلف احيحص ايم القاع

 بح ن ص رد٥ 6 ضرم ل . لاق ٠. اعد رم ناك نمو :

 .ه هحم- دادز هبحاص ره 1 لم بلغألا : صضصرمه ل ك وه : ٠ نورح ا لاقو . رذعلا هب

 ٠ ۔ . ٠ : .... ٠١ خ رلا هح رخا )١(
  ھ . ص ح ح . ت 7 2٥ 2. ٥ ١` مل .. ٥ و ىف ر ا َ و



 ىذلا برشلاو لك آلا نم ضيرملا عنمي ىذلا ضرملا وه انباحصأ دنعو . مودلا

 _ هتلع ديزت موصلاب ةداعلا ىف ناك وأ شطعلاو عوجلا نم ليللا ىلإ ليالا نم مظعي

 . « رحأ مايأ نم ةمف رةس ىلع وأ » : لاق ش

 راطنإلانم لضفأ رفسلا ىف راطفإلا:مهمضعب لاتف رفاسملا مايص ىن ءاململا فلتخا

 .موصلا ضرفلاو ء ةصخ"رلاب راطفإلا هلحايم :مهضعب لاقو_ةيآلا رهاظ ليلدب ء موصلا

 . ءاضقلا هيلعو ذخأ هللا ةصخربف رطفأ نهو ، هيلع بجاولا ىدأ دقن هضرف ماص نف

 رهش ىف نورفاسي هباحصأ و ةيطم ىبنلا ناك دقو . ءاهقفلا ةماع هيلع لوقلا اذدو

 .)ضيب مهضعب بعي ملو ، رطفملا مهنمو مامصلا مهخمو ؤ ناضمر

 راطفإلا ىف رناسملاو ضيرلل صخر نيح « رسيلا مكب هللا ديري » : لاق م
 اولمكتلو » . ةصخرال نايبو ؟ديك أت « رسلا مكب ديرب الو » ناضمر رهش ىف

 ائيش هنم رطفأ نمو اموي نورشعو ةعست وأ ام وي نوثالث رهشلا ةدعو « ةدعلا

 كدشرأ ام ىلع هومظعت « كاده ام ىلع هللا اوربكتلو » هريغ نم هناكم ضقيلف

 . لمل رئاس نرد هب مكصخو { هموصل مك۔ةفوو ء ناضمر رهش مكقزرو ض هنيدل

 هللا « نوركممت مكلعلو » رطفلا مويو رطفلا ةليل هب رومأملا ريبكتلا وه : ليقو

 . همعن ىلع ىلاعت

 لصف

 ىنلانأ ىورو رانلا نم ةنح وهو مالسإلا ناكرأ نم نكر موصلا نإ ليقو

 « هللا لوسر ؟دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا ىنب :لاقو

 م كلام ن سنأ نع دحأو ملهو ىراخلاو ميب رلا هجرخأ ( ١)
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 ةنجلا ىف نإ :لاقو .)ناضمر رهد موصو « جحلاو ، ةاكزلا ءاتيإو ، ةالصلا ماقإ و

 ©'اج اذإ :لاقو ."ةنومماصلا الإ ةمايقلا موي هنم لخدال « نايرلا : هل لاقي اباب

 . نيطايشلا ت تا دلو مج باوبأ ١ تلو ءامسلا ب و' ] تحةف ناضمر

 عمسلا تا وامسلا مهلأ نإ : مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ايف : ليقر

 ناضمر رهش ىمئاصل اورةفتسي نأ ڵ ش وحولاو ريطلاو عبسلا نيضرألاو

 قلغتو ، نانجلا باوبأ حتفت ى ناضمر رهمش نم ةليل لوأ ناك اذإ : ليقو

 كرحتف 2 ةرشبملا :(لاهللاةي حاير جيهتو ى نيطايشلا ةدرم لغتو « نارينلا باوبأ

 ؟ ةليالا هذهام ناوضراي : نيعلا روحلا لوقتف عيراصمل قلحو ى راجشألا قاروأ

 . ناضمر رهخث نم ةليل لوأ هذه ناسحلا تاريخاي : لوقيف

 له الأ س هيلع باتيف بئات نم له الأ : دانم ةليل لك ىن ىداني : ليقو

 ٠. هل وس ىطعيف بأ اط نم له الأ أ ك هل رةغيف رةغتسم نم

 ء

 ةمأ اي : ىدانت ككسلا هاوفأ ىلع ةكالملا فقت رطفلا ةادغ ناك اذإ : ليقو

 مهديمص ىلإ اوراص اذإف . ليزلا ىضميو ليلقلا لبقي بر « مكبر ىلإ امدغا دمح

 ؟ هلمع نم 4غار دنع ريج ;حألا ازج ام ىتكئالم : لجو زع برلا لوةي : ليق

 . . ء . ء , ۔ےس م 7

 مهلع تص ره ؛ کا۔ا۔۔ء ءال ؤ» : لرةيف . ٥هر> أ شو. ن أ هوازج : ةكنالللا لوقتف

 م . .ع نيا ن .ع ى ءإ_زلا و ىدم رتلاو ملسو ىراخااو دمحأ هج رخأ )١( ١

 م . «لوس ؟ظغاب دعس ن لهس ن ن ع ملسمو ىراخلاو دمحأ هجحر>خ )٢( ١

 ءامسلا لدب ةنلا باوبآ تحت :هين نك.! ةريره فأ نعملس.و ىراخلاو همح !هجرخأ )٣(

 م . ة۔>رلا باوب ١ تحت:¡ : ةياور فو

 نع ىناسنلاو ىقرلاو ةجام ن.إاو ىذمرمااو دمحأ اهاور ث.داحأ ١ ىن فرفتم ىور 3
 . ء و
م. هرب ره :7



 ك مل ترغ رو فأ دأ اوماقف مايقلا مهملع تشدلسو ك ل ا وماصف مايصلا

 ىنو ، رطفلا ىمسي وهو ، مويلا ثالذ ىف ةمألا هذه ىطعت امب ةكئالملا حرفتف : ليق

 . ةزياجلا موي ءامسلا

 لوخدل لوحلا ىلإ لوحلا نم نانجلا فرخزت : لاق هالت ىنلا نأ ىوريو

 للجلا نه وسكي و { نالا نيعلا روحلا نيزب نأ ناوضر رمؤيو . ناضمر رهش

 . ناضمر رهش ماوصل نحم : نلقيف نايقعلاو

 . رانلا نم قيتع فل أ فلأ ناضمر رهش نم راطفإ لك دنع هل نإ : ليقو

 رهش موي رخآ ناكاذإو . كالذك ةعاس لك ىف اهف هللا قتعأ ةعجلا ةليل ناك اذإ و

 ناض.ر رهش ةمرحو . هاك رهشلا ىف قتع أ ام لثم مودلا كالذ ىف هللا قتعأ ناضمر

 . مرح دقف اهرجأ مر> نم » . ةميظع

 ، ىلجأ ىئرم ناضمر رهش اوماص نيزلا ىدابعاي : ىلاعت هللا لوقي : ل

 تاعحو 2 تيضر دق ، مكل روفغم مكلاحرو كل زانم ىلإ اوعجرا

 مكبساحأ نأو « رانلا نم مكقتعأ نأ: كر طف مو كا وج ومكمايص نم مكبو

 فلخأ نأو ، متشعام ايندلا ةايحلا ىف قزرلا مكيلع عسوأ نأو 2 ريسي اباسح

 . داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا مو مكيلع رتسأو ء ةرثملا مكليقأو 7 مكتاقفن

 نم ائيش كر هش مايصو مكعمجو اذه مك ةقوم دعب ىنولأست ال ىنرعب تمسقأو

 . هيف مكل ترفن الإ ابد رصأ نم اثيش الو ، هوكيتطعأ الإ مكترخآ رصأ

 نهطعي ناضمر رهش ىف اسمخ ىتمأل تيطعأ : دتالتع هللا لوسر لاق : ليقو

نمو { هيل ١ هللا رظن ناضمر رهش نم ةلل لو ] 2 : ةدحاو امأ . ىلبق ىن
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 نيح مههاوفأ فولخ ©}نإف : ةيناثلاو . دبأ اهدعب هبذميال هيلإ هللا رظن

 ىف مهل رفغتست ةكالملا نإف : ةثلاثلاو . كدملا ةحار نم بيطأ هللا دنع نوم

 ىردعتسا : اه لوقيف هتنج رم و لجو زع هرا نإف : ةعبارلاو . ةليلو مول لك

 .ىتمارك; ىراد ىلإ اهاذأو ايندلا بصن نم اوح رتسي نأ كشوي « ىدابءل ىنيكزتر

 ىهأ هللا لوسراي : لجر هل لاقف . مهاك مهل هللا رغغ ةليل رخآ ناكاذإف : ةسماخلاو

 . مهروجأ اونو مهلمع نم اوغرف اذإف نولمعي لامعلا ىلإ رت ملأ : لاق ؟ ردقلا ةليل

 : لاقو . هلبا هدب أف 4 رفغي ملف ناضمر كردأ نم : لاق هن أ :تل هع ىورو

 .“٧)هنذ نم مدقت ام هل هلزا رمغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم

 :ناضمر رهش ؟زهأدقو موي تاذ لاق هنأ ء ماللا هيلع هنع سابع نبا ىورو

 . اهلك "ةنسلا ناضمر نوكي نأ ىتمأ تنقل ناض.ر رهش ىف ام دابعلا لعي ول

 سأر نم ناضمرل نيزتت ةنجلا نإ : لاق ، هب اغثدح هللا لوسر اي : لجر لاقف

 ه ةنجلا قرو تةفصو شرعلا تحت نم حير تبه هنم موي لوأ ناك اذإف ء لوحلا

 رقت ى رهشلا اذه ىف اَجاوزأ كدابع نم اغل لعجا مهللا : نلقيف كلذ ىلإ روحلا رظنتن

 الإ ناضمر رهش نم اموي موصي دبع نم اف : لاق . انب مهنيعأ رقو ى مهب اغنيعأ
 . . ِ اا . .  . . ٩ . 0٠ ۔ . . ه ح

 ق تاروصقم روح“ هنلا بتعو امم ر د نم هممح ىق نيعلا روملا نم هجور جح د ر

 ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ىراخبلاو عيبرلا هجرخ مئاصلا مف فولخ ثيدح )١(

 م. ةريرهيبأ نع

 ناضمر لضف ى ام متملع ولو : عيبرلا داز . ةريره بأ نع ناخيدلاو ميبرلا هاور )٢(

 م . ةنس نوكي نأ متينل

 م . انه امع فالتخا ضعب هين و ةريره فأ نع ناخيشلاو عيب رلا هاور )٣(
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 لك ىلع ث ردلاب حشوم رحأ توقاي نم ريرس نهنم ةأرما لكل « مايلا
 . کالذ لثم اهجوز ىطعدو . فر ةر.تسإ نم اهنث \اطر ه اشارف نوعبس

 لس نإف ، ناضمر رمث ىف الإ اهوق هللا بذع ام : لاق سابع نبا نأ ىور و

 . مهتنس رئاس مه ملس ناضمر رهش مهل

 ةدعقلا ىذو لاوش ىف نولوقي اوناك تلط هللا لوسر باحصأ نأ انغلبو

 نيءيبرلاىف نول وةيو ، ناضمر رهمث مايص انم لبقتمهالا : رفصو مرحلاو ةجحلا ىذو

 ناصمر رهش رك ذ نوك رتي اله . ناضهر رهش انغلب مهالا :نابعشو بجرو نييداجلاو

 . لاح لك ىلع

 ناكو « ريخلاب سانلا دوجأ ناك ةتالت هللا لوسر نأ “١>سابع نبا ىورو

 . ناصمر ربش ف نوكي ام دوجأ

 اضر هيفو ك اهارهش نع ٠ سفنلا رهق هيف نإف : موصلا ف ةكحلا هوجو امأو

 رارسألا ة هيمصت ىفو ك هلل ا نيب و ديعلا نيب رارسألا ة همعصت همفو ك سفنلاطاخسإ و هللا

 . عبش اذإ نايسنلا عيرس هز إف ٤ ٤ هملع ىلاعت هللا ةردق ديعلا رك ذ هيفو . ةفرعملا ةقيقح ةعمع

 ءادتقا موصلا ىفو . هيلع اهب ىلاعت هللا معن أ قلا معنلا ديدعت ىف رابتعالا ليلق

 . ديمحتلامهبارشو حيبستلا مهماعط امنإ ونوبرشيالو نؤلك أي ال مهنإف ؛ ةكئالللاب

 . ةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا ىف موصلا : ليقو

 ¡ ةشن اع . ع دعس ناو سابع ن ن ان .ع قمعلا کرور ) ( ١ لك ىطعأناضمر ل اخد اذإ ناك ى .ا

 < ٠ رمس ١ لك ن اا۔أو لئاس

 ماس وهيلع ةتنا اصهترا ل وسر ناك : :ملم ظفذالا و سابع . ١ ن صع دمح ١و ملسموىراخلا ىرو رو

 م . 4 ٠ ل دانمر رهش ق نوكب ام د .4 و> ١ ناكو رياب س انلا دوجأ
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 ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو "طايصلا : لاق هنأ هملظ ىنلا نع ىوريو

 : نآرقلا لوقيو . براي هيف ىنعةشف راهنلابتاوهثلا ماعط هتعنم نإ : مايصلا لوقيف
 هراطفإ دنع ماصالو . هيف ناعنشيف . براي هيف ىنعفشف لمالا مونلا هتعنم ىإ

 ىفو . هبر ىقل موي ةحرو 2 هراطفإ دنع ةحرف { ناتحرف هلو . ةباجتسم ةوعد

 ناكاذإو . هب ىزجأ انأو ىل موصلا:لوةي ىلاعت هللا نإ: ةت ىنلا لاق ")ثيدحلا

 سانلا ام نوملعيال باسحلا ىفسانلاو اهملع نوسملجبدئاومنيماصال عضوي ةمايقلاموي

 : لوةي ثي> لئاقلا رد هللو . ةميظع هتكرب و ةريثك هلئاضف ناضمر رهشو . هيلع

 ماع لك انروزي قدص رهش مايصلا رهشب ابحرم ابحرم

 مابألب مث هيلايلب الهسو ًالهأو ابحرم ابحرم

 مارك روهش نم مويلا انءاج رهش مركاب ابحرم ابحرم

 مارك إلاو لالجلا وذ انل هللا منص امب ابحرم ابحرم

 رشع ةعبس ةليل : ريذك ريخ هتاف دقن هتناف نم لايل ثالث ناضمر ىف : ليقو

 معن : لاق ؟ ردقلا ةليل ىوس هللا لوسراي : ليق . رهشلا رخآو ‘ نيرشعو ىدحإو

 ةنسلا ى ناضمر روهشلا ")ديسو ا هل رفغي رهش ىأ ىفف ناضمر ىف هل رفغي مل نف

 . ملعأ هللاو . هللا ليهس ىف ةقننلاك فعاضت هيف ةقننلاو ةنسح فلأ بتكت

 نآرقلاو مايصلا : هظفلو رمع نبا نع بهو نباو مكاحلاو ىاربطلاو دمحأ هجرخأ )١(

 هي:ىنعفش" راهنلاب تاوهشلاو ماعطاا هتعنم ىإ بر ىآ : مايصلا لوقي . ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي
 م . ناعفعي: هيأ ىنعفشن ليللاب مونلا هتعنم بر : نآرقلا لوةيو

 )٢( ملس وهيلعةناىلصتلا لوسر لاق : لاق ظفلب ةريره ىنأ نع ناخيشلاو عيبرلا هجرخأ :
 ة ىلجأ نم هماعنو هترهش ىدبع قران . كسلا حير نم هنا دنع بيطأ مئاصلا ما فولخ

 م . هب ىزجأ انأو ىل مايصاان

 .ةجحلاوذ ةمرح اهمظعأو ناضمر رهش روهم!اديس : ديعس ىنأ نع بهونبا ىور )٣(
 م ٠. رازبلا هاورو
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 لصف

 : نورمسفملا لاق « كفئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل كل لحأ » : ىلاعت هلوق

 نأ ىلإ عاجلاو بارشلاو ماعطلا هل لح رطفأ اذإ مالسإلا ءادتبا ىف لجرلا ناك

 ةالصلا لبق دقر وأ ةرخآلا ءاشعلا ىلص اذإف ث اهلبق دقر وأ ةرخآلا ءاشعلا ىلصي

 باطخلانبرع نإ مث . ةمباقلانم اهلثم إ ءاسنلاوبارشلاو ماعطلا هيلع مرح رطفيملو

 موليو ىكبي ذخأ لقنا ادف ؛ ةرخآلا ءاشعلا ىلص ام دءب هلهأ عقاو هنع هللا ىضر

 ىسفن نم كيلإو هللا ىلإ رذتعأ ىإ هللا لوسراي : لاق ةيلو ىنلا ىنأف 2 هسفن
 ةح ار تدج وف ى ةرخآلا ءاشعلا تيلص ام دعب ىلهأ ىلإ تعجر ىنإ ، ةئطاخلا هذه

 :لط ىنلا لاقن ؟ ةصخر نم ىل دجم لهف ، ىلهأ تعماجف ىسفن ىل تأوسف ةبيط
 . رمع لثم اوعنص اوناك ىذلاب اوفرتعاف لاجر ماقف . رمعاي اذهب اريدج تنك ام

 كل قلطأ ىأ « © )كاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل كل لحأ » : مهف لزنف

 كل حيبأو

 ىف رك ذف ، تابانكلا نسحأب ىنكي ىلاعت هللاو . عامجلا نع ةيانك ثفرلاو

 . عاجلا هب ىنعي امنإو ثذرلاو لوخدلاو ءاضفإلاو ةسمالملاو ةرسؤابملا : ةيانك

 . ءاسنلا نم لاجرلا هديري ام لكل ةعماج ةلك ثفرلا : جاجزلا لاقو

 “.رلنكس « .ره سابل ن أو» مكل نكس ىأ « مكل سأبل نه» : لاق مش

 موصلا ىلايل ىف ةرخآلا ءاشعلا هب ةعماجلاب «مكسفن أ نوناتنت نك مكن أ هللا ملع »

 مكب ونذ احم «مكغع انعو» روظحلا نم منبت نيح مك زواجتو «مكيملع باتن »

 م . ةبراقتم ظافلأب ىذمرتلاو ىاسنلاو د واد وبأ ه>حرخأ )١)

 ) ٦ح _ نرللاطاا جهنم - ) ٢



 ىلايل ىف الالح ن»وعماج « ن_»ورشاب » تآو ضام نيب ام لصأ وه « نآلاف »

 ةرشبلاب ةرشبلا قاصلإ ىه ةعماجلاو . موصلا

 ظوفحملا حوللا ىف هتبث أو مكل ستام اوبلطا «كل هللا بتك ام اوغتباو »

 لسنلا عض وم اوبلطا ضعب لاقو . لزعلا نع ىهن مالكلا ىنعم ىنو . دلولا نم

 . نيملا كالمو جيوزتلاب ثالذ ا وبلطا ضعب لاقف . ربدلا نود ر هللا هلحأ ىذلا

 موي ممألا مكب رئاك أ ىنإف 0اورثكت اوككانت » ومل ىنلا لوق ىو
 اواكو » دلولا ءافتبإو ةوهشلا ءاضق ىنعل عماجملا دصتي هنأ هانعم جرخم « ةمايقلا

 طيمحلاف « رجفلا نم د وسآلا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبقي ىتح اوبرشاو

 ٠ لمالا وخأ نم دتما ام د وسألا طيانإو © رحذلا عولط ىلع ليلدلا وه ضيبألا

 اهش لرألا رجفلا وه دوسألا طيخلاو . ىفالا رجنلا وه ضيبألا طيخلا : ليقو

 . ضيب أو د وسأ نيطيخ

 وهو هل ضرأ ش و لمع. ١ ٥ راهنل \ظ راصنألا . نهلجر گی ه ةد ال ١ هذه تل ر : : ليقو

 هي أصا تدارأق ك ماعطاا لإ ١ ومدق : مهل لاقو هله أ ىلإ عجر ىمسم أ املف ) 1 اص

 اذإ انرك ذ ام ىلع مالسإلا ودب ى ناكو . مانو عجطضاف انيخس اثيش همعطت نا

 لع نم تغرف ادف { ءاجلاو بارشلاو ماعطلا هياع مرح ةمتعلا ىلص وأ ماصلا مان

 ملف 2 د وهجم اًماصحبصأن لكألاب هللا ىهعينأ هركف ى هتظقيأف مان رقهتدج ماعطلا

 ةليهلا لوسر هآر اه . وقالر يبلا ىأناغأ اهف « هيلع ىشن ىتح راهنلا فصتن
 . ء

 م ٠ '٦اه ى ن ديعس نع قازرلا د ع هج ,حا )١)



 هلك ى راهن لخنلا ىف سمألاب تللظ : لات ؟ احيلط تيسمأ كلام سيان : هل لاق

 ك اًتيخس اميش ىنمعطت نأ ىن أرما تدارأو ىلحأ تيتأف آ تيسمأ ىتح مرحلاب

 تيسمأو تي رطف ، با رمشلاو ماعطلا ىلعمز> دقو ىن وظقيأف تمنف لع تألطبأف

 : ىلاعت هللا لزنأف ث وم هللا لوسر ثالذل متغاف ، عوجلاو شطعلا ىندهجأ دقو

 طيحلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبةي ىتح » موصلا ىلايل ىف « اوبرشاو اواكود

 . هتملظ و ليللا دا وس ن هزوضو راهتلا ضايب ىأ » دوسألا

 رشتني الو ناحرسلا بنذك ءامسلاىف ليطتسي اهدحأ : نارج رجفلا : ليقو

 ىمسو ث ماسلا نع بارشلاو ماعطلا هب مرحم الو } رجفلا ةالص هب لحتال كلذف

 ذخأيو رشقني ، ريطتمسملا ضرتعملا رجفلا وه ىناثلا رجغلاو . بذاكلا رجفلا : كالذ

 ىلع مرحم ام هب مرحو ص رجفلا ةالص هب لح ىذلا قداصلا رجفلا وهو ، قفألا
 ء

 . مم اصلا

 : :نل ىنلا لاقف . « لمالا ىلإ مايصلا اومتأ » : لاقو راطنإلا رك ذ مش

 رطفأ دقف سمشلا تباغو راهنلا ربدأو ء قرشملا ىنعي انهاه نم ليللا لبقأ اذإ )

 . موصلا ىف “"»لاصولا نع ل ىنلا ىعنل ( لك أي ل وأ لك أ )مئاصلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

) 

 م لك آي وأ لك أ هي سيلو رعنعىذمرتلاو دواد وبأوملس.و ىراخبلا هجرخأ )١(
 م رمع نبا نع دواد وبأو ملسمو ىراخ.ل! هجرخأ )٢(



 ۔=۔- _ ١ ٢

 رهش نم ةليل لوأ ىه : مهضعب لاقن ؟ ىه ةليل ىأ ىف : اًضيأ اهف اوفلتخاو

 . ردب ةعقر اهتحيبص تناك ىلا ةليللا ىهو { ةرشع حبس ةليل ىه : لوقو . ناضمر

 . ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا ىن اهنأ لوقلا رثك أو

 : لوةي .ث هلا لوسر ناك : كلاق اهنأ اهن= هللا ىضر ةشاع تورو

 رخاوألا رشعلا ىف دهتجي ناكو . ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم ردقلا ةليل اورحت

 ظةيأو ، هرزثم دش رخاوألا رشعلا تلخد اذإ ناك :تلاقو . اهريغ ىف دهتجن الام

 { نيقب عسقل ، رخاوألا رشعلا نم رتولا ىف اهورح : مهضعب لاقو .هليل ايحأو هلهأ

 . ةليل رخآ وأ 2 نيقب تالا وأ { نيقب سمخ و أ « نيقب مهس وأ

 ىف مانملا ىف ردقلا ةليل وتات هللا لوسر باحصأ نم لجر "أىأر : ليقو

 ىف تأطا وت دق كايؤر ىرأ : تلط هللا لوسر لاقن . ناضم نم رخاوألا عبسلا

 . اهنم اهورحتف رخاوألا عبسلا

 فآتعاف ، ناضمر نم ىطسولا رشعلا ؤياللَعهلا لوسر فكتعي ناك : ليقو

 هفاكمععان. 'هتحيبص ىف جرخ ىلاىهو 2 نيرشعوىدحإ ةليل ناك اذإ ىتح 6 اماع

 مث ةليالا هذد تيأر دتو ، رخاوألا رشعلا فكستعيلف ىعم فكةعا نم : لاقو

 م . ناخيكلا هحرخأ )١(
7 . . ِ .٤ِ. ٠ 

 هتنا ىلص ىتلا نع ديءس نأ نع مل۔.و دمحا جرخاو سنا نع كلامو نرلا جرخا )٢(

 ةعبارلاو ةعساتلا اه وساف > تع: رف مكنم نالجر ا>الت تح ةأللا هذه تبرأ : لاق ملسو هع

 لمءس ذأ نع ملسمو ىراخلاو كلامو ءهب رلاو دحأ ىورو . ايرام ىأ : هب رلا لاق ٠ ة.اخلاو
 . ؤ .

 فك۔تعاف ناضهر ن طسوألا رشعلا ىف فك_:ءعي ماسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر ناك : لاق

 رم : لاق اهتودغ 4 :عا نه اهمة جرخ لا ةايللا .هو نيرشعو ىدحا ناك اذ) > اماع

 فأ تيار دقو اهتيسنأ مث ةنيللا هذه تيأر دتو . رخاوألا رملا ىف فكت ةعيلن ىع. فكتعا

 م . رتو لك ق اهوس او رخاوألا ردملا ىف اهو۔7 ذ ، نباطو ءام ق اهنودغ ٢ دجسأ



 س ٢.٠

 ىأثلا لوقلا

 ههوركمو عوطتلا موص لئاضفو ")ردقلا ةليل ركذ ىف

 ةليل . ردقلا ةليلام كاردأ امو . ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ » : ىلاعت هللا لاق

 رومألا اهف هللا ردقي اهنأل ردقلا ةليل تيمس : ليق . « رهش فل أ نم ريخ ردقلا

 قرفي اهمف » : ىلاعت هللا لاق اك ث ةنسلا ىلإ ةنسلا نم هدالبو هدابع ىف ماكحألا و

 ) كح رصأ لك

 . تيقاوملا ىلإ ريداقملل قوس ىأ ردقلا ةليل ىنعم : لضفلا نب نيسحلا لاقو

 . ضرألاو تاومسلا قلخ نأ لبق رداقمل هلا ردق دقو

 ىأ انالف تردق لاقي . اهفرشو اهتلزنم ربكو اهردق مظعل ردقلا ةليل : ليقو
 َ ء 7 . ِ ١ ١

 . هميظعت > هومانع ىا « هردو قح هرا اورد ام و » : ىلاعت هزر ا لاق ؟ هتماخع

 . هللا دنع الوبقم هنوكل ردق اذإ اهف نوكي حلاصلا لمملا نأل : ليقو

 بعر هر وتلل التم هنرال وس ز لهع ىلع تناك اهنإ | : : مهہعب لاقن . اهف اونلتخاو

 . ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب اهنإ : ءاملعلا رثك أ لاتقو

 دق ردقلا ةليل نأ معز نم بذك : لاف هنع هرا ىر ركي بأ نأ ىورو

 ٠ ناضمر رهش لك ىف ةيقاب ه ا تعفر

 هللا دبع كلذ غلبف . اهسصي ليللا مقي نم : هنع هنبا ىر د وعمسم ن ١ لامت و

 نكلو > ناضمر رمش ف اهنأ ا ملع 4 ! ام آ ك نمحرلادبع ابأ ١ هرا محر : لاقف رمحع نا

 سانلا لكتي ال نأ دارأ

 م . كلذ نم رثكو الوق نيعبرأو ةء.س ىلع اهنييعت ىفو اهي: اوفلتخا )١(



 س ٢٢

 ، رخاوألا رشعلاىف اهوسفلاف ، نيطو ءام ىف دجسأ اهتحيبص نم ىنتيأر دقو « اهتيسن أ

 ىلع دجملا ناكو . ةليالا كلت ىف ءامسلا ترطمأف : ليق . رتو لك ىف اهوسقلاو

 هفنأو هتهج ىلعو « هتالص نمتلا لوسر فرسمناف « دجسملا فكوف ك شيرع

 . نيطلاو ءالا رثأ

 { ةراح الو ةدراب ال ةجلب ةحمس نوكن اهنأ : ردةلا ةلول ةمالع نم : ليقو

 . امهل عامشال اهتحيبص سمشلا ملطت

 { ةمألا ىلع ناضمر رهش ىف ردتتاا ةليل ىخأ ىلاعت هللا نأ ىدنع ىذلاو

 هباجالا ةعاسىفخأ اك اك اردإ ى اعمط اهلك ن اض .ر رهش ايل ةدابعلا ىف او دهنجيل

 ءامسألاىف مظعألا هساو ى سخاتاولسلاىف ىطسولا ةالصلا ىفخأو ى ةمجلا موي ىف

 . اهعيمج نع اوهتنيل ؟ ىماعملا ىف هيخسو اهعيمج ىف اوبغريل ؛ تاعاطلا ىن هاضرو

 9 رم ريخ ردقلا ةليل » ىلاعت هللا لاق مث . اهنم اورذحيل مايألا ى ةعاسلا مايق ىنخأو
 . ( رأ م ه لفل آ

 لح هنأ لجثارسإ ىنب نم الجر . هللا لوسر رك ذ : سابع نبا لاق

 هتمأل كلذ ىنمتو ع كلذل ب :ن هللا لوسر بجعف 2 رهش فل أ هقتاع ىلع حالسلا

 : ىلاعت هللا هاطعأف . الامعأ اهلنأو رامعأ ممألا رصقأ ىتمأ تلمج براي : لاقت

 هتمألو هل هللا ليبس ىن حالسلا ىليئارسإلا اهمف لمحتلا رهشفل أ نم ريخ ردقلا ةليل

 . ةمايقلا مو ىلإ

 ردقلا ةليل ىف حلاصلا لمعلا : هانعم.رهش فلأ نمريخ ردقلا ةليل : نورسفملا لاقو

رفغ اًباستحاو اناميإ ردقلا ةليل ماق نمو . ردقلا ةليل اهف سيل رهش فلأ نم ريخ



 ۔۔ ٢٣٣ ۔

 ذخأ دقف ردقلا ةليل ىف ةرخآلا .اشعلاو برغملا دهش نمو هبنذ نم م دقام هل هرا

 . ردقلا ةلمل زم هظح

 نم فلس ام نارفغ ىف ىلاعت هللا ىنإ بغري نأ ردقلا ةليل ىناو نل بحتسيو

 وف.لا بح وفت كنإ مهللا : لوقيو ٠. هرمع نم قب ايذ هب ةمسدلا ىنو ، هبونذ

 . ىنع فعاف

 . هناوثل مظعأ هنإف ! آدنحأ اهم ربخال نأ ردقلاةليل ىأر نأ بحتسي : ليقو

 ثالث ةروسلا ىف ردقلا ةليل ركذ هللا نإ : لاق هنأ سابع نبا نع ىورو

 اهب لدتساف . نورشعو ةعبس ةئالث ىف ةعستف . فرحأ ةعست اهمف ةرم لكك تارم

 . نن رشعو ةعبس ةلرل اهنأ

 ىف تناك امبر ث رهشلا ىف لتتنت ردقلا ةليل نإ : نولوقي ءالعلا ضعب ناكو

 . ناضمر رهش ف عامجإلاب اهنأالإ . رخاوألا رشعلا ف تناك امبرو ڵ طسوألا رشملا

 : ىلاعت هلوق ىف ، ناخدلا ةروس ىف هللا اهرك ذ ىتلا ةكرابملا ةليالا امأو

 لوقف « يكح رصأ لك قرفي اهف . نيلزنم انك انإ ةكرابم ةليل ىن هانلزنأ انإ »

 حوللا نه ك ةلمج نآرقلا اهف ىلاعت هللا لزنأ ڵ ردقلا ةليل اهنإ : ملعلا لهأ ضعب

 دمحم انيبن ىلع مالسلا هيمح لي ربج هب لزت مش ى ايندلا .امس نم ةزعلا تيب ىلإ ظوفحملا
 . ةنس ن رشع ى :نل

 رومأ ميج اهمف ىلاعت هللا ىضتقي ، نابعش نم فصنلا ةليل اهنإ : مهضعب لاقو

 . هباتك ايوأتب لعأ ىلاعت هللاو ڵ لوحلا ىلإ لوحلا نم هقلخ
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 لصف

 : دوعسم نبا هل لاقن ؟ موصأ اذام : هل لاقن لع ىنلا ىلإ لجر ءاج : ليق

 لغو ناطيشلاساوسو نبهذي نهنإف ؛ ناضمر رهش ريغ مايأ ةثالث رهش لكف مد

 : ةلثم ىنلا لاقف وتلَم ىنلا لأسأ امنإ لأسأ كايإ تسل :لجرلا هل لاقف . رودصلا

 : هل لاقف . ثالذ ىلع ةقاط ىب نإ هللا لوسراي : لجرلا لاقف . دوعسم نبا قدص

 : لاقف . كلذ ىلع ةناط ىب نإ هللا لوسراي : لجرلا لاقف . سيمخلاو نينئالا م

 : لجرلا لاقن . امو رطفاو اموي مص : مالسلا هلع ىنلا دواد كيخا مايص مص

 نيم اصال“'”دواد كرتام ٍقللق هلال وسر لاقف . كلذ ىلع ةقاط ىب نإ هللا لوسراي

 . ًاماصم

 نم لضفأ ام : موصل اب عوطتي ْن ] دارأ ن 4 ذع هللا ىضر لهس و أ لئسو

 ك باوثلا هل ىجرب ث ردصلا هل حرشن او ص ةينلا تحلصو ، طشن اذإ : لاق ؟ مايألا

 . هرطفأ راطفإلا دارأ ىتمو . ةغسحلا ىنعم هقحلو 2 ةدباك۔لا هنع لازو

 ، رشع ةعبرأو ، رشع ةئالث رهش لك نم موصي هلط ىنلا ناك : ليقو

 . رشع ةسمخو

 ةتس موص نع ىهنو ك ةنسلا نم مايأ ةتس موصب :نل ىنلا أ : ليفو ِ

 ء .١. ء
 رشاع مود و»و « ه اروشاع مو : ةنسلا نم هموصب رم ١ ىذزلان . ةتسلا نم مايا

 : ملسو هلع هنا لص هئنا لوسر لاق : لاق صاعلا ْن! ورمع ن هتنا دع ع ملسم ق ( ١)

 ماني ناك ٠ ماللا هلع د واد ةالص هتا لا ةال ملا بحأو دواد مايص هتنا لا مايصلا بحأ نا

 م ٠ ام وي رطفيو اموي موصي ناكو ٤ هسل مانيو هثلث موةيو ليلا فصن

 



- ٢٥ 

 موي موص نع ىهن ضعبو . ةجحلا ىد نم عسات وهو ص ةفرع موي و ك مرحلا نم

 توصلا مفر و . جلا ةضيرذموي هنأل ؛ لضفأ هيف رك ذلاو ءاعدلا نإ :لاقو . ةفرع

 ءاعدلا ىلع ةوقلل هيف راطفإلا بحتسا نم بحتساف . لضفأ جلا موي ءاعدلا

 . مايدل اب كلذ نع فعض نمل هيف رك ذلاو

 موصلاىلع ةوقلا هسفن نم اجرو رك ذلاو ءاعدلا نع موصلا هفعضيال ىذلا امأو

 موص هموص نإ : ليقو . لمعلا ىف ةدايز موصلاف ءاعدلاب توصلا عفرو رك ذلاو

 . هدعب نم ءايبنألاو مدآ م وص .اروشاع موي موصو . ةلبق. ةنسو ةيضام ةنس نيتس

 رهشلا نم رشاع موي وه : لوقو عساتلا موي وه : ضعب لاق . ءاروشاع مويو

 . لضفأ ناك ًاكيمج اهماص نف . مرحا

 عباسلا مويو { نابعش رهش نم فصنلا موي اهمايص بحتسي قلا مايألا نمو

 . لاوش رهش نم ثلاثلاو ىياثلا مويلاو . بج ر رهش نم نيرشعلاو

 ماص امنأكف لاوش نم مايأ ةتسب هعبتأو ناضمر »رهش ماص نم : ليقو

 ةتسلا موصو ( مو ةئامتالث نع رهشلا موعف ، اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ؛ ةنس

 . ام وي نوتسو ةثامنالث ةنسلاو . امري نيتس موص نع مايألا

 ، ىحضألا ديعمويو ى رطفلا ديع مويف : اهموص نع ىهن قلا مايأ ةتسلا امأو
 لوسرىهن :ليقو . كشلا مويو - قيرشتلامايأىهو ىحذألا ديع دمب ماي أ ةنالثو

 . مويب هدعب رأ مويب هلبق مدقتي نأ إ اع وطت ")ةعجلا موي نع :تل هلل

 مويلا موصف . بلقلا نم دسحلاو لفلا بهذي ضيبلا مايأ موص :"ليقو

 ١ ., ء ء - . ٠ ١

 . رباجو ىرامنالا بويا ىبا نع ةعاحاو عيبرلا هح رخا )١(

 . ىكاسنل و ةره ىبأ نع ةعامجلا هجر )٢(

 نذي رهش لك نم مايا ة:اا:و ريدلا رهك مو : باوت 7 رغلا نع ىناربطلا کور )٣)

2 . رد دلا رحو



 ۔۔۔- ٢٦ _

 فالآ ةرشعب ثااذلاو ں م ود فالآ ةئالاب ىناثلا م ودلا موصو ، موي فل ب لوألا

 . موي

 . هاكر هدلا ماص امنأكف ضيبلا ماي أ ماص نم : ليقو

 ةثالث ماص نمو . 7 نيرشع رجأ ىطعأ قداص اموي ماص نم : ليآو

 هل رنيف { ؟ىلع هرجأ بجو دق ىدبع : ةكئالملا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ اقداص مايأ

 نوم وصي نيذلا اهمدأ رثك أ تدجول ةنجلا تلخد ول : ربخ ىفو . هبنذ نم مدقتام

 . ضيبلا ماي

 مو؛ موص نع ةنلتم ه ا لوسر هغع ه ا ىذر باطللا ن رمع ل ادس : لقو

 ىبنلا ىهن : ليقو . ةوبنلا هيف تلزنأو ، هيف تداو موي ثالذ : لاقن . نينئالا

 مايأو رحنلا مود و رطفلا مو؛ ىح مودلا رارمتسا وهو سمهلا موص نت :ل

 . قيرشتلا

 : ليقو . رطفأ الو ماصال : لاقن رهدلا مايص نع تلع هللا لوسر لثسو

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف . لامعألا هيف ضرعت هنأل سيما موي موص بحتسي

 . سياو نينثالا موي هم ودب ٥١ )ىرحتي نتم هلا لوسر ناك

 هنأ انملب دقف ؛ ةمجلاو سيجخلاو ءاعبرألا م وب كيلع : ىروثلا نايفس لاقو

 نينثالا م وصب كيلعو . هب ر نم ةلاسرلا غلب ىن رجأ هل هللا بتك نهماص نم

 ٠ 7 ,7 / أ هت

 م . ديز نب ةماسأ ةياور نم هدنع: دواد ابأ الإ ةمحلا هاور )١(
 



 ۔ ٢٣٧٣ ه

 هنإف ء اروشاح مود م وصب كيلعو ةلبقم ةنسو ةيضام ةنس نيتس موص هن إف ةفرع موب

 . نايدألا لهأ نم انلبق ناك نم موصو مهاكءايبنألا موص

 :لاقف ؟ناضمر رهش موص دمب لضنأ مايصلا ىأ : ةلطع ىنلا لثس :()ريقو

 هيف فعاضت ص ةمرحلا جاغع وه : لاقو . بجر ىعد ىذلا عألا هللا رهش

 ةعبس هع تقنش مايأ ةعبس هنم ماص نم :ليقو ةغس موصك هموصو , تانسحلا

 ةنجلا نم باوب أ ةيناممب هل تحتف مايأ ةينامم هنم ماص نمو ٠ منهج نم باوب أ

 همزلي هنأ ملعن الف { ائالث وأ نيتنس وأ ةنس هماص نهو .اش اهأ نم لخدي

 ةدايز هموص ىف نأ الإ هموص كر" ءاش نإو هماص ءاش نإف ، ماع لك ىف هموص
 . مركلا باوثلاو ظعلا لضفلا

 . ةدعقلا وذو مرحلاو بجر ىهو « مرحلا رهشألا ىف موصلا لضفأ : ليقو

 : نورخآ لاقو . مرحلا نم لاوش : موق لاقن لاوشو ةجحلا ىذ ىف فلتخاو

 . لاوشو ةجحلا وذ

 مهروبقنم نومعاصلا جرخ ةمايقلا مود ناكاذإ : لاق :نل ىنلا نأ ىو رو

 . سانلا عبشو ممج دقف اواك :مه لاتيف . كسملا رز. بيطأ مههاوفأ حيرب نوفرعي

 : لاق . سانلا حارتساو .هت دقف اوح رتسا و ، سانلا ىورو مشظع دقف اوبرشاو

 . باسحال فوقو سانلاو نوحمرتسي و نوبرشيو نواك ايف

 ناضمر ميظعتل نابعش نانمر دعب موصلا لضنأ : سنأ نع قهيبلاو ىذمرتلا ىور )١(

 م . ناضمر ىف ةمتدص ةقدصلا لضنأو



 س ٢٨

 لصف

 نإو . هيلع لدب الف رطفأ مث اهب ماكستي ملو ةينب اعوطت ماص نم « لاقو

 هتتأب ملكت لدبلا هيلع نأ ىسوم نع مشاه ظفحو لدبلا هيلعف ىون امب ملكت

 . ملكتي ل وأ
 لوخدلا دعب عوطتلا موص نم راطفإلا ىف فالتخالا ءاج : ايعس وب أ لاقو

 وجريلضفل وأ رذع نه الإ رطفي نأ هل نكي ااص حبصأ نم نإ :لوقف . هيف

 لدبال : لوقو . لمعلا ىف هلوخدل هلدب هيلعف ثلذ لعف نإف « هموص نم لضفأ هنأ
 © همتيلف موي موص ىف لخد نإ و . اثبع موصلا ذختيال نأ هل بحتسي نكلو هيلع

 لذنلا هيف وجر المع ىر وأ 4 موصلا نه رذعلا هب هل بجب رمأ هب لزني نأ إ

 موصلا نم رثك أ

 اولط:تالو لوسرلا اوعيطأوهئا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هللا لاق

 اهنم موي ىف لك أ هنإ ش اع وطت ةمولعم امايأ موصي هن أ دقتعا نمو « مكل امهأ

 موص نم لدبلا مزلأ نم لوق ىلع هيف رطفأ ىذلا هموي لدب هيلعف رذع ريغ نم .

 هءاج هنأ ى :نل ىذلا نع'»ناه مأ تور امل هيملع لدبال ، لوقو . عوطتلا

 « تب رشف ة اص تنكو ص هرؤُس درأ تهركف ، ىناقس مح هنم برشف بارش

 نإ و ى لدبلا كيلعف ناضمر نم اضت ناكنإ ه لاقف ةمي اص تنك نأب هتربخأو

 نأل ؛ لدبلا بجوأو 2 ربحلا اذه لةن فعض ضعبو. كيلع لدب الف اعوطت ناك

 ؛ ليقو . هب منب نأ هيلعف تاعاطلا لمع نم اًميش هسفن ىلع ىلاعت هل بجوأ نم

  

م . عىناه مأ نع ىرادلا هجرخأ )١)



_ ٢٩ .- 

 بذاك اذه نإ ؛ لوقو . مايصلا هيلع مثاصب سيل وهو ماص ىنإ ؛ لاق نم

 . مايأ ةثااث موص هم زلي : ليقف مايص ىلع لاق نإو ؟ هملع مايح الو هب ر رفغتسي و

 . نيم ودلاو م وملا الإ ناضمر نم مايص هيملعو ح وطت م وص نمل هركي

 نمو . موصلا ةمادإ هتداع ناك نمالإ عوطت موصب ناضمر لبقتسي نأ هركي و

 . موعلا كللذ ديعي : ليقف سمشلا تيرغ ىتح ملعيال وهو بذج وهو اع وطت ماص

 ناك ولو هيلع ةداعإ الف رك ذ ىتح لسخلا ىف ناوتي مل ناك نإ : رئؤملا وبأ لاقو

 ١)۔ . بن ۔ 7 ۔ .. ٠ ى ..
 . )ةي ورتلا موي موصي رمايال ةديبع وبا ناك : لمثو . ناضمر رهش ىف كلذ

 لصف

 ،قيرشتلامايأىف ىدانف ےحس ن ريش )٢( هتلع نا ل وسر رصأ ؛ ثيدلا قه

 ١ اوموصت الف برشو لك ] مايأ هذه نأو ئ نمؤم الإ ةنلا لخديال هز .

 . نورذآ هزح و صعب هزاجأف  قيرشتلا مايأ مايص ف انباحصأ فلتخاو

 ناديعلا هيلع عطقو 2 ارذن وأ الدب وأ ةرافك ًامتاص ناك نم نإ ، لوقأف انأ امأو

 لننل مايألا هذه ماصت نأ بعت الو . رحنلا موي الإ رطفي الو قيرشتلا مايأ موصي

 . لضفأ نهرطنو

 تادودعملا مايألاو . ةجحلا ىذ نم ىلوألا رعلا ىه تامولعملا مايألا ؛ ليقو

 ء

 ٠ قدرشتلا مايا مه

 ھ . ز ومنلا : ةخحن ( ١)

 نا:دحلا ت سواو هثعب : كلام 71 توك نع ملسمو دجأ دنعو ناسنلا هحرذأا ) ( ٢

 ه . كلذب ايدان



 ۔ ٣٠

 مايأ ىلع رشعلا نه تادودعملاو . ربألا لوأ نم - تامولعملا : موق لاقو

 . قيرشتلا

 ةرافك ف الإ هارجأ ةرافك ف قيرشتلا ماب أ ماص نم : رس ؤملا وب أ لاقو

 . اهنع نهمايص ىزجم الف ةعتملا

 موي الإ نسح اا مابألا مايص نأ ىرب هللا همحر ة۔ايبع وبأ ناك : ليقو

 نإو نهماص ءاش نإ ىنمب نكب مل نمو ، ىنمب قيرشتلا مايأو رطفلا موب و ىحضألا

 . اهريغ و ] ىع ناك قد رشقلا مايأ ماص ةتس مايص ٣ ناك نهو ٠ ن»رطنأ ءاش

 . لدب وأ رذن وأ ةرافكل الإ موصلا هركيو ، قيرشتلا مايأ ىف لك ألا بحتسيو

 ٠ ًابدصن ٢ نم امل لعج نأ رص ؤي . هلك رهدلا مايص هح وهز هل نمل هركيو

 موصت كنأ ربخأ ملا :صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل الو ©)ىنلا لاق : ليقو
 ؛ منو مقو رطنأو مص لعفغتال د لاق . هللا لوسراي ىلب : لاق ؟ ليالا موقتو راهنلا
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 ملعأ هللاو . اقح كيلع كتجوزلو ث اقح كيلع كنيعل و ء اقح كيلع كدسجل نإ

 . قيفوتلا هبو

 م .هريغو ملم هجرخأ )١(



 ثلاثلا لوقلا

 موصال ةينلا ىف

 كللذ ىلع ةداهشلاو لالهلا هنؤرو ناضمر رهشي ملعلاو

 ةينلا تابثإب الإ 2 ةرافك الو رذن الو لغن الو ضرف موص زوجنال : ليقو
 هللا اودبعرل الإ اورمأ امو » : ىلاعت هللا لوقتل ؟ ليالا نم هتيدأت ىلإ دصقلاو هل

 . ليللا نم موصلا تيبي مل نا موصال : يتم ىفلا لوةلو . « نيدلا هل نيصلخم

 ىف عاجإ اذهو . هيلع مزعلا متي ىأ ك لاا نم موصلا تبثي مل نا : ةياور ىفو

 . تابجاولا عيمج

 راهنلا نم لوألا فصنلا ىف ءادتبا مهضعب ز زاجأف : لفنلا موص ىف اوفلتخاو

 ناك ةل هللا لوسر نأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اهوور ةيإور اوجتحاو

 مامص ىإ : لاق . ال :تلاق اذإف ؟ ماعطلا نم ءىش اهدنع له : اهلأديف اهملع لخدي

 موي ق ًامايص دوملا ىأر ةنيدملا ةلل (")ىنلا لخد امل هن أ : ىرخ أ ةيا هرس و

 هموصي ىسوم ناك مود اذه : هل ولقن ؟ مويلا اذح ىف اي : مهل لاقف . ءاروشاع

 . اوموصي نأ هباحصأ رمأو 2 ىسومىخأ موسب قحأ انأ :ولع ىنلا لاقف . همظعيو

 : ةينلاو . مزاوالاو لفاونلا نم " عيج ىف ليللا نم ةينلا تابثإ حصألاو

 . حرا وجلاب ةميزعو بلقلاب دقع

 ىف مودلا وني ل نف © ليللا ىلإ رجفلا عولط نم مودلا نأ ىدنع ىذلاو

 دكؤيو . هموص هل ميجل هيلع ضرتنملا ىنرط. لكتسيو ليالا نم تقولاب ملعلا تقو
 ۔. ۔ ۔. . ۔۔». ۔۔۔س۔۔۔۔د>۔>_ . ۔۔۔۔۔_سه

 وقتوه الا هوري م ىراخرلا الإ ةشئاع نع ةلا هجرخأ )١(
 ه . سابع نبا ن ىع دواد . .او ناخلا هحرخأ ( ٢)

ه .ا



 نأ ىفن هنأل ؛ ليالا نم موصلا تبثي مل نمل موصال : لع ىنلا لوق كلذ

 . ليللا نم هتبذي ملام مايص هل نوكي

 لدب الو هل هموص مت حبصأ ىتح مونلا هب بهذ 7 لءالاب مايصلا ىون نمو

 . هيلع

 موصلا ىون نوكي نأ الإ ص هموص 2 مايصلا وني ه ةينلا لهأ نمو

 لوق ىلع اذهو . ةينلا كلتب ٠وصلا هل تبثي : لوقن . رهشلا موصي هنأ ةليل لوأ

 بج وي ةضيرف موي لكل :لوقي نم لوق ىلعو . ةضيرفهلك رهشلا نإ : لوقي نم

 . ناضمر رهش نم ةليل لك ىف ةينلا تابثإ هيلع

 ءادأ هب ىوني ىتح لدبلا هيلعف ًاعوطت ناضمر رهش ىف هموصب ىون نمو

 ليالا ىلإ لك ي ملف ناضمر رهش ىف [رطنم حبصي هن أ ىون نه : ليقو . ضرفلا

 هموي لدب هيلع : هللا همحر هللا دبع وبألاقو . ةرافكلا هياعو رطفأ نم ةلزنمب وهف

 اذكهو .رافغتسالا الإ همزليمل رفكي ملف رفكي نأ ىون ول هنأل ؛ رافغتسالاو ةبوتلاو

 . ناطحق ىبأ باتك ىف دج وي

 امناص هللا ءاش نإ حبصأ دغ : لوقي . لمالا نم اهدقتعي نأ مئاصال ةينلاو

 . هلوسرلو هلل ةعاط ڵ ليللا ىلإ رجفلا عولط نم ناضمر رهش ةضي رف

 ةينلا كلت نع مجر مث راطفإلا ىون مث ص ناضمر رهش ىف ماص حبصأ نمو

 . عماجم وأ برشي وأ لكأي ىتح ةينلا كلت هرمذت الو مات همايصف ، مايصلا متأو

 نم هنأ هيف موصلا وني ملو هاك هماصو { ناضمر رهش مايص وني مل نم : ليقو

 . هيلع لدب الو همايص هبزجي هنإ ، ناضمر
    

م . هل مايص الت لبالا نم مايصلا عمجي مل نم : ةصفح نع ةسمخلا ىور )١(



 ءاضقلا هيلعف ناضمر رهش موص ى ةينلا لهأ نم : هللا همحر دمحم وبأ لاقو
 لإ لمالا لوأ نم ةينلا تقوو . ةداعإلا هيلع امنإ : نسحلا وب أ لاقو . ةرافكلاو

 . اهس مودلا هل حص هنم ناك تقو ىأ ىف ىون ن { هرخآ

 ىلع حبصأ ىذلا نع : هللا همحر بوبحم نب دمحم لثس : حبسملا نب دمحم لاقو

 ضقني امم ءىش هنم نكب ملو ، برشي ملو لك أي مل مث ناضمر رهش ىف راطفإلا ةين
 . هيلع ءىشال هنإ موصلا

 ريك أتل ةليل لك روحسلا ىلع سانلا ثح ناك ©)هلتش ىنلا نإ : ليقو

 . موصلا داتتعا

 « ضرف ةدأت نم : هلامعأ ميمج نأ ةلجلا ىف هداتتعاو نمؤمل ةين نإ ؛ ليقو

 هل ىزجم وهف ك هلوسرلو هلل ةعاط وه 3 ةليسوب هللا ىلإ برقت وأ س ةنس ءايحإ وأ

 بحتسيف ث هله دنع هنم ائيش وأ ثالذ ركذ نإو . كلذ ريغ ىلإ هتين لوحم ملام

 . كلذ ىف ةينلا ديدجت هل

 ىف داقتعالاو ةينلا هذه ىلع ناك اذإ ، هيلع ال د ؤم وهف ةينلا داقتعا ىسن نإو

 . هلامعأ عيمج

 الإ و مايصلا ىلع ردق نإ هنأ ؛ ليللا ىف ىون اذإ ناضمر رهش ىف رفاسملا امأو

 لام همايص هل : نأ وج رنف ، همايص متأو ةينلا هذه ىلع امتاص حبصأ مث رطفأ

 . هرهش ىف راطفإب هبتعي

 ةنا ىضر كلام نب سنأ نع هجام نباو ىناسنلاو ىذمرتلاو ملمو ىراخبلا ىور ( 7 ١

 ىناربطلا ىفو . ةكرب روحلا ىف نإ اورحست : ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق هنع
 .نيرح۔قلاىلع نولصي هتكئالمو هتا نإ:ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق رمع نبإ نع

 :لاق ملسو هيلع هتا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع هحيحص ىف نابح نباو دواد وبآ ىورو
 م ٠ رخا نمؤملا روحس

٦( > - نبااطلا جهنم _ ) ٣



_ ٣٤ 

 . ناسللاب ظفل ريغ نم باقلاب اهداقتعا زوجب ؟ لوقف . ةينلا ىن فلتخاو

 ةدحاو ةينب هلك رهشلا دةع نم : ليقو . ناساناب ظقلو باقلاب داقتعا ىه ؛ لوقو

 ةديدج ةين موي لكل دقع نإ و . ةدحاو ةضيرف هلك رهشلا نإ : ليق هنأل ! هأزجأ

 .ةديدج يذ هلو ديدج ضرف موي لك ليق هنأل ! نس
 ةينلا هتزجأ ًاتاص حبصأو كالذ دمب ةينلا نع اهس م هلك رهشال ةينلا دقح نمو

 . عأ هللاو ىلوألا

 لصف

 : ءايشأ ةثالر هلوخد ةهر.ه ىلإ لصوتي ناضمر رهش موصب دبعتملاو : ليق

 كشلا ىنوزب نم ربخ وأ ڵ موي نيال نابعش رهش ةدع مامتإ وأ ، لالحلا ةدهاشم

 . كشلا ىلع هموص هزم مل رهشاا لوخد ملعي مل اذإ ماسلا نأل ؛ هربخ

 ۔ ©. ِ ۔ ٠. هتنااك ١
 او رطمت الو ك لالهلا ١ و ر ىح ١ وه ودنال : لاق هن ا ةنع ىنلا 7 ىورو

 ام ر : ر:.ج وت ] لاق . م و ني:٦ا: ةدملا |ولك اذ كيلع مع نإف لالهلا اورت ىتح

 . ام ود' ن رحنت و ةه ٠ ام وب ن رشعو ةمس نيملاوتم ن رهش انيأر

 ١ كصأ نكميال مث » : ىناعت هللا لاق ؛سوتلاو مهأو رتس ىأ ميمع مغ ىنعمو

 هاعد ناضمر رهش لاله ىأر ١ ., . وهام .نوردنال ىعم مهسم ىأ « ةع كيلع

 ٠ . . ١٠٠ . ٧
 ك ج .

 لاوش لاله ىأر وأ اموي نيئالث ماص اذإف . هريغ لالهلا ري مل نإو موصب نأ

 مغ نإث : ةياور ىنف ؛ ظافلألا ىف فالتخا ضعب هيو ، ىذمرتلا الإ ةتسلا هجرخأ ١(
 ةفيذح نع ىئاسنلاو دواد ىبأ ىو . اموي نالث اوموصف : ىرخأ ىفو . هل اوردتاف مكزع

 اولمكة وأ لالحلا اورت تح رهشلا اومدقتال : ملس وهيملعةناىلصتنا لوسر لاق :لاق هنع هتنا ىضر
 م . رمع نبا ع ىلوألا ةياورلاو . ةدعلا اولمكت وأ لالهلا اورت تح اوموص م . ةدملا



. ٣٥ 

 ثكالذ رهلفي نأ هل سالو رطني نأ هلف ڵ ناضمر رهش نم اموي نيرشعو ةعست

 ثالذ رهظأ نإف ، هريغب و هب وأ هريغب حص دق لالالا نوكب نأ الإ « هريغ هب ىدتنقيف

 . هأ وةب دحأ لك ا نإ رامخلا 4- نمأت و اطخ ناك

 وأ ناضمر رهش موصل لالهلا ىعم حص دق : لاق اذإ ناطل۔)ا نإ : ليقو

 هتداع نم ناك اذإ ك اراح وأ الواح ناك قدصم وهد ك جحال أ نم راطف الل

 ناللا ةيؤرب ةق هلمحب ىلاولا ىلإ مامإلا نم باتك لصو نإو . كاذ ىف قدصلا

 ناطمل۔لا ىدانم ىدان !ذإ : ليقو . كح مامإلا باتك نأل ؛ هيف امب ذخألاب ساب الف

 كالذ حصو ) رطخلا موب مويلا اذه وأ ك ناضم ر نم ةلمالا هذه : نادملا لهأ ق

 اناطلس نوكي نأ الإ هما ةب نوراطغ: و سانلا موصو & هنم لوبقم كللذ نإ 4عم

 لبقيال كزذف ٤ هريخ أت و رهشلا مم دقن عيمج لحتسيو ا فالذ 7 بذكلاب افورعم

 . قدصي الو

 موي موصي نأ هل زوجي الو ، راعغب نأ هيلع بجو لاوش لاله ىأر نمو

 قثيال موق عم رضح وأ رفس ىف ناك اذإ ىعألاو . هريغ نع كللذ ىفخبو رطفلا

 موصلا ىف لالهلا ةيؤرو ث ةالصلا تاقوأب هوربخأ اذإ مهتداهش لبةي نأ هلف ع مهب

 . ثزذ ىلع مهنمتما دق ىلاعت هللا نأل ؛ راطفإلاو

 رطفأ نإف ، راطفإلا لح نأ لبق راغي نأ لاوش لاله ىأر نمل زوجي الو

 زئاح كالذ زرأ هنال ه راطفإ ناك اذإ هم وي لدب هيلع : لوقن 3 راطمالا تقو لبق

 نأ انبجعيو . ةراغكلا هيملع : ليو . هموص نم ىضمام لدب هيلع : ليقو . هل

. كلذ زا وج ًال“وأتم ناك اذإ هموي لدب هيلع گالذ نوكي



 _ - ٦

 لصف

 ملعيال وهو ه۔صي لف هب رم مث ، ناضمر رهش لبق برحلا راد ىف سأ نم امأو

 نمو . هيضتي نأ هيلعف ء هيلع هضرفب ملعف مالسإلا راد لخد م « هيلع ضتفم هنأ

 عضوم ىف ناك نمو . ةمألا عاجإب ءاضقلا هيلعف ، هدعي ملو ناضمر رهش هيملد رم

 رهش لبق ارهش ماص هنأ هل ناب نإف ، هماصف ارهش ىرحتف وه ىتم ناض.ر فرعيال

 . كللذ هارجأ هذعب ارهش وأ ناضمر قفاو نإو . هنع زحم ناضمر

 هنأ ىلع ارهش ىرحتو ناضمر رهش فرعي مل اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هن أ ملعي لام ص لاوش وأ نابعش رأ ناضمر هماص ىذلا ناك ث هيزج هنإ ناضمر

 قفاو نإو ، لدبلا همزل نابعش هنأ ماص نأ دعب هل ناب نإف . ناضمر ريغ قفاو

 قفا وف ، هسفن ناضمر رهشىلإ موصل اب دصق وه نإ و 1 هازحأ هذهب ارهش وأناضمر

 موصل اي لدبا مقو دق هنأل همزلي ضعبو ، لدبلا همزلأ ضعبف ص هدعب نم هريغ

 . هيملع ام ءاضقلا جرخم جرفن « رهشلا دعب هقفاو ىذلا

 نوكي :لوقن ك هل هيرحتب و لوال هيوغي وهو ىنانلا ناضمر رهش قفاو نإو

 ءهموصيمع نأل رضاحلا رهشلل هموص دقعني :لوقو . ىونام ىلع لوألا نع اموص
 . تقولا ق هم وص لبعتم اذهو  هازجأ هاضق ام ىتم انيد ةيمح راص دق لوألاو

 لصف

 حصي مل لجرو ، لالحلا ةيؤر ريغب ناضمر رهش اوماص رهم لهأ ىف ليقو
 لجرلا ماصو 2 اموي نيئالث رصملا لهأ ماصف 2 ةلب ةلا نم لالهلا ىأر ىتح مهعم

ج ناك نإو . هرا ءاش نإ بيصم وهو هيد س اي از 4 ١ : اهوي نيرشعو ةحسل



 س ٣٧

 مهنإف ڵ لاوش لاله الو ناضمر لاله اورب ملو لاوش لالهو ناضمر لاله دنع

 . اورطفيل مش امود نيثالث ناضمرو . اموس نيئالث نابعش نوددهي

 نإف 3 هتيؤرل اورطفأو لالهلا ةبؤرل اوموص : لاق وماق ىنلا نأ ىورو

 هلام نوكيال اشنا ربلا رشقنا نإو . اموي نيئالث ةدعلا اومتأف مكيلع مغ

 لدع ةدحاو ةداهش تزاج رابغ وأ ج ءامسلا ىف ناك نإ و . موصلا بجو اطلغ

 ناضمر لاله ىأر هنإ : لاق اذإ

 . لالهلا ترصبأ ةليالا : هل لاةف ")واتط ىنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نإ : ليقو

 مق : لاق . معن : لاق ؟ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ : هل لاقف

 : ليق دقو . لالهلا ىن هربخ ويا ىدلا زاج أف . ؟دغ اوم وصيلف سانلاب نذأف لالباي

 نأ مهل زح دحاولا ةداهشب اوماص ذإو . راطفإلاو م وصلا ىلع ن دهاش زاجأ هنإ

 فلاخ دقف دحاولا ةداهشب ميم نمو . امهقوف اف نيلدع ان وكيىتح هتداهشب اورطفي

 . هيلع سانلا امو ةنسلا

 ء

 مملاله موقل لكل نإ دلبلا لهأنم مهريغ هريملو ريلب لهأ لالهلا ىأر نإو
 . . . ¡() : . ١١۔ هتلالبك ٠١. ؟

 هب بحام ىعم د مهلاله موه لكل . لاق ولت ىنلا نا ىورب هلعل و

 ىضقناو صاخلا مكحلا هب بجي ايف لالهال مكحلا تبث اذإ هنأ ىدنعو . ةلهألا

 م . ماشه نيا نع نمسلا باحصأ هجرخأ )١(

 ثراحلا تنب لذضفلا مأ نأ برك ثيدح رك ذو مهتيؤر دلب لك_) باب : ملسم لات )٢(

 اوماصوسانلا ءآرو ءآر هنإ : لاقن لالهلا نع سابع نبا هلأس داع الو { ماشلاب ةيواء. ىلإ هتثعب
 نبئالث لمكن ى > موصن لازت الف تبدلا ةلا هانبأر اذكلا : لاقن . ة.ج{لا موي ة٫واعم ماصو

 ملسويلعتا ىلص تنا لوسر انرم اذكه ال:لاقف ؟ ةيواعم ةبؤرب ىنك ةال وآ : تاقن . هإاور٦
م . ىراخبلا الإ ةنملا هجرخأ ثيدحلاو



 ۔ ٣٨ _

 اذإ ةحصلا ىنعم ىلإ لقني هنإف ، رهشلا لاله حص ىتح رهشلا ضقني مل نإ و . رهشلا

 . لمعلا ىذقناو مكلا ىنعم مفو نكي

 راصمألا نم رصم له أ عم ناضمر رهشلاله حص اذإ هن : ىدنع کالذ نايبو

 رهش ىضقنا ىتح مهريخ دنع حصي و ء ءايحألا نم ىح وأ نادلبلا نم دلب وأ

 هنأ ، کالذ دعب وأ رطنلا موي نيرطغم اوحيصأ نأ دعب ثالذ حص م ، ناضمر

 . ناض.ر رهش لاله ةيؤر مهعم حم مل نم ىلع مويلا كلذ ةداعإ مزليال

 حص دق لالهلا نإ ةعاب ولو ناضهر ث ءاضقنا لبق مهعم حص نإ امأو

 نأ مهلع نإ مويب ءالؤه رهش لاله لبق ناك هن أ ؤ مالسإلا لهأ نم دحأ مم

 . ملعأ هللاو . م ويلا كلذ موص ا ولدہي

 ناضهر رهش نم امو اولك أ مهنأ حص اذإ مزلي لدبلا نأ لوقلا ضعب ىنو

 . رهلا مامت لعب كالذ حص ولو

 نع نيتأرصا ةداهش تزاج ث موصلا ىنعم موزل ىف دحاولا ةداهش تزاج اذإ و

 اوماصام رعب لاوشلاله حصي ملو نيتأرما وأ لجر ةداهشب سانلا ماص اذإف . لجر

 اموي اوهو دياف نيتأرمالا وأ لجرلا ةداهشب اهوماص قا مولا ثكالتب أم و نيئالث

 . نبلدع ةداهسشر إ ناضمر رهش مايص مزل.ال هن أ ل وقلا ضعب ىف دج ويو . اهريغ

 ةيؤرب ةأرما ةداهشب اوموصي نأ سانلا ىلع بجنال : هللا دبع وبأ لاقو

 . مهنيد ىف الودع اوناكنإ و ةمذلا لهأ ةداهشب الو ث ةلدع تناكولو لالهلا

 تاي مل راهنلا رخآ ناك اذإ ىتح ڵ ناضمر رهش نم موي لوأ ىف موق كش نإ و
 ء - . ؟. .ع .& , ٤. . = ١ . ء
كسمأو م وق راعذاف « اورطفا نا : مامإلا ىدانم ىدان مع هار دق هنأ دهشي دحا



_ ٣٣٩ 

 نم اذه انم و. نإو ك هوأر - ا نورك ذ ام وق انعس: اولاق و م 3 ءاح ح . نورخا

 ا ودهشيملو اوتكسن > مامإلا نم برقلاب هوأر ن ذلا دوهشلا ناك نإن . ناضمر رهش

 نأ لهأ مهف ء اودهشف راهنلا رخآ ىف كاذ ذعب او۔اج مث ك سانلاو مامإلا رطفأ ىتح

 ىتح مهنم لهإلاب هيلإ اولبقأ مث هنع نيدعابتم اوناك نإو . مهلوق لبقي الو اوبدؤي

 هماهصف راغي نمو . ل د۔لا ه۔اعف سانلا نم رطفأ ن . ةزل اح مهنداهشف 4 اولصو

 ةمج زح اوتبني مهنأل . هتداعإ مزلتو زئاج : لوقو . زاج وه :ل وف . فلااتخا همو

 . لمالا نم م وصلا

 ةعيأر لوبق نم مزل » مايصلا لالهلا ةيؤرس ةقالا ربخ عمس نم ىلع : ليقو

 الإ دحاولا ريحم عقيال ملعلا نأل ؛ ناضمر رهش نم هز أ م وجلا كلذ لهي الو 4 ةقثلا

 . ماكحألا نم صخمام صعب ٣

 اوراعغي نأ ساغال زوجال هنأ لاوش لاله ةيؤرب لدع ةقث دهش اذإ : ليقو

 نإف ٠ ناتأرماو لجر وأ نيكسملا نؤش نالدع نالجر رشي نأ الإ ك هتداهشب

 ىف قفاو ولو . ةرافكللاو هلك رهشلل لدبلا هيلعف 7 ةقثلا دحاولا ةداهشب دحأ رطفأ

 هدحو دهاشلا نأ اذه ىف نيملسملا لوق ملعب ناك اذإ اذهو ، رطفلا مويلا كلذ هراطإ

 هنأ وجرو ك اذه ق نيلسملا لوق ملعيال ناك اذإ امأو ٠ اذه ق هل وق لوبق ز وال

 . هلع ءىش الف رطفلا م و. هراطفإ ق قماو نإف © اذه ف دحاولا لوقب ذخألا هعسنل

 . ةرافكلاو رهشلا مج لدبلا هيلعف ناضمر رهش _۔رم مويلا كلذ قفاو نإو

 . ملعأ هللاو

ا رصعلاو رهظلا نيب لاوش لاله اهأر ىوزب سان ] نإ : هللا دمع وب ] لاقو



 ۔ 3؟.

 لدب مهلع ءاهقفلا ضعب ىأرف ‘ مهل زاح كاذ نأ ا ونظو مهم رطفأ نم رطف اف

 تيأر م : هللا دبع وبأ لاقو . مهموي لدب مهحاع ىلع نب ىسوم ى أرو . مهرهش

 . ىلع نب ىسوم لاق ام لثم نيسللا راثآ ىف كلذ دوب

 هقدصف ، كلذب سانلا ربخأو رطفأ هدحو لا وش لاله ىأر لجر ىف ليقو

 هيلعو ى ةرافسلاو لدبلا هلوقب اورطفأ نيذلا ىلعبجي هن إ ، هلوقب رطفأو هتدص نم

 . رافغتسالاو ةبوتلاو ملا ود

 .آرطغم حبصأو هريغ دهشي ملو لاوش لاله ةيؤرب دهشو ةيالو هل تناك نمو

 هتب وقع تبجو الإو بات نإف { هلعف نم باتة۔يو قدصي الو كلذ هنم لبةيال

 . فالذ هعسيف هلا نيب و هندب ايه ام أو . هتيالو تطةسو

 ننرإ ، لهأ دق لالهلا نإ :هل ليقو ناضمر رهش ىف اسوبحم دحأ ناك نإو

 دهشي ىتح رطفي نأ هل زوجنال هنإ 2 لوبطلا توص وه عمسو اورطفأ دق سانلا
 هنع بي رلا عافترا عم ك هل نىربخلا نم عي وأ لالهلا ةيؤرب لدع ا۔هاش هدنع

 ٠. هن رهشو كلذ ةحصب

 مهنأنافلا ىلعبلغو ء تاقث ريغ اوناكو لو لالهلا ةيؤرب رابخألا ترثك اذإو
 . زوحمال مول اذ نوقد اص

 رخآ ءار نإو . هملع ةرافكل اذ [دمعتم ناضمر نم نيثالث مود رطفأ نمو

 . هموص دسفأ ضعب و « هموي لدب هياع : لاق ضعبف راهنلا

هيف ىأرلاف . راهنلا فصن نابعش نم موي رخآ ىف ناضمر لاله ىأر نمو



 نإو ث راطفإلا زوجي الف ةلبقتسملا ةليلل وهف سمشلا لاوز دعب هرصبأ اذإ هنأ

 لاوش لالهو . عأ هللاو رطغينأ سأب الف 2 ةيضاملا ةليال وهف لاوزلا لبق هرصبأ

 لاوزلا لبق رصبأ اذإو ى راطفإلا زوجنال ةلبةتسملا ةليللا وهو « ءاشعلاب رمعبأ اذإ

 ةليللا لاله وبف سمشلا مامأ رصبأ اذإ : لوقو . سانلا رامفيو ةيضاملا ةليلل وهف

 . ةينآلا ةليللا لاله وهف قرشلل ىلي امم سمشاا فلخ رصبأ نإو ، ةيناثلا

 لاوش لاله ىأر هنإ : اهجوز اهل لاق ةأرما نت هللا همحر نسحلا وب أ لثسو

 وأ ةقث وهو اهتيدصت ىلع نيئالث موي ىف اهمطوو « كالذ ىلع هقدصف « نيئالنلا ةليل

 ىلع كلذ تامف امإ اهنأل ؟ اهموص نم ىغم ام لدب اهلع ىرأ : لاق . ةقث ريغ

 نأ هل نكي مل هنأل ؛ رافغتسالا وه همزليو 2 ةرافك اهل ر لو { هل قيدصتلا هجو

 . كلذ ىلع اهلمح

 رهش لاله ىلع ةمألاو دبعلاو ةلدملا ةأرملا ةداهش نأ هللا همحر رثؤملا ىبأ نعو

 ةيؤر ىلع ناتلدع ناتأرماو لدع لجر دهش نإو . الودع اوناك اذإ ةزئاج ناضمر

 راطفإلا زوجي الف لاوش لاله ةيؤر امأو ، امهىتداهثب سانلاماص ناضمر رهش لاله

 . هتيؤرب لدع ىدهأشب الإ

 © هلامب دهشيف . هآر دق هريغ لعل هب ربخن نأ لاوش لاله ىأر نم ىلع ليقو

 نامتك زاج ولو . ةدابعلا نم مهجورخ زا وجب نيملسملل تقفتا دق امهتداهش نوكتف

 : لوق ىلامت هللاو . هب رابخالا نع كسع نأ لالهلا ىأر نم لكل زاج كللذ

 . « ةداهشلا اومتكقت الو »

"7 موصي هن إف هدحو ناضمر لاله ىأر نم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو



 نوفلتعم موق ناكنإ : ليو . موصلا نامتك هيد سيلو راطنالا رسي هز ١ الإ

 . او رطف او ديعلا اولصو سانلا نإ و ) لهأ دق لالهلا نإ :ممه ليقو ناضمر رهش ف

 لدع ادهاش مهرغع دهشي ىتح راطفإلا مهل زوجي الف ء لوبطلا برض نوعمسي مهو

 عافتراعم مه نيربخلا نم هترهشوأ لالهلا ةبؤرب كالذ مهل حصي و أ ك لالهلا ةيؤرس

 . بيرلا

 لصف

 اروز ادهش امهنأ حص مث امهنداهشب سانلا رطفأ اذإ : نيدهاشلا ىف ليقو

 : حصي الو تبث دق مكح كلذف ، كالذ ىلع ادهشأ وأ هايرب لو

 اروز ادهش امهنأ نارداش امهساع دهش وأ ‘ هايرب لو اروز ادهش امهنإ : الاق و كلذ

 ةب وتلا نيد_هاثلا ىلعو ڵ مكلا ىف ضام هب اولمعو نوكسملا هب مكح ام نأل

 . ثالذ ىف امهتعجر لبقتال امهنأل امهسفنأ ىلع نامتكو « رافغتسالاو

 ىضقني نأ لبق رهش لاله ىلع ادهش نيدهاش نأ ول : هللا همحر رثؤملا وب أ لاقو
 ىف هلاله ىلع ادهش نإو . الدع اذإ ةلوبةم امهتداهش نإ هب ادهش ىذلا رهشلا كلذ

 ىف كلذ ناك ص نيلدع اناك ولو امهنداهش لبقت مل ڵ رهشلا ىضقنا دقو هايمس دق موي

 ناضمر رهش لاله ةيؤر ىلع اروز ۔اهش نمب مامإلا رغظ نإف . هريغ وأ ناضمر رهش

 ؛ اهريفل ةلظعو ًالاكنو اهل عدر ص هارب ام ردقب كلذ ىلع امهبدؤيلف ء لاوش وأ

 ٠ نيدلا رمأب بعالنلا زوجب الو ڵ ثالذ لثم ىلع سانلا نم اهاوس "ىرتجي الثل

. قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو



 _۔ ع٣

 عبارلا ل وقلا

 هيف ءاج امو كشلا موب موص ىف

 فلتخاو . ءادادلا موي ىسي و كثلا موي موص ىلع مافَط ىنلا“'٨ىهن : ليق ٠ ١.۔- & إ ھ نلاا . . . .. ١)

 . طوحأ هموص : مهضعب لاق و . هموصو هراطإ نيب مهضمب ريغن : هموص ىف انباحصأ

 لالهلا ربل [رالغتن ١ كاسمإلا ىلع اوةنتا و . هم وص نم لذضنأ هرطف : مه صعب لاقو

 نأ اوورو . لاصفلا ضمرتو رفاسملا مدقي ىتح : لوفو . ةاعرلا عوجر تقو ىلإ

 . ةنس كلذ ى

 { رابغلاو باحسلا نم ةيقن ءامسلا تناك اذإ : كلذ ىف هارنو اندنع ىذلاو

 لو ) حاربلا ةنكمألاو ىراحدلا نم نومداقلا مدفو ك دلبلا لهأ نم دحأ ٥ ر و

 وأ باحسلاب ةبوجحم ءامسلا تناك نإ ه ، ىلوأ رطفلا نأ لالهلا ةيؤرب دحأ ربخ
 اورطفأو هتيؤرل اوموص : هملظ ىنلا لوقل ؛ زاج رطفلاو طوحأ موصلاف رابغلا

 . هتيؤر

 لالهلا حص نإف ، لعن ايف ىسأ دقف راهنلا لوأ ىف كشلا موي لك أ نمو

 ربخلا حص م لك أ مث راهنلا عفترا ىتح ك دمأ نإف . هلدبيل و هموي ةيقب كسميلف

 . لك ألا نع اضيأ كسم هنإف 2 لالهلا ةيؤرب

 ىف هنع هتنا ىضر رساي نبي رامع دنع اذك : لاق رأز نب ةلص نع ننسلا باحصأ ىور )١(

 : لاق: . موقلا ضعب ىحنت ڵ، ةيلصم ةاشب انيت أن 9 ناضمر وأ نابعش نم هين كشي ىذلا مورلا

 هح رخأو . ملسو هيلع هتنا ىلص مساقلا أ ىصع دمع م ويلا اذه ماص نه : رامع لاق . ماص ىن ١

 مايأو ىحضألاو ناضمر ليق موي مايص نع ىهن : ةريره ىبأ نع قهيلا ىنو . اقيلعت ىراخبلا

 م . قيرمدتلا



 نمع ىزجيال كلا موي موص نأ : هنع هللا ىضر الام ىبأ خيثلا ظن> ىو

 ىإ ناك اذإ هرخآ و راهنلا ردص ىف ناضمر رهش لوخد ةحصب ربخل ءاج ولو هماص

 بوبحم نب هللا دبع لوق اذه نإ : لاتو ءادتبالا ىف نيقي ريثت ىلع هموص دقتعا

 ناضمر ن. اموي رطنأ نأل : لاق دوعسم نب هللادبع نإ : ةياورلا ىنو . هللا مهحر

 هنم سيل اموي هيف ديزأ نأ نم ىلإ بح أ هيضنأ مث

 ترطفأل اهاك ةنس تممص ول : لاق هنع هللا ىضر باطحلا ن رمه نأ ىورو

 .ةنتط مساقلا ابأ ىصت ةف كذلا موي ماص نم : رساي ن راع لاقو . كشلا موي

 ىلإ بحأ كثلا موي موصل : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو

 . كثلا موي موصي نأ هيلع سأب الف ةرافك امئاص ناك نمو . هراطفإ نم

 دارأ نهو . هوركم وه : لاقف كذشلا مود ۔وص نع هرا همحر مشاه لثسو

 ناك نإ امأو . كلذ هل بحتسي الف كذلا موي لدب وأ ة راغك م وصب .ىدتهي نأ

 موي الإ رطني الو كشلا موي موص هنف اردن وأ الدب وأ ةرافك لبق نم امتاص

 الو هموص نم ءىش هيلع قب رو ناكنإ ، امباص ديعلا مود دعب حبصيو 4 لمعلا

 الدب وأ ةرافك ناك ك هلبق ماص اممدهنا كشلا موي رطفأ نإف . كشلا موي رطفي

 . موصلا نم ءىش هيلع ايفاب ناك اذإ ، رذن وأ

 ء ةيقب هنم ىقبو رحنلا موي لابق موصلا ىف ذخأف { موص هيلع ناك١نم كالذكو

 ريغ رطفأنإف 2 قي رشقلا مايأ رطفي الو دلا نم ماص حبصي و رحنلا موي رطفي هنإف

 . کالذ لبق ماص ام مادهن ا هم وص نم ةيقب هيلو حبصيو رحنلا موي

موي م وصال صيخرتلاو موصلا ةيهارك انباحصأ دنع : هلا هحر ديعس وب أ لاقو



 ٥ع -

 ص ثالذ مازتلا ىلإ ممشاصلا دصقب ملام رجحلا ىنعم ىلع هلك كاذ نوكي الو ، كشلا

 وجرأو ، ةحص ىنعم ريغل هل مزال هنأ ىلع ڵ كشلا موي موص ىلإ دصقي نأ ه ديال امم

 داتعم ناك نمو هللا ىمع دتف كشلا موي ماص نم : لاق نم لوق ليوأت اذه نأ

 موي مويلا ثالذ قفاوف ، سيما موي وأ نينئالا موي لثم مايألا نم ءىش موصب

 . هموصب هيلع سأب الف ء كشلا

 ،ىرحتلا ىلع هماص دقف ناضمرنم نان إ هن اىلع كشلا مو: ماص نم : ليفو

 : لوقلا ضعب ىفو . كشلا ىلع ىدؤيال ضرفلا نأل ؛ لاح ىلع كلذ هيزجال هنأ

 حص نإو ث هازجأ لاوزلا لبق راهنلا لوأ ناضمر رهش رهش نم هنأ حص نإ هنأ
 لبقكالذ حص اذإ هيزجي هنأ ؛ لوقلا ضعب ىفو . لوقلا ضعب ىف هزن مل لاوزلا دعب
 ىلع هماص دق و مويلا كاذ ىضقنا ىتح حص مل نإ و . !مويلا كلذ ىف ناك ام ليللا

 كرديام عضومىف ىرحتلا هيزجمالنأ بحأو . مويلاكلذل همزال نع هزجي مل كذلا

 . كلاب هيذ

 ةحص هياع ىمعو ماكحألا ةحص هنع باغو ىرحتلا هيف عفني عضوم ىف ناك نإو

 حص ولو « هل زئاج هنأ تيث هماص دق هنأ كلذ حصو ء ىرحتلا ىلع هماص ء كلذ

 ىنعم هل تبثي دقو ، موصلا قذاو دق ناك اذإ رهشلا ءاضقنا دعب وأ مويلا ءاضقنا دمب

 . هلك رهشلا وأ رهشلا ضعبل ىرحتلا

 « نابعش نم ناك مويلا كلذ نأ ربحلا حصو كشلا موي ماص نم : ليقو

 لدبال هن أ ًاعوطت ناكالإ و ، هماص دقف ناضمر نم ناكن إ هنأ ىلع هماص دق وهو

3 كشلا ىلع مويلا كلذ ماص نكي ملو ناضمر ءاضقنا دعب ربخلا حص نإ و ، هيف هيلع



_ ٤٦ 

 اضيأ هيلع لدب الف ٢ موي مهتبس مهنأ ناضمر ءاضقنا دعب دلإلا لهأ عم حد اذإ .

 حص اذإ مهلع لدبال هنإف مويب ءالؤه لبق اوماصو هولدأ ىرخأ ةبرق لهأ نأو

 ناضمرىف ناضمر نم مويب مهةبس هن أ مهعم حص اذإو . ناضمر ءاضقنا دمب مهذغع

 تناك اذ اوماصو ناض.ر اولهأ نإو . مويلا كلذ لدب مهساعن 2 هئاضتنا لبق

 مهمايصن ، اموي نيرشعو ةينامث اوماص دقو لاوش لال» اوأر نيرشعو ةعدت ةليل

 . رهشلا نم هواك أ ىذلا مويلا نولدبي و مات

 لصف

 لالا ري ملو ادمعتم رطفأ نيال موي ناك ادف ناضمر رهش ماص نمين ليقو

 هيع ىأر ضع ص لاوش نم مويلا كلذ نأ كلذ دمب حص 7 ه ربخ عمسي و

 . ةرافكلا

 : ليقو . ةرافكلاو لدبلا هيلع : ليقو . هيلع ةرافك ال : هللا دبع وبأ لاقو

 نم ىلاعت هللا ىلإ بوتيو ث ةرافكالو هيلع لديال : ليقو . ةرافك الب لدبلاب
 . ةدسافلا هتن

 نم هنأ ربذا هءاج مث كشلا موب - مل لاجر ىف هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 لالهلا ةيؤرب دهشف ربخال [رظتنم حبصأ نإو ص هموي لدب همزلي هن | : نامص٠ر

 نإ كلذكو . هموب لدب همزلي هنإف = دوهشلا ةلا.اع ف هي نأ لبق لك اف « دوهش

 دعنل وأ 2 اذا تقةوىلإ اوربصا ى دوهشلا ليدعت تلاسرأ دق :سانلل ىلاولا لاق

 هم زلد ال هز \‘ ةم دقتلا ءعسام لدعب نمو د وهثلارصأفرعين أ لبف لجرلك ظ ‘ اتقو مهل

. ىمف وتلا هب و عأ هللاو ، هموي لدب الإ



٤٧ 

 سماخلا لوقلا

 تاقوألا ةوررمو روحسلاو رطفلا رك د ق

 رذع نم الإ رخؤي نأ زوجنالو ث ليللا لوخدو سمشلا بيغمب روطفلا بجي

 «ليللا ىلإ مايصلا اوممأ مث » : ىلاعت هللا لوقلو .‘>لاصولا نع وقل ىنلا ىمنل

 مئاصلا رطفأ دةف ليللا لخد اذإ : ليقو ليالا لوخدب موصلا نم راطفإلا هللا حابأث

 لك أي نل لاقي الف روحسلا امأو . لك ألا هل حيبأ هنأل ؛ لك أي ل وأ لك أ
 دض وهو راهنلا لوصحب روحسلا مرحو ارطنم لك ي نمل لاقي اك 7

 . برش الو لك أ ريغب ن رطغ. ايمسف مجتحلارمجاحلا رطفأ :ثيدحلا ىفو ،روطفلا

 امأو . روحسلا نيح ىف لكؤي ىذلا ماعطلا وه : نيسلا حتفب روحملاو

 )٧( .ةرااح ُ . . . . ٤ . - . . ٢.
 4 ل ىنلا ناكو . رحسلا ته و ق لك الل لعفل ١ وه . نيسلا صب ر وحسلا

 ٠ كرابملا ء اذذلا هيمسيو روحسل اي رمأي

. / 
 ىلإ روحسلا رخؤيو ناح اذإ راطذإلا ".لجعي واو ىنلا ناك : ليقو

 ىلعو روحسلاب راهللا مايص ىلع اونمعتسا : هتالت ٠ )لوقي ناكو . ريخألا رحسلا

 ٠ ةلث اقلا مونب لمالا مايق

 لك و ك لاقأو ك رحست اذإ : موصلا طبض لقف اثالث طبض نم . سن أ لاقو

 )١( ؟ةريره ىبأو ةشئاعو رمع نبا نع هيبلا هاورو ة۔بره ىبأ نع ملم هجرخأ .
 تسل نإ : لاق . لصاوت كنإل : اولاق ( نيترم ) لاصولاو كايإ : ةريره ىبأ نع ىرادا ىفو

 ىردخلا ديعس ىبأو سنأ نع هيفو . ىنيقسيو ىبر ىنمعطي تيبأ ىف مكاثم .
 هاورو ث ةيراس نب سابرعلا نع نابح نباو ةميزخ نياو ىئانلاو دواد وبأ هاور )٢(

 . ءادردلا ىبأ نع نابح نيا
 . ةرم نب ىلعي نع ىناربطلا هاور .()

 م . سابع نيا نع ةميزخ نياو هجام نيا هج رخأ )٤(



 س ٤٨

 ليجعت : مهلع هللا تاولص ءايبنألا قالخأ نم ثالث : ليقو : برشي نأ لبق

 . د وحسلا ةلاطإ و ‘ روحسلا ربخ أو ء روطفلا

 . )). , . ۔ ؟ ١ا٠“٦ل . ١ا۔ ..؟ هلتلاإك . 1

 مهراطفإ اوليعام“ “ةرطفلا ىلع ىتم أ لازال : لاق هنأ الع ىنلا نع ىوريو

 . مهروحس اورخأو

 مه بيغرت وه امإو ، ضرفب سيل روحسلاب رمألا نأ ىلع سانلا عمجأو

 موصال ةينلا ريك أتو ث لفاونلا لعفو ضئارفلا ءادأ ىلع مهتيوقتو ك مهعفنب دوعي يذ

 ةمألا هذه هب تصخ امم روحسلا نأل ؛ وللتط رمع ةمأ لبق ةفلاسلا ممألا ةفلاخمو

 . ةيلاحلا ممألا نم اهريغ ىلع

 ماعلل اب أ رد ماعطلا تقوو ةالصلا تقو ردح اذإ ناك هتلت ىنلا نأ رك ذو

 ماعطلا نم ء ىش ةسارمضأ نيب قب و رحست نم : ليقو ةالصلا ٠ ٢ اسملا فخ ملام

 ىف ناكنإ هنإف ، ءىش هنم هقلح لخد ح كلذ ىلع رداق وهو حبص أ ىتح للختي و

 عضوم ىف ناك نإو س هموص ىن هيلع سأب الف ءىش هنم جرخي نأ فاخال عضوم
 7 بولغم وأ اسان هغاسأ ىح هكرتو حبصلا لعب هب ملع دفو هجورخ نم يال

 6 هموص ضقن ف

 دنع كاتسي الو مايصلا ةحار رثأ ىلع رطفي نأ مئاصلل بحتسي : ليقو

 رطفلا ليجعت ةوبنلا لمع نم : لوةي قراخلا ىبأ نب ميركلا دبع مس هنأ كلام نع )١}

 نأ دعس ن لهس نع : نحيحصلا ىو . ريخأتلاو ىنأنلا : ءانيتسالاو . روح ااب ءانيتسالاو

 اورخو : دمحأ داز . رطفلا اولجع ام ريخخ سانلا لازيال : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر

 هجرخأو موجنلا كابتشا ىلإ راص:إلا نورخؤي ىراصنلاو دوهيا نأل : دواد وب أ داز . روحلا

 م . سابع نبا نع عيرلا



 س ٤٩

 بيطأ هللادنع مئاصلا مف ةحئار نإ : ليقو ى دارأنإ هيلع كلذ مرحم الو ء روطفلا

 . كسملا حير نم

 ىلع هراطنإ:نوكي نأو . رانلا هسمي مل ءىش ىلع رطغي نأ مئاصلل بحتسيو

 بهذيف هبيصي نأ نم هل ريخ هب رشيف رطفي نأ لبق هاف ضمضم نمو « هموص رثأ
 . ىلصملا ىلإ ودفلا لبق ماعطلا نم ءىش لك أ رطنلا موي بحتسي و ، هف ىولخ

 نكي نإف « تابطر ودفلا لبق لك ي ناك ولكش ا لوسر نأ سن أ ىورو

 دنع مئاصلا رمؤي ثلذكو { تاوسح ءاملا نم وسحيف نكي مل نإف ، تارمتف

 فاخبنأ الإ ، نئمطم غراف باقب اهسلإ موقيل ةالصلا لبق لك ًآلاب أدبي نأ هراطنإ

 ناك تلط هللا لوسر نأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع تور امل ؛ ةالصلا تقو توف

 . رملاو ءاملا : : نيدوسالا ىلع رطفي

 د 1 نإف ، رمت ىلع راعةيلف كدحأ ")رطفأ اذإ : لاق هنأ ع هنع ىورو
 تمص ىنناعأ ىنزلا هلل دجلا : هراطفإ دنع لوقي ذاعم ناكو {© 7 هنأل ءام ىلعف

 . ترطفأ كتزر ىلعو تمص كلل مهالا :لوقي“"٨ميب رلا ناكو ى ترطفأ ىنفزرو

 هنوعب تمصف مايصلا ىلع ىنناعأ ىذلا هلل دملا روطفلا دنع هلوقأ انأ ىذلاو

 هلوسر ىلع هللا ىلصو هل كيرمثال هدحو هلل دملاو ، هلضفب ترطنأف ماعطلا ىنقزرو
 . ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص ىنلا درع

 )١( رماع نب ناملس نع ىئاسنلا الإ ةفخلا هاور .

 )٢( ةرهز نب ذاعم ةياور نم ملسو هيلع هتنا ىلص يتلا نع ًاعوغرم دواد وبأ هجرخأ .
 قوردلا تلتباو عامطلا بهذ : هين دازو .رمع نيا ثيدح نم مك الاو ىنطقرادلاو ىئاسنلا هاورو

 م . هلا ءاش نإ رحالا تبثو

 ( ٦ ج نيبااطلا جهنم ) ٤_



 ۔ ٥.٠

 نم امأو . حبلا هنأ كثيال ىتح عما:نو برشيو لك أي نأ مئاصلل : ليقو

 راهنلا لوخد مهوت اذإ برشلاو لك آلا ىلع دمعتيال نأ هل ىغبذيف حبصلا فرعيال

 ٠ لالا هاةن .د ىتح

 : ىلامت هللا لوقل رجفلا عولط 4_ءي ىتح برشلاو لك ألا هل زوجن لوقو

 « رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيلا كل نيبقي ىتح اوبرشاو اواكو »

 نل ى.دغع اذهو ليالا نم نيبت ىلع هنأل ةحابإلا لصأ ىلع وهف تقولا ىف كش نف

 . تاقوألاب ةفرعم هل ناك

 ىلع اهب لدتسي ىلا لئالدلا هدنع رابتعالاو تاقوألاب هل ةفرعمال ىذلا امأ

 .كبي ريالام ىلإ كبيريام عد :٨0ليق هنأل هموسي رطانالزأ هل ىغبنيف ، تاقوألا

 ،كشتالتح :ليقو .كشت ىتح لك :هلوقف سابعنبا نع ةياورلا ىف فلتخا

 كشتال ىتح : موق لاقو . رجفلا عولط ىف كشتال ىتح لك ات كنأب موق اهرسف

 . لمالا ءاقب ىف

 نأل ؛ رجفلا عولط حصي ىتح حابف لكألاب كحلا ىف امأ : هلوقأ ىذلاو

 ىف امأو . اهلاح نم اهلاقتناو املاور حصي ىتح اهلصأ ىلع لظت كلا ىن ءايشألا

 ؛ليالا ءاقب نهنيقي ريغىلع ناكاذإ هم وصب رطاخمال نأمساصال ىنبنيف طايتحالاىنعم

 ليالا نيب نكي ملو ى هنم قشنيو ليالا نم رجفني امإ رجفلا عولط ءادتبا نأل

 . ا۔منيب ةلزنم الو رحاح الم ا لئا> رجفلاو

 دحآو ىسلايلملاو دواد وبأ هاور ليوط ثيدح ىف ملسو هيلع هتا ىلس ىللا هلق )١(
 . ٠

. ىلع نب نجلا نع ىذمزتلاو ىرادلاو ىلعي وباو



 ۔_ _ ١ ٥

 ‘ رجألا عولط رهب لك أ 4 ] ملع مث لول هنأ نظي تقولا رظني لو رحست نمو

 ز هيل ةداعإ ال : لوو 4 اذه لثمل دوعيال نأ هل ىغبنيو 7 مويلا كلذ ةداعإ هيلعن

 . ش الا الو اذه ,ؤ ةرافكلا مزل ادحأ ملع أ الو

 ر دمصعو ‘ اهاغفل هملع بجو 4 رحفلا هل نيبت ح اهغضم ة.ةل ه ق ناك نمو

 عماج وهو رحفذلا هل نب: نم كلذكو ) ماعطلا نم 7 ه ق قد الثل هحرطي و هاف

 داع نإ و ، هيمع ةرافك الف هجارخإ ىف لزنأ نإف ء جارخإلا ةكرح الإ كرحتي الف

 . ةرافكلاو ءاضقلاو مالا هيلعف ، رجنلا عولطب ملعلا دعب جارخإلا نع ىلاوت وأ

 ىرب وهو ڵلك أ لجر نع هتلأسو : رارألا جتنمو راثآلا رهاوج باب ىفو

 ،ثلذ هموي لدبي :لاق ، حبصلا ىف لذ هلك أ نأ لعو ك حص هن أ لعي الو حبصلا

 ز تبرشن ليل راص دق هنأ تنظو تهتناف ناضمر رهش ىف تمان ءايمح ىف ليقو

 . مويلا تاذ لدبت اهنإ : سشلا رح تدجو اهترجح نم تجرخ املف

 همالغل ث لاق هنأ هغع هللا ىضر قيدصلا ركب فأ نع ىور ام انباحصأ فعضو

 هنأ سابع نبا نع ىور امو ى حبدلا انثجافيال بابلا ؟لع قثوأ : رحسقي وهو

 ىنايقسا : اهف لاقف . ال : رخآلا لاقو تحبصأ : اهدحأ لاقف ىنايةسا : هيمالغل لاق

 قيدصلا ركب ىبأ ىف نوكي نأ نكميال هنإ : اولاقو :. احلطصت نأ ىلإ برشأ فإ
 امهملعو هدهزو امهعر و عم ث ربصلا ةلقو سفنلا ة»ارش سابع نياو ث هنع هللا ىضر

 . امهس مهنيد ىف سانلا ءادتقاب

 ام ذعب سمشلا ترهاظ 7 { سمشلا تباغ دقو ليللا ىق هنأ ىلح لك ] نمو

نميف ليقو .هموي لدب هيملع : ليقو ، ىذم ام لدب هيلع ة ليقف : برش وأ لك أ



 س ٥٢

 دع 90 ةيناث نذؤي عجر هنإف رطفأ و لخد دق لمالا ىرح وهو باحسلا ق نذأ

 . ليللا لوخد

 ؛مويلا ثلذ لدب هيلع وه كلذكو . مويلا كلذ لدب هيلمف هناذأب لك أ نمو

 لك أ نم "نه همالعإ ىلع ردق نم ملعي و ث مويلا كلذ لدب هيلع وه كالذكو

 . هيلع ءىش الف كالذب همالعإ ىلع ردقي لو باق نمو « هن اذأ

 هانعم : راطفإلا بجو صرقلا طقس اذإ : لاق" )ويلك ىنلا نأ ىور دقو

 . راطفإلا بجوو لمالا ءاح لفو سمشلا تب رغ اذإ

 لصف

 . ُ ١
 رعفلا عولط نم مويلا دحو > رحفلا عولط لإ سمألا بورغ نم لمالا دحو

 . اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم راهنلاو ء ليالا ىلإ

 رظني هنإف { برغملا ةالصل و موصلا راطف الل سمشلا طوقس ةفرعم دارأ نمو

 بيذملا لدنع سمشلا تراص اذ ١ ى كلذ هم ود ف سمشلا برغم لايح قرشلا نم

 نم لفسأ قرشلل نم داوس ع ادتب ا . نيملا ىأر ق عارد ردق حاربلا ناكملا ف

 ىقح اليلق ولي مث ، ىقرشلا قفألا لفسأ ىف ضرتعم 2 ءادوسلا ةباحسلاكء املا

 ، حمر رادقم هضرع وهو داوسلا كلذ عافترا راص 4 قفألا دح سمشلا تنلب اذإ

 لام داوسلا كلذ قوف قرشملا ىف ةرمح ترمف سمشلا صرق فصن باق ا ذف

 { اهريغو اهطلاغن ةرمحلا كلت داوسلا كالذ ىشغ اهلك سمشلا تباغ اذإف ء ةباصملا
 ۔ے۔۔_= ]

 نم ليللا ءاجو انهاه نمسمشلاتباغ اذإ :هظفلو . ىنوأيبأنبةتنادبع نع ملم هاور )١(

 م . مثاملا رطأ دقف انهاه

 



_ ٥٢٣ 

 راطفإلا لح دقن ص ءىش اهنم قبي ملو داوسلا اهلع بلغو ةرجلا تلحمضا اذإف

 ص تاذ ريغ وأ رابغ وأ حير نم ةلع ءامسلا ىف ناك امبرو ، برغملا ةالص تلحو

 اذإف ڵ رهظي نأ نم دب الف داوسلا امأو ث ةرمحلا رهظت الف آردك قفألا نوكيف

 ةدش ىلإ تنتلي الو ، انيج ةرحلاو داوسلا ىلإ رظنيلف ةرملا نم منم ةلع تناك

 . موجنلا ةماع ودبت نأ ىلإ باحس ناكاذإ برغلل ىف ةرملا ةرثكو ءوضلا

 ةب وبءغ ىلإ سمشلا ةبوبيغ نيب اك ضيبألاو رمحألا قفشلا ةب وبيغ نيب ليقو

 نيبام ردةب قفثلا ةبوبيغ ىلإ سمشلا بورغ تقو نم : ليقو ى رحألا قفشلا

 ليالا رعقو راهنلا لوط ىف ليلت فالتخا هيفو . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط

 قرشملا وحم نم سمشلا علطمو راهنلا علطمو لمالا علطمو لدللا لوطو راهنلا رصقو

 . ليهس علطم ىلإ ايرثلا علطم نمو
 نم ىوقأ نميألا رخنملا نم ناسنإلا سفن نوكي قفشلا باغ اذإ : ليقو

 نطفيو . نبألا رخنملا نم نوكي قفشلا بيغمىلإ رجفلا عولط نمو ء رسيألا رخنملا

 ةليل علطيو ، ليالا فصن عباسلا ةليل بيغي رمقلا نإ : ليقو ث ةفرعملا له أ اذهل

 . روهشلا تفلتخا امبرو ، لمالا فصن نيرشعو ىدحإ

 ةعاس نورشعو عبرأ ةلدالاو مويلا ىف راهنلاو ليللا : مآ نب ىحم لاقو

 ةريهش موب لك هبحاص نم امهنم دحاو لك ذخأيو . ةريعش نوئالث ةعاسلاو

 رشعاغ:اسحشالو « سءثلاو رقلا لزانم كلذكو 2 رهشلا ىف ةعاسلا لمكتست ىتح

 جريلا مايأ نم موي لكلو ث ةيمورلا رهشألا نم ارهش جرب لك ىف ميقتو 2 اجرب
{ ةريعش صقنتو ةريعشموي لك ىف سمشلا ديزت ث ةريمش نيعلطم لك نيب 4 علطم



 س ٥٤ ۔

 لمالا ن تداز راهنلا ن ؤ ت صقن اذإ و ك راهنلا نم تمصةز لجالا نم تداز اذإ

 2 اموي نيثالث ىف ةعاسلا لكتست ىنح ليالا نم تصة راهنلا نم تداز اذإو

 . رخآ جرب ىلإ جربلا كلذ نم لوحتت م

 ، فيصلا لصف نهلو ءازوجلا مث روثلا مث لجلا الوأ جوربلا هذه ءامسأو

 سوقلاو برقعلاو نازيملا 7 © ظيقلا لصف نهلو ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلا مش

 نبمظن دقو . ءاتشلا لصف نهو توحلا مث ولدلا مث ىدجلا من ، عيبرلا لصف نهلو

 : ريش لاقن رصملا لهأ ضب

 اپ ريم اذك 77 لس ١ ا_مناط رس هروج رودو رج ٢ 7 . . . .. م, ۔٠. ى ح

 اهنايب كات أ د_وق توحو `“ولد هذل_ه. ىدحو سوفن برقع لب

 لصف

 سانلا اهليطتسي ىتلا ةعاسلا رادقم ليالا نم قب اذإ علطي رجل : نارج رجفلاو

 ىور اذكه . ناح رسلا بنذك ءامدلا عب ر ىلإ لواطتين ، نيتعاسلا وأ تقولا نم

 رجفلا اذه ضايب لفسأ نوكيو ٤ بئذلا دلو ناحرسدلاو . ا ىلا )نع

 الب وطنيعلا ىأرف حمرلا ديق لثم هلصأ ىقبيو قرشملا ىلإ طحني مث ، داوس لوألا
 ضايبلاكالذ بلغي ىتح « هنم لغسأ ىذلا داوسلا ىف رابغلاو طوطألا هبشأ ودبي مم

 رجفلا وهذ { ةرسيو ةت نوكي نأب ضرتعيو { ىفاقوفلا ضايبلاب طلتخن 7 , داودلا

 لسو هيلع هتنا ىلص ينلا نع بدنج نب ةرمس نع ىتافلاو دواد وبأو ملم جرخأ )١(
 هاكحو :ملم لاق ٠ رلطتسي و اذك ىذلا قنالا سايب الو لالب ناذأ ؟روحس نم نعنعال :لاق

م . اضرتعم ىنعي : لاق هيديب اذكه : داح



 عضوم ىف فقيل ثالذ ةفرعم دارأ نمو . رجفلا ةالص بجويو مامطلا هب مرح ىذلا

 فرعو ةيناثلا ةلالا فقتو 2 اهعضوم لعو تعلط اذإف ڵ سمذلا عولط هنم لباقي

 ىأرف ع ذأ ةعبرأ وأ عر دأ ةئالث رادقم هترمسي نع رجفلا بلطيلن « عضولا كالذ

 داكي الف رق ناك اذإو . رق مث نكم مل اذإ فرعي اذهو ، رجفلا هل ني.ةيف . نيملا

 . کللذ فرعي

 لصف

 برغملا نم قرشملا فرعتال عضوم ىف تنك اذإ سمشلا لاوز ةفرعم امأو

 عضوم فرعتف ، ضرألا نم وتسم عضوم ىف فقتف ك هيف تنأ ىذلا تقولا الو
 وهف صقني لظلا ماد اهف ، هيلإ دوعت من هنع ىحنقت مث كسأر لظ ىهتنم م كيمدق

 سمشلا تلاز دقف 0 اليلت داز دقو هناصتن ىعتنا نإ و ع راهنلا نم لوألا فمنلا

 ، لاوزلا دعب لوطلا ىف هلثم ءىش لك لظ ريصي نأ ىلإ ى رهظلا ةالص تقو رضحو

 . رصعلا .تقو لخديو رهظلا ةالص تقو رخآ وهف

 نواك هنولو ، باذكلا رجفلا لوآلا رجفلا ىمست برعلا تناك : ليقو

 رشتنملا ريطتسملا وه ىناثلا رجنلاو . دا وسوضايي هسأرىف ىذلا :لاجرلا نمطمشألا

 . قيفوتلا هب و عا هللاو . قفألا ىف

+ + ه



 ۔_ _ ٦ ٥

 سداسلا لوقلا

 ًايسان وأ دماع راهن لك أ اذإ مئاصلا ىف

 راهن ناضمر رهش ىف لك أ نميف ملعلا اهأ فلتخا : هللا همحر رثؤملا وب أ لاق

 لاقو ث ةنس موصي : مهضعب لاقو ‘ حصو ىيحام رهدلا موصي : مهضمب لاقن . دماع

 لدبي : مهضعب لاقو . ةرافكسال نارهشو لدبلل رهش : رهشأ ةثالث موصي : مهضب

 لكل موصي : مهضعب لاقو . ةرافكسال نيرهشو رهشلا لوأ نم هموص نم ىغمام

 لك أ ىذلا مويلل موصي : مهضعب لاقو . ةرافكسال نيرهش وأ رهش ةلك أموي

 لك ألا نم دشأ اذه ىف عاجلاو . ةرافكلاعم هموص نم ىذمام لدبيو ارهش هيف

 . برشلاو

 ناضمر رهش نم اموي رطفأ نم : لاق هنأ :تلت ىنلا نع ةرير» وب أ ىورو

 : رقصلا نب نازع لاقو . رهدلا موص هزن مل هل هللا )اهصخر ةّصخر ريغ نم

 : هلك ناضمر رهش لك آ نميف ديزي نب ىلع ىلإ بتك حانضولا نب دايز تيأر

 ارهش موي لك لدبال ىأر هنأك ك نيرهش ةرافكو رهش نيئالث مايص هيلع نأ

 ةرزجم ةدحاو ًةرافكو

 ح رذع ريغب ادمع ي ناضمر رهش ىف راهنلا لوأ ىف تاكأ ةأرما ىف ليقو

 ىف ارطقم حبصأ نم ثااذكم . ةرافكلاو ءاضقلا اهلع نأ : راهنلا رخآ تضاح

 لاتف . لاوش نم مويلا كلذ رأ ربخلا ءاج م ، ناضمر رهش نم موي رخآ
 . هيلع ةرافك ال : لوقو . ةرافكلا هيملع نإ : اولاق دق : هللا دبع وبأ

 م . ةريره ىبأ نع ةعبرألاو دحأ هجرخأ )١(



_ ٥٧ 

 الف بابذ وأ رانيد وأ مهرد ةغاسإل دمعت نم هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 راهنلا ىف دمعتم لمك أ اذإ ناضمر رهش ماص ىف : رثألا ىفو « ةرافكلا نم هثربن

 [دماعحكن وأ برشو لك أ نمو 0 ةرافكلاو ءاضقلاهيلع نأ عماج وأ برش وأ

 قتع وأ نيرهش موص ةرافكو رهشلا لدب هيلعف ، رضحلا ىف وهو ناضمر رهش ىف

 مايصلا مث قتفلاب الوأ أدبي : ضعب لاقو ڵ اتيكسم نيتس ماعطإ وأ ةبقر
 . مامطإلامت

 هب ىذغتي امم ، ناضمر رهش مئاص وهو راهن ءىش ةغاسإل دمعت نمو

 لك أو مجتحا نمو { هموصدسنأ دتف هب ىذفتيال امم وأ بورشموأ لوك م نم

 . ءاضقلا مم ةرافكلا هيلعف دمعتم

 ‘ ةم وهو ناضمر رهش راطنالاى وني وهو حبصأ نه : هللا دبع وب ] لاقو

 ىلإ ةبوتلاو كالذ نم رافغتسالاو ص هموي لدب هيلع نأ لمللا ىلإ ائيش لك ي لو

 . رافغتسالا الإ همزلي مل رفكي ملو هللاب رفكي نأ ىون ول هنأل ؛ ىلاعت هللا

 ادمعتم ناضمر رهش رطفأ لجر نع هللا همحر ناليغ نب"»ثاه نع دجويو
 ناك هلعلو . ةرافك هيلع بج وي ملو هلعف نم هللا ىلإ ةبوتلاو هرهش ءاضق هيلع نإ

 . ماكحألا باب ىف ابجاو هاري الو ء سايقلاب لوقيال نم

 دواد وبأو ملسمو كلامو عيبرلا ىور . لئامس هنكسمو نامعب ىادقلا ءاملعلا ةلجأ نم )١(

 ةا ىلص ةنا لوسر هرمأن ملسو هيلع هنا ىلص هتنا لوسر دهع ىلع لجر رطنأ : ةريره بآ نع
 نم ميطتسيام ردق ىلع انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتعب ملسو هيلع
 ءاملعلا فلتخا انهاه نهف . عامج لجرلا نم ناك راطفإلا اذه نأةعامجلادنع ةياورف دروو . كلذ

 ثيدحلا سن عم ًافوقو عاجلاب رطفملاب ةصاخ ىه مأ هريغو عامجب رطفم لك مزلت له ةرافكلا ىف
 كلامو انباحصأ روهج لاقن . عاقولا هنأ ىرخألا ةاورلا تنيعو كلامو ميبرلا ةياور تقلطأ دقن

 مشاه لاتو . اهوحم وأ ارش وأ الك ١ دمعت اذإ ةرافكلا هيلع : مم ريغ نم ةفئاطو ةفينح وبأو

 م . ه ١ عاجلاب ةصاخ ةرافكلا نإ : امهقفاو نمو دمحأو ىعناشلاو روك ذلا

 



 ىلعام هيلعو ، ثالذب رذعي ال لك ألا ىلع دمتعا مث لك أف ىسن نميف ليقو

 ىلع هنم فاخو هانع رمأل رطفأ نم كلذكو { ناضمر رهش ىف ادمعتم رطفأ نم

 مويلا كلذ ىف راطفإلا ىلع دمتعاف عجر م « هايحأ ام ردقب برمشو لكاف « هسفن

 . هيف ةرافكلا ىف فلتخيو 2 كالذب رذعي 1 هنم فاخ رمأ ريغ نم

 نأ هل سيلف مللا غلبي ىذلاو ، ناضمر رهش نم موب ىف هكرش نم ملسي ىذلاو

 لالهلا حص امدعب لك أ نمو ث هيلع ةرافك الف لك أ نإو ڵ هموي ةيقب لكأي

 بنجأ نمو ص هنم دبال لدبلاو فالتخا هيلع ةرافكلا ىفف 7 ناضمر رهشل

 لدب هيلع نإ ضئاحلا لك ألا هل زوجي هنأ نظي لكأف ، راهن ناضمر رهش ىف

 نامضو ثلا هيمل-و ص هموص ىف هيلع ضقن الف « مار> ماعط ىلع رطفأ نهو ص هموي

 . هبرل ماعطلا

 ، رثك ولو هقير نم قرغ ايف مئاصلا ىلع سأب ال : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 لمعتي لو ، هعم هغاساف هتير هيلع ره 0 ماعطلا نم ءىش هنانسأ ىف ىقب نإو

 الف ث هب ملعلا عم كلذ غاسأ نم امأو ك هب هيلع سأبال هنإ : هقير عم كاذ ةغاسإل

 . دمعتلا ىلع ناك اذإ براشلاو معاطلا ةلزنمب وهو « كلذ هل زوجي

 ةرافكلاههرك انم ىلعف ، ناضمر رهش نم مو راطفإ ىلع الجر هرك أ نمو

 . هموي لدب هركملا ىلعو

 نإف ، ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ء آراهنناضمر رهش ىفلجرلا "ىطو اذإ : ليقو

 . رفكي ملام ةدحاولا ةرافكلا كات ريغ هيلع سيلف ء تلاث ايناث موي رطفأ
 ك ء . . . ع . .7 .ه -٠ .ع ,{ ء

رغكي ولو ىرخا ةرافك هيلعف ء ىرخأ هنس نم رخا رهش ىف رطفا نإ اماو



..7. ٩ -- 

 ريغ ضرف ةنس لك : ليق هنأل ؟ ىلوألا ةنسلا نم لوألا رهشلا نم ىلوألا ةرافكلا

 . نيسنجلا ىف لعفلاك ةيناثلا ىف لعفلا راصف رخآلا سنجلاك وهو ، لوآلا ضرفلا

 هلك اذه : هل لوق . اهئمطو قلا ىلوألا ةأرملا ريغ اهثطو قلا ةأرملا نإ : ليق نإف

 لوألا مويلا ريغ هرطنأ ىذلا مويلاف : ليق نإف ء دحاو رهش هلك كلذ نأ اكءطو

 ىه تلا دودحلاك هلك اذه : هل ليق . لوألا ضرفلا ريغ "ضرف امهنم موي لكو

 . ًاعدرو آرجز تن اك نإ و . ةفلتحم تابومتع

 ‘ مامطإلا دحالو م ودلا عمطتسيالو ةبق رلا ىلع رداقريغ وهو هموصدسنأ نمو

 ئ ردقو لحو نل ةرافكلا ق ريبختل اب لاق صعب و ٠ هيلع ردق اذإ ماعطإلا هض رقف

 . عأ هللاو . سابع نبا لوق هن أ وجرأو

 اصق
 اب

 نأ [راهن ناضمر رهش ىف عماج وأ برش وأ لك أ ىتح ىسن نم : لي؟و

 .هلا همحر ديزنب رباج لوق وهو « نايسنلاف هيلع لدبال : لوقو . همو لدب هيلع

 ديز ن رباجل ةلخت فرخأ تن۔ك : لاق نايح ن ةرامع ن 1 : رثؤملا 77 ] ىو رو

 تركذ املف 2 ايسان امطرنم لك آ تلعجف ، ناضمر رهش ىف ماص انأو هللا امهمحر

 : لاق ، تلك أ ىتح ت دن فإ : تلقف ؟ كنأش ام : راج ىل لاق ڵ تمج رتسا

 . كيلع سأب ال

 رهش ق يسان برش وأ لك ] نزم ىلع ىر ناكن هللا همح ر ةديبع » أ امأ و

. هموب لدب ناضمر رهش ريغ ىن مئاص وه وأ ناضمر



 س -_ ٦٩٠

 وهو ص هموص نم ىضمام لدب هيلع : لوقف « يسان عماجي مئاصلا ىف فلتخاو

 نمو ، براشلاو لك لاك هموي لدب هيلع : لوقو .هللا هحر بوبحم نبدمحم لوق
 . هموص ىف هيلع ضقن الف ًايسان بذك

 : لاقف ، مئاص وهو يسان برش وأ لك أ نمع لثس لقع ىنلا نأ ىوري و

 ىأرف اص ناك نمو 4 ئيش هيلع بجوأ هن أ ملعن لو ‘ هاقسو“')ه..طأ هللا نإ

 ترهلغن باحسلا خسفنا مث رطفأف ليالا داوس ثاف نأ نظف : ملظأ دق تيبلا

 . قيفوتلا هبو 4 ملعأ لياو ، هناكم اموي لدبي هنإف ء سمشلا

 ۔` ۔۔۔۔=۔>سه ۔- ه

  

 ۔۔۔_صح

ه . ةريره ىبأ نع ىناسنالا الإ ةعاجلا هاور )١(



 اراه وأ ايل بنجأ اذإ مئاصلا ف

 ملع 7 2 هتبانجب ملعي و مئاص زهو ابنج حبصأ نم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هيلع لدبال : لوقو هموي لدب هيلع نأ دايز ىبأ نف « ناوتي ملو لسفف راهنلا ىف

 . بنج وهو هلك مويلا ضمي ملام هيمع لدبال : لوقو ى مويلا رثك أ ضمي ملام
 ةنسلا ىلع هماص دق هنأل ؛ بنج وهو هلك مويلا ىضم ولو هيملع لدبال : لوقو

 ةبانجلا ملع هنأ ولو ث ملع نيح لسلا هيلعو ى بيغلا ملع فلكتي الو ةبانجلاب ملعي ملو
 اذهو ى ةلاهجلا هعفنت مل ةالصلا ىلإ لشلا ريخأت هعسي هنأ نظو ، لسنني نأ لهَجف

 . لوألا ريغ

 رهش ىف هتأرما جرف ىلإ رافن نم نأ : لضفملا نب رمع نع دايز وبأ ظفحو

 . رهش لدب هيلعف سم نإو ث هموي لدب هيمع نأ ىنمأف ناضمر

 ىف مئاص وهو هتأرما ىلإ رظن اذإ هنأ انظفح : هللا همحر رئؤملا وبأ لاقو

 ءاضق ديري ال وهو ى ةوهشلا هتقبسف اهسم نإو . هموي لدب هيلمف ىنمأف ناضمر
 ةسمب ةوهشلا ءاضق دارأ نإو٬ لذ هموي عم هموص س ىضمام لدب هيلعف ةوهنلا

 . عماجلا ىلعام هيلعف ةرظن وأ

 هتبلغ ىتح ةوهش ريغ ىلع اهسمي لزي مل اذإ : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو |
 . رهش موصو مويلا كلذ لدي هيلع نإف ء لزنأو ةوهش

 ىف ةبانجلا هبيصت وأ هلهأ نم بيصي لجرلا ىف : هللا هيضر ديعس وبأ لاقو

وأ ء كلذ باصأ ناكن إ هنأ : لستني نأ لبق حبصلا هكردأ دقو ماقف ناضمر
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 حبصلا هكرداف لسقغيل رحدلا اند اذإ موقي نأ ىونو ، لمالا نم ةيةب ىف هباصأ

 دسف ةف حبصأ يح ىباوت وأ > مان و حصلا نم اي رق كالذ لعف نإ و . سأب الف

 .0)هم وص نم ىذضمام هيملع

 ث { . . 7 ء .. . ١ ٠١ ء

 2 اراهن ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأ ىذلا ىف هللا هر هللا دبع وب أ لاقو

 : تضاح اذإ لك ألا ضئاحلل زوجي اك زئاج ثكالذ نأ نظو ، لك أو لسقغاف

 . هموص نم ىضمام لدب هيلع نأ

 تبضن 4 ناضمر ف الل اهجوز اهثطو ةأرم ١ ف هللا همحر ليعس وب أ لاقو

 نإ : ةالصلا تتاف ىتح لصت ملو تحبصأ ىتح ةبانجلا نم لسقغت نأ تهركو

 : لوفو . رهشلا نم ىضمام 7 مويلا كالذ لدب رهشو ء ةالصلا ةرافك اهملع

 دمعتت ملو كلزل ةلهاج تناك نإ تاولصلا لدب و 4 موصلا نم ىغمام لدب اهملع

 . ةالصلا كرتب

 هيهف { رفاسم ريغ ةضيرفلا موصل ركاذ وهو ناضمر رهش ىن انز ىذلا امأو

 ڵ مان مث اهب ظقيتساف اليل ةبانجلا هتباصأ نمو . ةرافكسلاو رهشلا نم ىضمام لدب

 ، رهشلا نم ةفرعم ىلع وهو مان ناكنإف ، حبصأ ىتح ناضمر رهش ىف هنأ ىسنو

 نإ : لوقو . هموي لدب هيلعف ًايسان ناكنإو { هموص نم ىضم ام لدب هيلمف

 . ءىش هيلع سيل ىسانلا

 )١( ملسو هيلع هنا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق ةربره ىبأ نع رباج نع ميبرلا ىور :
 ةديبع ىبأ نع ميبرلا لاقو . كلامو ناخيشلا هاور ثيدحلاو . أرطقم حبصأ ابنج حبصأ م

 هنلا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةاجو ىعخنللا ميهاربإو ىرصبلا نسلاو ريب لا ن ةورع نع

 لوقلا اذه ىحو . ةرافكلا هنع نوأردبو ارطفم حصأ ابنج حبصأ نم : نولوقي ملسو هيلع
 .هربغ ىلع نيفلاخملا رو;7و . ىعن اغلا ىلوق دحأ وهو : لاطب نبا لات . س والع نع رذلا ن ا .

 



٦٣ 

 ىه اهاتأو مويلا ثالذ ىف رفاس مت ادمع اراهن ناضمر رهش ىف هتأرما عماج نمو

 ةبانجلا هتباصأ اذإ مشاصلا ىف ىراوحلا وبأ زاقو ث ةرافكلاو لدبلا اهلعف ضيحلا

 : غرفي ىتح هرظتني فقيف ، هريغ هيف دجيف لسغال رتس هيف عضوم ىلإ ىيف راهن

 . هيملع س أو ال ١ ٨

 بنج وهو لستني مل نم ةلزنمب هنأ هتساجنب ملي وهو سج ءامب لسغ نمو

 { مئاص بنج وهو راهنلا ىف لسفلا ىف ىاوت اذإ بنجلا ىلعام هيملعو « هلاح ىلع
 هيلع سيلف نا وتي مل هتساجنب ملع نيحو ث هب لسغ ىزلا ءاملا ةساجنب ملعي ل نإ و

 . هموي موص لدب هيلع : لوقو & ءىش

 ىتم ملعي ملو { اراهن ناضمر رهش ىف ةبانج هبش وأ ةبانج هب وئ ىف رصبأ نمو

 لدب هيلمف لسفلا نع ىلاوت نإ و ى مات همايصف اهرصب أ نيح لسقغا نإف ى هتباصأ

 : ليقو ئ لدبلا مهلعو هملعف 2 ةالصلاف ادحأ أ دقناك نإو & هم وص نم ىضمام

 . ةبانج اهنأ نقيق-ي ىتح هيلع ءىشال

 ءىشال هن أ هنم ةدارإ ريغب ىنمأف { ةفصخ اهسم وأ ةطخ هتأرما رظن نم : ليقو

 لدب هيلعف ىنمأف اهمسوت وأ اهرظن نإ :رثؤملاوبأ لاقو ، هموي لدب هيلع :لوقو ك هيلع

 نإ : لضفملا نب رمع لاقو ڵ، هموص نم ىضمام لدب هيلعف ىتم اف اهسم نإو 0 هموي

 . اهسم اذإ نيرهش مايص هيلع

 هيلعف ىنمأف اهبايث اهملعو ةرام ةأرما عسوت اذإ هنأ رباج ىبأ نب ىسوم نعو

ةفطخ رظن اذإ هتأرما ريغ ىف امأو ، ىنملا لازنإ درب مل اذإ هلك اذهو . هموي لدب



 س ٦٤

 هتأرماسم نإ و ، هرهش نم ىضمام : لوقو ى هموي لدب هيلعف ىنمأن ةفطخ سم وأ

 . هموص نم ىضمام لدبف هتأرما ريغ ناك نإو ٠ هموي لدب هيلعف ىنمأث

 ادمعتم ءاسنلا نادبأ نم تاروجحملا نم ائيش رظن نم : ديعس وبأ لاقو

 عجري مل نإو ى هموي لدب هيلعف لزنأ ىتح ةوهشلا هيلع تدازف كلذ نع مجر مش

 دارأ نو ، هموص نم ىغم ام لدب هيلعف لزنأ ىتح اهلإ رظني لزي ملو كلف نع

 . ءا.وس اذه ىف سملاو رظنلاو ك عماجلاكو هف ةفطنلا لازنإ

 ىنمأف ةوهشلا هيلع تداز مارحا دمعت الو ةدارإ ريغ نم ةفطخ رظن نإو

 لدب هيلع نأ هتدارإ ريغب ةبانج هنم تجرخ ول : لوقلا ضعب ىو ، هيمع ءىش الف

 . هموي

 . 17 الو كلزل ةدارإ هنم نكت 1 هنأل ؛ هيملع ءىشال : لوقو

 هيملع نأ ىمأ ىتح ىهنشيو هرظني لزب ف ةأرما جرف ىلإ رظن نإ : لوقو

 . رهشلا نم ىضمام لدب

 .رهشلا لدب هيلع نأ لضفلل نب رمم نمن ء اهجلاعي وهو ىنمأف هتأرما جلع نإو
 ةمسن قتعأ ىنمأن اهجلاعو اهسم نإ : ليقو . ىضمام لدب : هللا هحر مشاه لاقو

4 

 . ارهش ماصو

 : لوقو { ىضمام لدب هيلعف ىنمأ اهاهتشاف ةأرما هبرةب ترم نم : ليقو

 . موي لدب

. كلذل دمعتي مل اذإ هيمع ءىشال : ليق دقو
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 هبةثاف ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأ لجر ىف زرحم نب ديعس نع دجوي اممو

 ظقيقسي ملو ڵ هوظقوي لف روحسلل اوماق اذإ هنوظقوي هباحصأ نأ نظف مانف داع مث

 . هم ود لدب هلع نأ : ريشي ن مشاه نع ناورم و: ] : لاق حبصأ ىح وه

 نعف حبصأ ىتح مميقي ملو لمالا ىف هبتناف ءام هرضحب ملو رفس ىف ناك نإ و
 لاقو ك هموص نم ىضمام لدب هيلع نأ : ر دتنملا ديع نع هللا همحر شاه ن درح

 . مات هموصو هيلع ءىشال : لوقو ، هموي لدب هيلع : ىناسارخلا ش < \ ٥

 كلذ لدب الإ هيلع سيلف ث اهب ىدان ةبانج هتباصأف الدب اماص ناك نمو
 مويلا . ١

 دجم ملو ناضمر رهش ى ةبانجلا هتباصأ نم : هللا همحر بوبح نب دمع لاقو

 هبزحو ، هليا ءاش نإ .مات هموص نأ مايصال مميقب بنرأ لفغو ةالصال مميتن ، ءام

 رجنلا علطام دعب مميت ناك نإو ، رجفلا لبق همميت ناك نإ مايصللو ةالصلل همميت

 لمي لو اليل هتباصأ وأ ، راهن ةبانجلا هتباصأ نوكي نأ الإ ، هموي لدب هيلعف

 . ماق هموص نأ مميتلا وأ لسغلا نع ناوتي ملو ، راهنلا ىف اهب ملع ىح اهب

 . اهتقو رضح اذإ ةالصلل مميقيو ، موصلل هازجأ ليلا ىن ميت اذا هنإل : لؤقو

 ، لمالا ىف ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأ نم : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 نيجرفلا لسغ دق ناك نإف ، تقولا نم ةرطاخم دح ىف وهو لسنلا نع ىناوتف

 "هكردأ نإ و ، هيلع ءىش الف حبصلا هكردأ مث 2 ةبانجلا نم هدسج سم امو سأرلاو

 . هموص نم ىضمام لدب هيلعف ڵ هسأر لسني ملو جنتسي ملو حبصلا

 لبق لستغي نأ هتينو لمالا نم ةعس ىف هنأ ىرب وهو لسنلا نع ىناوت نإ و
( ٦ ج نيبااطلا جهن ) ٥_
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 كرتل دمعت نإ و ء هموص نم ىضمام لدب هيلعف ‘ لسلا كرتل دمعتي ملو ى حبصلا

 . هيلع ءىشال هنأ ح:صلا نم ابيرق ناك ىتح لسنلا

 هدسج نم ًاتضوم دجو حبصأ املف « ىلصو لستغاف ايل ةبانجلا هتباصأ نمو

 لوق ىف ث همايص هيملع ءىش الو ةالصلا ديعب و عضوملا كلذ لسغي هنإف ء ءاملا هلني مل

 . هللا همحر رثؤملا ىبأ

 عاجلا ./ اذإ لسغ ه۔اع سل نأ نغو ةبان> هب و ف ىأرف حبص أ نمو

 . هموي لدب هيمع : لوقو . هموص نم ىضمام لدب هيلع : لوقف « لسفي لف

 لسغتف ناضمر ىف اليل اهجوز اهعماجي ةأرملا ىف انعمس : دلاخ نب دمحم لاقو

 . عضوملا كلذ لسفتو مات اه.موصو مات اهاسغ نأ راهنلا ىلإ ةفطن اهحر ىف ىقبتف

 لهج نإف ص حبصلا لبق مميتيلف ءام هدنع نكي ملو اليل ةبانجلا هتباصأ نمو

 ؛ مميتلاب هلهجل هيلع لدبال : لوقو ڵ ىضمام لدب هيلع نأ ىلع ىبأ نعف حبصأو

 هموص زارحإل مميت نهو « هلهج ميال : لوقو . مميتلا لهج عسي : اولاق مهنأل

 ةلالا ىلإ ءا دح 1 نإ ‘ هموص نم ىضمام ذسمرو > مميتلا هزرحي ءا دجو 7

 . لوألا ريغ ممين هياع سيلف ةيناثلا

 ةبانجلا رمصب اف « ناضمر رهث ىف راهن مان نمي» : هللا هحر ةيواعم وبأ لثسو

 : لاق . هعم فذو وأ هلكف .اناسنإ قل وأ ‘ اهقلطأ وأ ةرقب طب رف > هتباصأ دق

 . هم وص نم ىضمام هملع لسمر : هريغ ل اقو ك هموي لدب ١ ذه لكف هيملع

. مات هموصف ناوتي ملو ملعام نيح نم لسنن راهنلا ىف ةبانجلا هتباصأ نم امأو
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 هيملع علطن ، ناوتي لو ملع ام نيح لسنلا ىلإ ىضف اليل ةبانجلا هتباصأ نإ امأو

 اذإ هيملع ءىشال : ضب لاقو ، هموي لدب هيملع لاق ضعبف . لسغي نأ لبق رجفلا

 . هموص زارحإل مميتب نأ رجفلا هيملع علطي نأ فاخ نإ هل ىغبنيو ، ناوتي

 هكردأ لسغ نإ فاغن اليل ةبانجلا هتباصأ نع هللا ه حر ديعس وب أ لثسو

 ناكاذإ : لاق ث لذي نأ لبق رجفلا ملط لك أ نإ و 2 لك أي نأ لبق حبصلا

 هيلع ةرضم دلوت فاخ نإ كالذكو ، لك ألا مدق لك ألاب الإ موصلا ىلع ردةيال

 محقي نكل و ث لسفلا ىلع روحسلا ماف ، رحستي ل نإ هيمتي ناكو أ { م وصلا نم

 ؛ مات هموصو ءىش همزلي الف لسملا لبق رجفلا علط نإف . لك ايو هموص زارحإل
 . هل قهوي نم ىلع ةقشم هلكو ى رسي هللا نيدو « رذع اذخ» نال

 ملعي اذإ هيلع ءىشال هنإ ، راهنلا رآ ىف ةبانج هبوث ىف ىأر ىذلا ىف ليقو

 راهنلا نم هيلع رمو بنج وهو حبصأ اذإ : لوقو « هموي لدب هيلع : لوقو ى اهب

 . لدبلا هيلمف ريثك وأ ليلق

 ىتح ناضمر رهش ىف اهنساحمو هتأرما رظني لجرلا نع هللا هحر شاد لثسو

 ريغ رصبأ نإ : ثالذكو ث هموي لدب هيلع ىري ناك ىسوم نإ : لاق . ىنمب

 هموي لدب هيلمف هتأرما تناك نإ هنأ : نامثع نب ناملس نع حبسم ركذو « هتأرما

 .ىضماملدب هيملع:لوقو 2 كلذ هموي ناكم رهش مايص هيلعف هتأرما ريغ تناك نإو

 اراهن ناض.ي رهش ىف اهس. وأ هتأرما لق نميف هللا همحر ةيواعم ىبأ نعو
درب اذإ كاذو { رهش مايص هلد : ل وقو . هموص نم ىضمام لدي هيلعف 0 ىنمأ



 تمان ىش هتأرما ريغ ىلإ رظن نإ و { لوألا لوقلاي ذخأي وهو 0 ةفطنلا لازنإ

 . هتأرما ىف لوتلاك اهمف لوقلاف

 ملف ، ةفطنلا لازنإ ديرب الو اهسم ڵ بحل وأ ةوهشب هتأرما سم اذإ امأو

 ةفطنلا لازنإ دارأ نإو . هموص نم ىضمام لدب هيلع نأ ىنمأ ىتح كلذ ىلع لزب

 امأو ڵ سملا ىف لوقلاك ةوهشب رظنلا ىف لوقلاو ، ةرافكلاو لدبلا هيلعف كالذ عم

 . هموب لدب هيلعف لزنأ ىتح ةوهشلا هيلع تديازتو « كلذ كرت مث سم وأ رظن اذإ

 . ةرافگللاو لدبلا هيم ىنمأ ىح ةوهشل هتأرما ريغ جرف رافن وأ سه نإ و

 لصف

 ى ررضلا هنم فاغن دراب الث دمجيو « الل ةبانجلا هبيصت ةيرقلا ىف ماصلاو
 زارحإلمميقي نأهيلع نأ رجفلا هيلعملطي نأ فاخيو ث هنم نخسأ جلف ءام :ىلإ بهذيف

 ، لسقي نأ لبق رجفلا هيلع ملط ولو ، هموص ها مت رجفلا لبق ميت نإف ء هموص

 : لوقو ، هموص نم ىضمام لدب هيلع : لوقن ء مميتلا هموص زرحم ملو له> نإو
 . هيلع ءىشال : لوقو ، هموي لدب هيلع

 رميف ، راهن ةبانجلا هبيصت اصلا ىف : هللا همحر ىراوحلا ىأ نع دجويو

 ك لسغي هريغ هيف دجيف 2 رتتسم عضوم ىلإ ىاي وأ ن هرورم ىف ملكتيف لسفلل

 . كلذ ىف هيلع سأبال هنا : غرفي ىتح هرظ:ةي فقيف

 ثبع ريغ نم هلهأ ثدحم لجرلا ق هللا هج ر ب وع ن ررح رع لحويو

ىشغ نمو س مويلا ثالذ لدب هيمع : لوقو ث نمي مل اذإ هيلع لدبال هن أ : ىذمين



 كلذ لدب رهش موصو ةرافكلا هيلع نأ فذقب 7 ناناتخلا ىقتلي ىتح هت أرصا

 جرخف ، ةنطابلاب وهو ةبانجلا هتباصأ هللا هحر مشاه نب دمع نإ : ليقو ى مويلا

 ىضمام ضعب همزلأف 2 رجفلا هيلع علط ىتح كلذك لزب ف « رابآلا نم ءاملا سمتلي

 :ىلعوبأ لاقو ء هرفسىف ىضمام لدب هيلع نإ : نورخآ لاقو ى رهثلا ىف هموص نم
 . مويلا كلذ لدي هياع

 لدب هيملد :لوقف ، حبصي ىتح مانيف ليللا ىف ةبانجلا هبيصت ىذلا ىف فلتخاو

 . وني مل وأ ليللا ىف لسقغي موقي نأ ىون ، هموص نم ىضمام

 ص هموي لدب هيلعف حبصلا هكردأف مانف ء ليللا نم ةحسف هتباصأ نإ : لوقو

 . هموص نم ىضمام لدب هيلعف حبصلا هكردأف ماف ليللا رخآ ىف كلذ ناك نإ و

 ىتح ثيغلا روتف رظتني دعقيف ڵ ثيغلا نم هبايث بيطرت بنجلا فاخ اذإ و

 { رجفلا لبق لسقغي نأ هتين ناك نإ اذه نإف ، ثيذلا عافترا لبق رجفلا هيلع لط

 لدب الإ هيملع نكب مل رجفلا علط ىتح كلذك لزي ملف ، عفتري ل وأ ثيذلا عفترا

 أ ثيغ الإ هسابتحا نكي ملو رجفلا هيملع علطي نأ فاخت ناكنإو ى كلذ هموي

 نإ و ، هموص نم ىضمام لدب هيلهف « ثيغلا ةبوطر الإ اررض هسفن ىلع فخي ملو
 ص لدبلا نم ءىش همزلي مل ڵ رجفلا علط ىتح ررضلا نم هسفن ىلع افوخ هفوقو ناك

 . ملعأ هللاو

 لصف

 .لسغ قدل وأ ءايح لذلا نعىناوتف راهنلا ىف بنجأ اذإ مشاصلا ىف فلتخاو

ناخسإ وأ لسنلا قد ردقب الإ لسةلا نع فقي مل اذإ : لوقف . .ام ناخسإ وأ



 ۔ ٧٣٠

 : ليقو . هم وص نه ىذضمام لدب .7 كلذ نم رثك أ نإ و ‘ 4 س 1 الو ء

 1٩ ناخسإ الو لفلا قدب رم د نأ هل سال : لوقو رذع ءايحلا ىف سبل

 . كلذ ىف رذعلا هلف دربلا نم هسفن ىلع فاخ ن أ الإ لذلا نع ىناوتي الو

 هنيح نم لهف اراهن ناضمر رهش ىف بنج ] نم : هللا هجر نسحلا وب ] لاق

 دف دقف لسغلا صأ ريغ ءىشب ىلاوت وأ دعق وأ مان عجر نإو ث هيلع سأب الف
 ث ءاملا هيف لحم ءاعو وأ ، هذخأب بوثب لغاشقةي نأ الإ4 هم وص نم ىضمام هيملع

 دروم ىلإ ادروم زواج نإ و . هيلع سأب الف هل نخسي ءام وأ هل قدي لسغ هأ

 © هلسغ صأ ريغ ءىش الو مالكب ىناوتي الو ء سأب الف نخسأ وأ رتسأ وه

 هل فقو نإ و ث هل فتي الو ضام وهو مالسلا هيملع دريف دحأ هيم ملسي نأ الإ

 دي ري ىذلا عضوملا غارف لجأل فقتو نإو 2 هموص هيلع ضقت ثيدحلا هعجاري

 لجأل هراظتنا ىف ادحأ ملكو 0 هيل ى ؤي ببوثل وأ هل نخسي ءام وأ هيف لسقفي

 هيرتعي عزل ءاسا' لصي ردقيال ناك اذإ امأو ، هياد سأب الف ثيدحال ال كلذ

 ٩۔ةنلمحخ ن أ هيلع سلل هنأ : هللا هجر ثؤملا ىبأ نعف . جورخلا ىلع رمساجتي الو

 همزلو رذعلا هغ۔ لاز 0 جورلا ىلع هب نيعتسي لح أ ىلع ردق نإف ؟ هوركللا ىلع

 ىغنبذيو « آدماع ابنج حبصأنم مزليام همزل حص ىتح كلذ رعب دعق نإف . جورملا

 . لسفلا نم هيلع هللا ضرتنا ام ةيدأدل جرخمو هللا ىلع لكوتي نأ اذه

 هيملع داسف الف رهطتأل ىنع اولزتعا : موقل لاقف ناضمر ىف راهن بنجأ نمو

 اراه هندب لبق هب وث لصفب أدب اذإ بنجلاو ء لسفلا ىنممىف هنأل ؛ مالكدلا اذه ى

. هموي لدب : لوقو . هرهش : ماص ام لدب هيلعف



 لذم وأ .اللا بلط هأ مالسلا د ر نم عوخمم رت وهف ينح حبصا نم : لمقو

 . ةرافكلا هيلع : ليقف ء اع هلسغ صأ ريغ ُىشب لغاشت نإ و 2 اذه

 هناخسإ ىلع ردقيو { د راب ءام هذنءو حيو و»و ناضمر ق بحأ نم : ليقو

 ذسقفي ىضاملا هم وص نأ ٤ سم ثلا تملط نأ ىلإ ىلصو حسو ميتي لو لقعي ذ

 . ةالصلا لدي هيلعو

 2 مالسلاب ادحأ "ىدتبي الو ء ىرتثي الو ميدي الف اراهن اصلا بغجأ نإو

 ، هموص دسف هايند نم ءىشب لغاشت وأ ىلاوت نإو ، هلسغ صأ ريغل جرعي الو

 . هيلع سأب الف كلذ نم اتيش لعفي مل نإ و

 لسغف ڵ ةبانج هرك ذب دجوف لو.يل ىضمو سانلا ماكو هتبانجب ملي مل نمو

 قد و أ ء ! ناخساإب لذتشاف آراهن بجأ نم : ر:ألا ىفو . 4۔.اع ءىش الف هنح نم

 نم لسفلاو ضرحلا بلط نإ و ص هب ساب الف ةعرسب كلذ ناكو ‘ ضرحو لسغ

 . هب سأب الف احم هلك نوكي نأ الإ كاذ هل بغ اذ ء ءالا ناخسإ دمب

 لصف

 ىلع مدن من ث ةفطنلا لازنإل ىهشتو 0 ناضمر ىف ءطوال دصق نم : ليقو

 . ءاملا لازنإل دصقي ملو عاجلا دارأ نإو ث ةرافكسلاو ءاضقلا هيلمف ء ءاملا هقبسف كلذ

 . ةرافك الو موي لدب هيلف ، ةفطنلا هتقبسف كلذ نع مجر م

 لدب هيلعف 2 ةدازإ الب هقبسف ىنملا لازنإ دري ملو هشقي ملو هرك ذب ثيع نمو
. هم وص نم ىنذمام همزل ك هتقبسف ةفطنلا لا رن ! د ر لو ىعحشنو ثبع نإ و & هموي
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 نم : ليقو . ةرافكلاو ءاضقلا همزل لزنأف ءاملا لازنإ دارأو ى ىهشتو ثبع نإو

 هيلعو رطفأ زم ةلزغم هنإ : ماص وهو لسفلاذرت اذإ بنجلا ن أ ملعيو بنج حبص آ

 . كالدب هتلايل هيملع ةرافك الف لسفلا كرت هل زوجي هن أ نظ نإو { ةرافكلا

 . ةرافكلاو رهشلا ءاضق هيليف دمعت نإ و . هموي ءاضق هيلمف ايسان عماج نمو

 ىضمام لدب هيلعف ڵ كلذل ادمعتم حبصأ ىتح لشلا كرتف ليللا ىف عماج نإو

 عامج ملعي لو ىذللا هبش هرك ذب رجو نمو ڵ فالتخا ةرافكلا ىفو ء هموص نم

 , « ةبانج هنأ لعي ىتح هيف هيلع لسغ الو هآر ام ىلع ىذم هكحف { مالتحا الو

 . راهن ناكنإ ادحأ لك نإ هرضي الو

 نإف ، لسغي نأ لبق حبصلا هكرد اف ليبالا رخآ ناضمر ىف هتأرما ءيطو نمو

 رجفلا علطو لفلا نع ناوتي ملف ، رجفلا لبق لقني نأ وجري وهو اهنطو ناك
 نم ىضمام لدب هيلعف ‘ هريخأت ىف همزلي امب ملاع وهو هرخأ نإو ى هيلع ءىش الف

 لجالا رآ موقي نأ ىونو ناضمر ىف ليللا لوأ بنجأ نمو . ةرافكلاو هموص

 رع ناوتي مل رك ذ نيح ناك نإف . راهن اهرك ذو ةبانجلا ىسنو ماقف ء لسفيف

 لدب هيلمف ، هنكمي وهو ، لسنلا نع ىناوت نإو ى مويلا كلذ لد هيلعف ء لسفلا
 . هموص نم ىضمام

 هو دمال عضوم ىف راهنلا ىف اهرك ذ ىنح اهس و اليل ةبانجلا هتباصا نمو

 ص مويلا كلذ لدب هيلع : لوقو ث مات هموصف ناوتي ملو ملع نيح مميت نإف « هامل

 امهنيب قرف آدمع اراهن ناضمر ىف هتأرما باصأ نم : لوقي ناك ًابجاح نأ انغلبو

. دبأ ناممتجب الو
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 إلا همزليف ڵ ناضمر رهش ىف لمالا ىف انز وأ ليللا ىف ارمخ برش نمو

 . رهاط وهو رجفلا هيمع علط اذإ كل ذب هموص ىف هيلع ضقن الو

 ءاملا لزني و 2 ناناتملا ىتتليام ردقب ضمي لو هتجوز جرف هجرغب سم نمو

 . اذه لال دوعيال نأ هل ىغبنيو : هيلع سأب الف قفادلا

 كلذ لدبي نأ : عيبرلا نع بوبحم لاتف ىتمأف ناضمر ىف هلهأ ماك نمو

 ىلايل ىف هتأرما أطي نأ لجرلل ىغبني الو ث هيلع لدبال : لاقف لئاو امأو 2 مويلا

 ىر تقو ىف عماج نإو « رجفلا لبق لاستغالاو غارفلا هنكمي تقو ى الإ موصلا
 ىضمام هيمع دسف لشلا لبق حبصلا هكردأ مث ، حبصلا دمب الإ لسملا هنكميال هنأ

 لسفيملو هدسج نم ىذألا عضاومو هسأرلسغ دقو رجفلا هكردأ نإف . هموص نم
 . هم وص ىف داسف هيملع نكي ك هدسح راس

 دمعت نإ و ، هموي لدب هيلعف يسان هتأرما عماج نم : هللا همحر دمحم وبأ لاقو

 نإف ء نيعباتتم ن رهش مايس دحج نإف « ةبقر قتع :رافكلاو ءاضقلا هيلعف كل زل

 : لاقف الو ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ىور امل ، انيكسم نيتس مامطإف عطتسي
 قأرما ىلع تعقو : لاق ؟ كنأش ام : هل لاقن . تكاهأو تكله هللا لوسراي

 موصلا عيطتست لهف : لاق . ال : لاق ؟ اقتع دجت لهف : لاق . ناضمر ىف ماص انأو

 ؟تيكسم نيتس معطت نأ عيطتست لهن : لاق . ال : لاق ؟ نيعباتتم نيرهش موصت نأ

 . كفن نع هب قدصتو اذه ذخ : لاقف ، رمتب وملتَط ىبلا هاتأف : لاق . ال : لاق

 ةنلتطىنلا كحضن . ىنم رةنأ اهتبال نيب ام { لسوكيلعلا ىلصا لوسراي : لاقن

 ىف ريخم وه : انباحصأ لاقو . كريغ آدحأ ىزجم الو كلهأ . همعط أو هذخ : لاقو

. ماعطإلا و مايصلاو قتعلا نيب ةرافلا



 ىضقي : هريغ لاقو ، ارهش ىضقي : بوبحم نب دمحم لاتف ى ءاضقلا ىف اوفنتخاو

 نيثالث ىضقي : لوقو ، ةنس ىضقي : لوقو . ادحاو 7 ىضقي : لوقو . ىغمام

 رهشلا ءاضت وهو { هلرا همحر بوبحم نب دمص لوق انباحص أ هب لمعام رثك أو . ارهش

 . ةرافكلاو

 لصف

 امهنم دحاو لك ىلع ناك ‘ نامي اص اهو 77 ة أرال تعواط اذإ : ليتو

 ، اهنطوو هتعواطف رطغم وهو اراهن هرفس نم جوزلا مدق نإ و ك ةرافكلا عم لدبلا

 . ىهنلا تدمت-اهنأل ةرافكلا اهنع طقست مل اهموي ةيب ىف تضاح مم

 ِ عاجل ا ىعاود نم كلذ نأل ؛ اهريغ وأ هتجوز لبقي نأ مثانصال هركيو

 ءاج دق : هل ليق ى مئاص وهو هلهأ لةي ناك ةتللك ىبنلا نإ : لثاق لاق نإف

 . ماص وهو هلهأ لبقي ناك هنأ هن رط هنع

 ناكو .0_هيرال ككلأ فإ : لاق ه أ :تلط 4نع ءاح لق : هل ليق

 . خيلا نود باشلل ةلبقلا هركي سابع نيا

 هنلا لوسراي : :تلط ىنال لاق هغع هرا ىضر باطإلا نب رحع نأ ىورو

 . كاف“")تضمضم ول تيأرأ : وملتَط ىنلا هل لاقف . تلبقن مئاص ان أو تششه

 , مثاصال ةلبقلا زاوج ىلع لدب رمه ربخن « كاذ كاذف : لاق 2 سأب ال : ره لاقن
 . عاجلا ىعاود نم ةمالسلا هسفن نم ىرع اذإ

 ۔. ۔ه

 م .ب ة ؟اع ع ىناسنلاو د واد و:؛آو ما۔مو ىراخاا هحرخأ ) ( ١

م . د واد وبأو دمحأو ىانلا هحرخأ )٢)
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 لمالا رخآ ىلإ عاجلاوبرشلاو لك ألا حابأ دق ىلاعت هللا نإ : لئاف لاق نإف

 . لمالا دعب هتقو لسفلا نوكي نأ بجيف

 هنأ انملع ث آرطغم حبصأ دقف ابنج حبصأ نم : لاق ملم ىتلا نإ : هل ليق

 هرضح ام نيح ىف انل ةحابإ ناك ىذلا تقولا اذه نم ةلجلا هذه ضعب صخ دق

 ىف هلبق نمو هنم انعنم ىذلا عاجلا ماكحأ نم لسنلا ذإ ؛ راهنلا مكح نم انيلع

 { اهناقوأ نم ةراهطلا تقو لمجو ، دودحم تقو اهل ةالصلا نأ ىرت الأ راهنلا

 . اهلع ةردقلا عم ةراهطلاب الإ زوجن الو

 لسنلا دعب ىذملا هبش وأ ةبانج هنم تجرخ مث حيصلا دنع ةبانج هتباصأ نمو

 امأو ث لاستغالا اهنم بجيف ةباغجلا امأف . رجفلا علطي نأ لبقو ى لوبي نأ لبق

 لدب همازلإ ىلع مدقأ مل ةيناث لسغي مل نإ و { هنم لسغلا بوجو ىف فلتخيف ىذللا

 . هل طوحأ وهف هموي لدبأو لسغ نإ و هموي

 نأ هلف ، طئاغ وأ لوب هبرك دقو 4 حمصلا نم ابيرق ةبانجلا هتباصأ نمو

 علط نإف ، هيلع ةرضملا دلوت هنم هسفن ىلع فاخ وأ هكأاسمإ ىلع ردقي مل اذإ سفنتي

 هغارف دعب ناوتي مل اذإ هموي لدب همزلي مل ، لسفي نأ لبقكلذك وهو رجفلا هيلع
 . كلذب رذملا هل لعجي نم لوق ىلع

 لبق لسةغي موةي نأ ىونو ث ليالا نم ةحسف ىف ةبانجلا هتباصأ نإ كل ذكو

 رذعلا هلو دحاو هيف لوقلا كلذك وهو ع حبصلا نم بي رق تقو ىف ماتف ، حبصلا

 رقي نأ هل نإف ، كلذ نيح هتبانجمب ملعو رجفلا علط دقو ماق نإ كلذكو ، كلذب

ءاربتسالابزغاشقيالو 2 هتراهط ماكحأ ردقب الإ ءاربتسالل دمةيالو { طئاغلاو لوبال
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 الإ ، ءاوس هيف لوقلا راهن ةبانجلا هتباصأ نإ كلذكو « كالذ هنم لواطتي ىتح

 صأ ىف هل مزحأ ناك ، طبثافلاو لوبلا قيرب نأ لبق لستغي نأ هنكمأ اذإ هنأ

 . 4 موص

 دارأ \ع ٢ ك ءىش هنم جرحم نإ و هداعأ لسفلا لهب هب انج هنم تجرخ نإف

 ىف ذخأ نإو ص هموص هيملع دسفيال نأ وجرنف { كلذ رعب لسغ ح هلسغ حلاصم

 نم الإ ءاملا نم جرخ الم هك اسم إ ىلع ردقي ملو ءاملا ىف وهو لوبلا ه.ا لسنلا

 لسغ ح هلسخ رم 1 حلاص. ريغ ءىشل نا وةي لو كل د له نإف ك لسعب ىتح رذع

 ٠. كلذ هعاسلا نأ وجرنف ك كلذ لور

 لصف

 ىف .ةب افجلا نم لسمال ماق اذإ مئاصلا ىف وجرأ امف هللا همحر ديمس بأ نعو

 هجرغب أدب نإ و ء لبق هسأرو هجرفب أدبي هنإف ء لسفيل ءاملا محقناف ملع اهنيح « ليدلا

 هسأر لس هيملع نأ ملعي ناك نإف ء هسأر لسغ 7 رجتلا علطو هيدي مم هيلجرب م

 هكردأ ىتح هم وصب آرطاحم ادماع هنع كلذه لغاشقف ء هموصل زار>إل لبق هجرفو

 ؛ هموص داسف هيمع نمآ مل رطاخم ريغ ناكنإف هموص داسف هيلع نمآ مل ء حبصلا

 دقف عضا وملا هذه لسغ اذإف ڵ ههجوو هسأر مم ةساجنلا عضوم لسعي نا هيملع نال

 77 اوس دماملاو م ودلا ىنعم ف كلا لي لهاجلاو ك هموص زرحأ

 ء

 [دءعتم رطفا نك وهف { ؟دمعتم ىنمأ ىتح ار اهن ناضمر هرك ذب ثبعنمو

 "ةرافك الإ هيلع سلف « ردحاو ,موينآرارمكل ذ لعف نإ و. ةرافكسلا لدبلا هيلعو
٤ نامض .ر رش ف اهجوز اهثطو ةارصا ف هللا 4 ر 1 ل۔ع وب ١ لاقو . ةرحا و
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 ملعت و هثط وب تملع تناكنإو ‘ اههوي لدب اهلعف ‘ لسنلا موزلإءت و لقعت لد

 . ةرافكلاو رهشلا نم ىضمام لدب اهملعو « هلهج اهعدي الف « لفلا اهملع نأ

 برمث وأ لك أ نإو ، هموي لدب هيلعف ناضمر رهش يف يسان عماج نمو
 . هاقسأو همعطأ هللاو ‘ هيلع ءىشال : لوفو ز هم وي لدب هيلع : لوقف ئ يسان

 . لدبلاهيلع:لوقف ، ناضمر رهش اص وهو ث مارح جرف ىلإ رظنلل دمعت نمو

 هيلعف ، مانف ناضمر رهش ىف اليل ةبانجلا هتباصأ نمو . هيلع ضقنال : لوقو

 ىتح هبتني لف ء لسقغيف ليالا ىف موقي هنأ ,لع ماني نأ الإ ، هموص نم ىضمام لدب
 . هموي لدب هيلعف حبصأ

 هركيو 0 هريغو ناضمر ىف هتجوز جرف ىف هعبصأ لخدي نأ لجرلل هركيو

 هبتناف رفاسم وهو ناضمرىف بنجأ نمو . مئاص وهو هتجوز جرف سمي نأ باشلل

 :لوقو ، هرفس ماص ام لدب هيلع :لوقف . هدنع ءام الو حبصأ ىتح مميتي ملو اليل

 . رهشلا نم ىضم ام لدبي

 مسوت الجر نأ ول : لاق هنأ هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع ديعس وبأ عفرو
 هيلع ءىشال هنأ دجويو 0 همايص ضقتنا ةوهشل اهبايث قوف نم اهرظنف ، ةأرما

 . هموي لدب همزليف ةفطقلا لزني نأ الإ ى ةبوتلا الإ
 همزلي : هتأرما ريغ ىف ليقو ڵ كلاذ ىف ءاوس اهريغو هتآرصا رظن نإ : ليقو ء . - ٠ ء . 5 َ

. لدبلا هيلعف لستفي نأ لبق سانلا ماكو لزني ملو ايبص ؛ىطو نمو . ىضمام لدب
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 لصف

 نم ىغم ام لدب همزلي ام لقأف ، ىنمأن ناضمر ىن اهجلاعو هتأرسا لبق نمو

 ىذمأ نإ و ى ةرافكلاو لدبلا هيلعف ىنملا لازنإل دمعت اذإ و ء فالتخا هيفو هموص

 ىذللا جورخ ىف مشاصلاىلع داسف الو « كلذ هل ىغبني الو هموص خسو دقن ىدوأ وأ

 ةبقع نب جاضولا نعو ى هموب موص لدبي : لوقو 4 هيذل الو هسفنل جالع ريغ نم

 اهكرت فذقي نأ فاخ اهن ، ًاحاكسن كلذب دري ملو ناضمر ىن هتأرما جلاع نميف
 . رهش ءاضت هيلع نأ : اجراخ ىفذقن اهنع ىحنتو

 رظني ىتح هموص ضقني الف ، هنم مرحم تاذ ة 'صا ندب نم ائيش ىأر نمو

 نم ائيش و أ ةيبنجأ جرف رظن نإو 6 هيملع لدبال : لوقو ص هم وب لدب همزليف « جرفلا

 رافنلاب موصلا ضقني ملو ى الدب هيلع رب مل ضعبو هموي لدبب نأ بحأف ث اهندب

 . ءوضولاك

 سيلف ، ناضمر ى راهنلاب ىنمأ ىتح مان وهو اهجوز جرفب ة أرصا تثبع نإ و
 . تحملا ةلزنمب وهو لقعي مل اذإ لسملا الإ هيلع

 هجرفو هسأر لسغو ةالصلا ءوضو أضوتف 2 مئاص وهو راهن بنجأ نمو
 لجرلل ىمني الو 0 ماتلازسنلا لسُبىح ةالصل امأو ‘ ماتهمايصف هد ۔جرئثاس نود

 ىضقي نأ امزال اموص وأ ةرافك وأ ناضمر لدب ةمئاص ىهو هتجوزل ضوعتي نأ

 قتلب ىتح اهجرف ىف ةفشحلا ضمي ملو .ىش اهنم لزني ملو لهف نإف ث ةوهش اهنم

. كل ذ ىف إلا نم امهثربن الو اهموص ىن اهيلع داسف الف ناناتخلا



_ ٧٩ 

 لصف

 هم وص لدسي [دماع ناضمر رهش لدب ف عماجلا نإ : ه ا همحر ديعس و؛ ] لاق

 نم همزل ال موصلا لبقتسي نأ هيلعو 2 ريثك وأ ناك اليلق لدبلا نم۔ىضفم ال

 نرم مثاص وهام لدب هيلع دسف رثك أ وأ نيرهش نع لدبلا ناك نإ و « لدبلا

 دقام لدب هيملع دسفي الو 2 روهشلا نم هل مثاص ودام لدب هيلع دسفي الو ، روهشلا

 . كلذ لبق هموص ىضم دق ناك اذإ ى رهشلا كلذ ريغل ماص

 ءاضقلا اهاع : لوقف . ةمئاص ىهو ءطولا ىلع هركت ةأرلل ىف فلتخاو

 . ةمئان ىهو أط وت قلا كل ذكو ي ةرافك الب

 : لاق نمو ث ةمئان ىهو اههركتسا اذإ ةرافك الو ءاضت اهلع سيل : لوقو

 .اهل هركتسملا ىلع اهدنع رانلا توبث ق فلتخمو ئ اهم ود لدب وم ءاضقلا اهلع

 عماج ىذلا امأو . ةرافكلاو ءاضقلا نم لجرلا ىلعام اهلعف تعواط اذإ امأو

 . ةرافكلانع كلذب هلرذع الف « هيف عماجىذلا هموي ىف رفاس وأ ضرم مم هتجوز

 نأ رغ نم ىنمأ ىح مثاص وهو هرك د ظمن نم نأ : ةرفص فأ ظ ىفو

 هللا دبع وبأ لاقو . كلذ ذم وي لدب هيلع نإ : كلزل هنم ةدارإ ريغ نمو { وه هسعع

 .ىش الف لزني لو ىذمأ نإو ى هدري ملو كلذ جلاعي مل اذإ هيمع لدبال : هللا هحر

 . هيلع

 لصف

ءاسنلا تاروع نم بوجحملا نم ءىش ىلإ رظن نم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو



 س ٨٠

 ى ةفطنلا لازنإ لبق كاذ نع مجر مم ي ادمعتم كلذ ىف ءاوس ، هريغو جورفلاو

 دير الو اهلإ راتني لاح ىلع لزني مل نإو هموي لدب هيلعف ء لزنأ ىتح هيلع دازف

 دارأ نإو ث كلذ ىف هسفن ىلع ناع نإو ىضمام لدب هيلعف ى لزنأف ةفطنلا لازنإ

 ريغ نم ةفطخ رظن نإو ث كلذ ىف رظنلا لثم سملاو ى مماجلاكو هف ةفطنلا لازنإ

 ءىدالد { لزنأف ةمغامذلا لازنإ درب لو ةوهشلا هيلع تدازف 2 دهمت الو مررحلا ةدارإ

 زرحيو حبصلا لبق لسفي نأ هل ىغبنيمأ ، ةبانجلا دمب مبتلا هينعي ىذلا امأو 5 هيلع

 ىتح عطقني ملف ى كالذ رظتني ىقب و كاذ لهج نإف ء کالذ عاطقنا ىف رظتني الو هموص

 ص هموس لدب اذه ىف هيلع : لوقو ء هموص نم ىضمام لدب هيلع : ليق دقف حبصأ

 رثؤملا ىبأ نع لوقلا اذه ىضمو . طرفم ريغ هتينب هنأل هيلع ءىشال : لوقو
١ 

 همح ر ١ هلل ٠

 ، ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأف دمحيلا لبج لثم لبج ىف تاب نم : ليقو
 تايحلا نم رطخلاو ريسملا بعت ىلع هسفن لمح نإف ڵ لبجلا لفسأ داو ى ءاملاو

 . مميقي نأ هلو رذملا هل اذه نإ : ليالا ىن ءاملا ىلإ لصو

 ىح & ناضمر رهش ىف لسفلا عيض اذإ بغجلا ىف ليا همحر ديعس وبأ لاقو

 ترهط اذإ ةأرملا نأ :بوبحم نب دمحم لوق ىلعف ثالذل ادمعتم راهنلا نم ءىش الخ

 :نيترافك اهلع نأ ، لصتملو لسفت ملو تحبصأ ىتح لسفلا تكرتف ء ضيحلا نم

 : انباحصأ لوق رثك أ ىفو « اذه ىف دشأ ةبانجلاو { موصلل ةراغكو ةالصلل ةرافك
 . لدبلا هيلعو 2 هيلع ةراغكال نأ

اذإ لسغي لف لغ هيلع سيل هنأ نظف 2 ةبانج هبوث ىف ىأرف حبصأ نمو



 ىغبنيف لازنالاو عاجلا ىأر نمو . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف « عاجلا ر

 الف ائيش دجي ف سمو ث لازنإلا رإ ملو عامجلا ىأر نإو ، لسقفيو طاتحي نأ هل

 . هيملع لسغ

 لعي ىح هيم لسغال هنإ : ليقن ع لازنإلا الو عاجلا رإ ملو اللب دجو نإ و

 ء لسفلا هيلعف ةبانج فرع دجو نإف هتي :ليقو ، لسفلا هيلع :ليقو ، ةبانج اهنأ

 كلا ىف امأو 2 طايتحالا ىنعم ىلع اذهو « هيلع لسغ الف ةبانج فرع دجي مل نإو

 ةبانج اهنأ له: ىغ

 لصف

 ةرم ناض.ر رهش ىف ةشحافلا ىتأي ىزلا نع : هللا همحر حبسملا نب دح لس

 نع موصي نأ هيلعو > ناضمر لضف كردأ ام هلك ردلا ماص و : لاق ئ ةرص لم٫

 رمه نع ةبقع نب حاضولا نع كلذ عفرو ث هموي ارهش ةش>اف هيف ىلأ موي لك

 ةبقر قتع : ةرافك هيلعو ، بوبح ىأر وهو 2 بيبش نب ىلوعم نع ى لضفملا نبا

 ؛ هيلإ بوتيو هبر رفْغتسيو 2 نيعباتتم نيرهش مايص وأ اقيكسم نيتس ماعطإ وأ

 ةرم ىرخأ ةنس ىف ڵ ناضمر رهش ىف ةشحاف ىنأف عجر نإف « ميحر روف هللا نإف

 . انرك ذ ام ىلع ةرافك ناضمر رهش لكل هيلعف ى ةنس دعب ةنس ىف ، ةرم دعب

 ، دوعق سان تيبلا مادقو ‘ تيب ىف وهو ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأ نمو

 ‘ لس جرخ ش ةعاس م رافتفي لعقف 0 د وهف مهو جرخن ن أو ‘ مهد راعي ن ] ىحتساف

 ناك نإو ى هيملع سأب الف 2 ءام هل نخسي وأ لسفلا قديام ردق هسابتحا ناك نإف
( ٦ _ ج نيبلاطلا جهنم ) ٦-



 س ٨٢ س

 وأ هباب قلغل هيناوت ناك ند ث هموص نم ىغمام لدب هيطن ء كلذ نم رثك أ
 بوجو نع كلذب هل رذع الف ، كلذ ىلع ىفاخ اذإ هتنب وأ هينبا هقلح ام باطي

 هتيب ىفو ى حصلا هك داف جلفلا ىلإ ىغم نإ و ء لسنلا رمأ نم سيل هنأل ؛ لدبلا

 .لعأهلل و . لسغالضام هنأل ناوتم ريغ اذه نأ :حبصلا لبق غرفل اهنم لسغ ول رثب

 لدب الو هنيح نم لسذي هنإف حبصأ ام دعب ةبانج هبوث ىن ىأر ا ذإ مثاصالو

 . هريغ" دحأ هسبلي مل اذإ بونلا كلذ ىن اهمان ةمون رخآ نم ةالصلا لدبي و 2 هيلع

 هيمع : لوةن ًايسان مئاص وهو هتجوز عماج نم : هللا همحر ديوس وبأ لاقو

 نظي ، گدماع ءطولا كل ذ دوب . ىطو اذإ امأو « هيلع ءىشال : لوقو ، هموي لدب

 ىضمام لدب هيلع :لوقو 2 ةرافكلاو مئإلا همزليو هل رذع الف ء كلذب ارذع هل نأ

 رهش ىف ةباغجلا نم لسغ ىذا امأو ، حصأ هيلع ةرافكلا توبثو « هموص نم

 لدبال :لوقو . لدبلا هيلع : لوقن ء ةبانجلا نم ءىش هينحبصأف ، لمالا ىف ناضمر

 . ىلإ بحأ وهو « هيلع

 سن أتسن ملو ، ىب اف ءاملا ىلإ اهعبةينأ هلتبلطف 2 اهجوز اهعماج ةأرما ىف ليقو

 تناك نإو 3 اهملع ةرافك الو اهموص نم ىضمام لدب املسف تحبصأ ىتح ىه

 . اهموص ىف اهملع لدب الف « غلبق مل ةيبص

 رذعلا هلف . كلذ هابشأو تايحلاو عابسلا ةشحو نم هفوخ ناك اذإ : ليقو

 . حبصلا لبق هموص زارحإل مميتيو ه فن ىلع نمأب نأ ىلإ لسفلا رخؤي و

 هسةن ىلع فاخ اذإ رذعلا هل : لوقو ث هل رذع الف نلا نم هفوخ ناكنإ و

. ررضلا



_ ٨٣ 

 هنأ ع ح هلكو أ كلام : هل لاقن هريغ ههنف ماص وهو اراهن بنجأ نمو

 مالكلا دعب ىناوت نإو { ءىش همزلي الف هنيح نم لسغنإ ى ملكتي دعي ل بنج

 ذسفو 4عم فلوو سم هيملع رلس نإو ك هم وص نم ىضسام لسف لسنلا رمأ ريغ ءىشب

 ٠ هم وص نم ىضمام

 نم لضف ةبانج هرك ذب دجوف ، لوبيل ىضمو سانلا ملكو ةبانج ملعب ل نمو

 هيملع داف الف ڵ رهطتأل ىنع اولزتعا : هترضح نمل لاق نإ و ، هيلع ءىش الف هنيح

 . لسنلا ىنعم ريغل مالكلا ىف اوددش امإ و « لسنلا ىنعم ىن هنأل مالكلا اذه ىف

 نع هتين لمهأو مان مث لحو 2 ناضمر ىف مالتحا وأ عامج نم بنجأ نمو

 هكرتل دمعتي ملام هم و: لدب :ليقو ء ىضم ام لدب همزلي هنإ ى حبصلا هكردأف لصفلا

 اتيش وني ملو ةيذلا رك ذ نإو ، لسني ال وأ لسني هنأ ىوغيال نأ و» لامهالاو

 اذإ امأف ، هموصل ؟رك اذ ناكو ةبانجلاب ملع اذإ اضيأ لمهم وهف ، حبصأ ىتح مانو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ء هموي لدب همزا هتبانجي ملعي مل وأ هم ول ًايسان ناك
وع ع 4



 نماثلا لوقلا

 كلذ ةفرعم نايبو ءاسنلا موص ىف

 ىف ىتبتو لسقغتو ناض.ر ىف ليللا ىف عماج ةأرمل ى انعمس : دلاخ نب دمحم لاق

 لسذلا ديدج اهلع سيلو ث اهموص دسفيال كلذ نإ : راهنلا ىلإ ةفطن اهمحر

 .هدحو عضولا كلذ الإ

 ثمعت نأ ريغ نم ى ةفطنلا تلزنأ ىتح ىهتشت تناك اذإ ةأرملا ىف فلتخاو

 تلزنأىتح ىهنشت لزت مف « ةوهشلا اهترضح اهنأ الإ « اهريناهب ثبعي وأ اهسفنب
 :لوقو ك اهموي لدب اهملعو لجرلا نم نوهأ اهنإ : لوقف ع ةوهشلا ءاضقل اهنم ادصق

 { ةرافكلاو لدبلا نم لجرلا ىلعام اهيلع : لوقو . اهموصو ىضم ام لدي اهلع

 ءىش اهحاع سياف « لسقفت لو تحبصأ ىتح تناوتف ناضمر ىف اهجوز اهثطو نإو

 ث لدبلا اهملعو لجرلا ةلزنمب ىه : لوقو ڵ كلذ نم هيلإ بوتنو اهبر رففتستو

 ترهط اذإ اهنإف ء اهموص ضيحلا ملق مث ناض.ر لدب وأ ةرافكلا تماص نإو

 2 ملعت ملو ناضمر ىن اهجوز اهئطو نإو ، اهموص كل ذ مدهي الو اهموص ىلع ىنبت

 ، لسغ اهملع سيل نأ تنظو تملع نإ و ' تملع نيح لسفلاو اهموي لدب اهلعف

 . ةرافكلاو اهموص نم ىضم ام لدب اهحاعو « كل ذ لهج اهعسي الف

 : ىلع ىف أ نمف . حبصلا ىف ىلسقفت زأ كيم سأب ال : هتجوزل لجر لاق نإو

 تطاتحا نإ: ميهاربإ وب أ لاقو 0 اهموي لدب اهيلع : ىأرو . اهجوز لوقل رذملا امل

 اهمزلأ و لسنلا اهكرت ق ارذع ةأرملل ر صمب و ( الإ كلذف ىصم ام لدبب

. ةرافكلا



 ۔_ ٨٥

 تل نأ ىت> ةوهشلا اهترضح ) ناض هرف . اد وأ لجرجرم ةأرما تأر نإو

 ءاملا اهماغ نإ و 2 اع.وص نم ىضمام لدب اهملف ڵ كالذ تهتشا نإف ء قفادلا ءامل

 . کالذ اهموي لدب اهساعن ڵ ةوهشال اهنم ةعب اتم رغ نم اهنم لزن ىح

 ةرافكلا نم اهلعف اراهن ناضمر ىف اهمئثطو ىتح اهجوز ةأرملا تعواط نإو
 . هيلعام

 تبجو ئ ةم اص شو اهمسقن نم هتنكف نونجم جور امل ةأرم ا تن اكنإ و

 وه هيم بجو ( احرص جوزلا و ةن ونجح ةأرملا تناك نإو { هنود ةرافكلا اهاع

 . اهنود ةرافكلاو ءاضقلا

 اهعلعن ، مويلا كلذ ىف تضاح مت راهن عاجلاب اهموص ةأرملا تدسفأ اذإ و

 هرذلآ ىف ضرم مش « راهنلا لوأ ىف لجرلا "ىطو اذإ كلذكو 2 ةرافكلاو ءاضقلا

 رفاس اذإ كلذكو . هيلع بجو ام ضرلاب هنع طقسي مل راطفإلا هل بجوي ضرم

 . راهنلا رخآ ىف

 .ةمباصىهو ليلا ىف اهجوز اهئطو ةأرما ىف « هللا همحر د.حأ نب نسحلا لاقو

 : اهموص زارحإل مءيتت نأ تلحو . تحبصأ ىم> ءاملا ىلإ جرخم نأ تيشخو

 . ًائالتخا مميتلا لهج ىف نإ

 كاه>رف ىف ةب وطرب ت -أ ةأرما ىف 4 هللا ه۔ح> ر ركبأ نيدن دمحأ لاقو

 لف تراغن ث ، رافنت نأ ريغ نم تلك أو ، ةالصلا تكرتف « ضيح مد هنأ تنظف

. اهلع ةراقك الو ث موصلاو ةالصلا لدي اهملع نإف : ائيش دجت



 اهعي هن ا تنانف ك اهنم اليج ترطفأف ك ةردك وأ ة رفص ه أرملا صصح> م لت نإو

 : لوق و {© ىعم ٥٨\ ل رو اهل : لوقو ‘ موصلا ل 7 ةالصلا لدب اهلع نإ : كلذ

 ٠. ىخغما. لدب اهماع نأ ىبحعرو ك اه .وب لدب اهلع

 لصف

 نإف . راهن عاجلا ىلع اهرهق مش ، اهجوز رمأي نيمي ةرافك ةأرملا تماص اذإ و

 نإو ص اماع :ىشال : لوقو ص اهموي لدب اهلف ، اهلغ نأ ىلإ هتعنام تناك

 ءطولا ىلع اهرهقن هرمأ ريةب تماص نإ و « اهموص نم ىضمام مدهنا هل تناكتسا

 . اهم وي لدبتو اهسفن هينامع نأ اهلع سللن

 . اهموص نم ىضمام لدب اهمهف هل تناكتتسا نإف . اهملع ءىشال : لوقو

 ءطولا ناك ى اهموص نم ىضمام دسف ث اهئطوو هرمأ ريغبتماص ا ذإ : لوقو

 رمث لدج ىلا ءطو نإو 0 راهنلا ىف كا ذ ناك ا ذإ 9 اهتهارك وأ اهاضر ىلع

 . كل ذ اهموي تلدب ] تهرك نإو { لدبلا نم هقماص ام دسفي 3 راه ناضمر

 اهجوز هركيو ك تاراك اهمع ىلا ةأرملا ق > هللا 4.حر هللا لبع وب أ لافو

 ىح ربصتلو ى هنذإب الإ موصت نأ اهل سيل : داو عضرت ىهو موصلاب رفكت نأ

 رةكتل هيملع ىذلا اهتا رص لجآ نم ذخأت نأ تدارأ نإو ‘ البس ال ه لحن

 ميلستب هيلع كحم الف ى كلذ وه هركو ى مامطإلا

 اهعنم هل سيلو « هن ذإ ريمن ت ارافكلا نم اهمزلي ال م وصن نأ اهل : لوقو

 . اهم وص ٢ اه رطةي الو ‘ كلذ نع

. كل ز



- ٨٧ 

 اهلع تيقب دقو ڵ ناضمر رهش اهملع لخدف ك ةرافك ةتاص ةأرما ىف ليتو

 دلانم تماص ترهط املف « مايأ ةخ ضيحلا اهانأ من مايأ هنم تماصف مايأ ةسمخ

 هناف ى اهترافك مامت مايأ ةسجلا تلصو مش اهضيحم ناضمر نم اهترطفأ ىتلا مايألا

 مام رطفا موب لع ة۔؛اص حمصب نأ ىغبني ناك هزأل : نرهشلا موص اهلع لدس4

 . ثالذ لثم دايز وبأ لاقو ، ناضمر رهش لدب رخؤتو 2 ةرافكلا

 الدب وأ امزال ارذن وأ ناض.ر رهش وأةمزال ةرافك ةمئاصةأرملا تناك اذإ و

 : لوةف . ربجلا ىلع اهئطو نإو ى ءطولا ىلع اهربجو اهب رارضإلا جوزلل زوح الف

 هيملع قلتي : اق دقن جوزلا امأو ى املع ءىشال : لوقو ك اهموي لدب اهلع

 ةب وتلا ريخ ائيش هيملع رب : ثيش اهملح ىرال نم لوق ىلعف . اهملع قاعتيام

 . لضفأ وهف انيكسم نيتس معطأ نإ و 2 رافغتسالاو

 ،تالذ ىلعاه هنم ربجلا ىلع ناضمر رهش ةمئاص ىهو اهجوز اهملع عقو ىتلا امأو

 ىه اهمزليا۔ اضيأ هبلعو 2 مئاص ناك نإ ةرافكلا جوزلا ىلعو « اهموي لدب اهلف

 . ةرا:كلاو لدبلا امهنم دحاو لك ىلعف هتعواط نإو . ةرافكلا نم
 ك ناضمر رهش نم .أ ةم٫اص تن اك ةأرما 7 هللا هم>ر ىراولا 1 نعو

 { اهدهج ةبافب هتعفادو هتمنام تهحتنا املف ، ةدقار ىهو اهعماج ، اهجوز اهمد لخدف

 تناك نإو { اهملح ءىشال : لوقو 9 اهموي لدب اهملح : لوقف اهسسفن ىلع اهلفف

 دسف ، هنم عانتمالا ىلع ةرداق ىهو ث دعب نم هتغكمأ مث رمألا لوأ ىف هتعنام

 تأر اذإ ةأرملاو ڵ لعف امم مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا جوزلا ىلعو « هلوأ نم اهمموص

. تءاش نإ رطفت نأ اهلف ضيحلا



 لصف

 قيرلاب ناتكلا لزغفتو 7 اهلع ءىش الو ةماص ىهو قيرلاب لزفت نأ ةأرمللو

 . اهلع ءىش الو ىقزىت الو

 اهسفن هعنامت الو ث اهج هز ىأر الب لوق ىلع اعوطت موصت نأ ةأرملل عساوو

 موصنال : لوقو . هيلع ءىش الو هل مساوف اهموص هرك نإو . اهاطو دارأ نإ

 . هي ر ريغب ناضمر ىدقتو ك هيأرب الإ ًاعوطت

 ريغ دهاش اهلعبو ةأرملا موصتال : لاق :نل ىبنلا نأ ةريره وبأ )ىورو

 . هنذإب الإ ناضمر

 نم ةحيحص و أ ةضيرم تن كَ > ةمم اص ىهو ءاملا ق عقنتسل نأ ةأرال هركبو

 . ءا ادد۔.ح ىلع تبصو تلسمخا تءاش نإ نكلو ك اهجرف لجأ

 لصف

 ءاضقل ليجعتلاب رمأتو ، ترهط اذإ ىذقتو ڵ اهضيح مايأ رضفت ضئاحلاو

 ىلا ةأرما تءاج :لاق ىرلا ديعس بأ نع دوادوبأ جرخأو ملسمو دوادوبأ هجرخأ )١(

 ىب رمذي لطمعاا نب ناوفص ىحوز نا هتنا لوس راي : تلاقت هدنع نحمو ملسو هيلع هتنا ىلص ىللا

 ناوفصو : لاق . س شلا ملطت ىتح رجفلا ةالص ىلصي الو . تمص اذإ ىنرطفبو 2 تيلص اذإ

 نيت روب أرقت اهنإف تيلص اذإ تبرضي اهلوق امأ ةتنا لوسراي :لاقن . تلاق امع هلأسن : لاق . هدنع

 اهنإف ىنرطفي : اهلوق امأو . سانا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول : لاقن : لاق . اهتيهن دقو

 موصتال: ذئ.وي ملسو هيلع هتا ىلص هتنا لوسر لاقف . ربصأ الن باش لجر انأو موصتف قلطنت

 فرع دق تيب لهأ انإف سمشلا ملطت تح ىلصأ ال ىنل : اهلوق امأو . اهجوز نذإب الإ ةأرما

 م . لصف تظةيتسا اذإ : لاق . سمشلا علطت ىتح ظقيتن داكسنال ڵ كاذ ان



_ ٨٩ 

 رخأ مايأ نم ةدمف » : ىلاعت هللا لوقل زاجف ترخأ نإو ، هنم ترطفأ ام «

 ةدودحم نكست لو .

 لك ألا نع كسمتو ء ضيحلا اهءاج اذإ اهموي ةيقب لك أتنأ ضئاحلل ىغبني و

 كلذكو ص ءىش اهمزلي ل تلك أ نإو ، ضيحلا نم تلسنا اذإ اهموي ةيقب

 هيملع نأل ءىش همزلي لك ] نإو ص هموي ةيقب هدلب ىف لك ي ال نأ رمؤي رفاسملا

 . مويلا كلذ لدب

 ضيحلا اهملع عطق مث ناضمر نم لدبلا وأ ةرافكلا ةأرملا تماص اذإ : ليقو

 . ترهط اذإ اهموص ىلع تنب

 نم لقأ ترهط مث ى مايصلاو ةالصلا تكرتف ناضمر ىف ةأرملل تضاح اذإو

 اهموصف ى مايصلاو ةالصلا تكرتو ضيح هنأ :7 مدلا اهعجار ٣ مايأ ةرشع

 . اهملع ةرافك الو ةالصلا لدب و هلدب العو ے ضقتني

 ، لذ اهل عساو هن أ اهنظل ترطفأو ةردك وأ ةرفص ةأرملا ضيح مدقت نإو

 . اهموص نم ىضمام لدبت نأ ىنبجعي و.. موصلاو ةالصلا لدب اهلعف

 اهلع :ردتقملا دبع لاق . امه زئاج هنأ نظت ناضمر ىف تاك أ اذإ ةضاحتسملاو

 . ترطفأ ام لدب : ليق له : ديعس ىنأل ليق . ىضمام لدب : سابعلا لاقو ى رهش
 . كللذ لمق هن ] وجرأ امد ىدنع اذكد : لاق

 مايأ ةرشع ىلع ترهطو ، ناضمر رهش نم موي لوأ ىف تدلو ةأرما ىف ليقو

 ترهط ام تم : لاق . صيحلا اهاتأ تماص اكف ، اموب نوبرأ الخ ىتح لسفت ف

. تماصو تلصو تلسةخا



٩٠ _ 

 لدبلا اهىلعف ، موصتو ىلصت لغ نإ مايأ ةرشع هلقأ : ليق سافنلاو

 . اذه ريغ ليقو 2 ةلهاج تناك اذإ اهملع ةرافكالو

 م رهشأ ةعبرأ ضيحلا اهنع عطقنا دقو ةرافك ةمئاص تناك ةأر.ا ىف ليقو
 اموي ترظتناو اهنع عطقا 1 ةالصلا تكرتو امهمف تلك أن نيموي مدلا ت أر
 .كالذىف فلتخا دقف . اه زئاج كلذ نأ ناغت 2 مدلا ةعجرل اهنم الهج « نيم ويلا دعب

 . ةداعإلا امل بحأو

 ناغن تاك ف ناضمر ف رشاع م أ عسات مو' اه رهط لود مدلا ٣ أرل تأر ْن او

 . لهجلاب اهرذعي نم لوق ىلع مويلا كلذ لدي اهسلمف 2 اهل زئاج هنأ

 لصف

 اذإ امهيدلو ىلع هيف نافاخي ىذلا دحلا ىلإ اتراص اذإ عضرملاو لماحلا امأو

 دلولا ىلع ىفولا نأل ؛ امهيدلو ىلع اتنمأ اذإ ايضقيو ارطفي نأ ايل نإ 2 اتماص

 ، ضيراا نم رذعأ ىهو ص اهدلوب رمذت نأ اهل ىغبني الو . هلجأ نم رطفا رذعأ

 لماحال سيلو . هسفن ىلع ةقشملا لمحتي نأ هل ضيرملا نأل ؛ ىلوأ اهل ةصخرلاو

 . اهدلو ىلع ةقثملا لمحت نأ عضرالو

 ء هيلع تناخ وأ اهدلو مطغت نأ لبق 2 ىناثلا ناضمر رهش عضرلل ءاج نإ و

 تماصو ترطفأ اذإعضرملا نإ :ليقو . كلذ نم اهملع ام لك ىضقتو رطفت نأ اهلف

 . اضرأ مايص) اب همصقت ش لوألا رهملا نع انيكسم موي لك ى تمءطأ ٢ اثلا رهشلا

. اهدلو ىلع تنمأ اذإ لماحلا كلذكو



 س ٩١

 ؛ امهيدلو وأ امنأ ىلع اتفاخ اذإ اموصي نأ عضرملاو لماحلل سيل : ليقو

 :ثيدحلا ىفو « مرهلاخيثلاكلذكو . امهنم ةيصعم كلذ ناك فوملا عم اتماص

 . ررضلا فول رطفلا مضرملاو لماحلل حايأ“)ومللش ىنلا نإ

 ىلع اتفاخ اذإ لماحلاو عضرال : الاق امهنأ : رمع نباو سابع نبا نع ىورو

 رذعلا دحو . ءاضةلاب امهرمأ نم لوقب دخأن نحتو .“")نايضقيالو نارطفي امهيدلو
 دجنملو اهدلو كلهيو « اهنبل بهذي نأ تماص اذإ تناخ اذإ ث راطفإلا ىف عضرملل

 . قيفوتلا هبو ث ملعأ هللاو . هحرطت نأ اهدلو ىلع تفاخ اذإ لماحلاو & ءاذغ هل

 )١( لاق ملس و هيلع هللا ىلص هالا لوسر نأ ىعكلا كلام نب سنآ نع ةخلا جرخأ :

 ىفو . موصلا عضرملاو ىلبلا نعو ةالصلا رطشو موصلا رناللا نع عضو لجو زع هللا نإ
 عضرلاو لماملا نعو : مهم ظغا ٠ م

 ء هقيطيال ىذلا ةلزنمب تنأ : ىلبح هل دلو مأل لوةي ناك سابع نبا نع رازبلا جرخا )٢(
م . كيلع ءاضق الو ءادغل! كم.اعن



 س ٩٢

 عساتلا لوقلا

 ديبعلاو نايبصلا موصو « اولسأ اذإ نيكرشملا موص ىف

 هل سيل هنإف ث ملا غلب وأ ناضمر رمث نم موي ىف نيكرشملا نم ملسأ نمو

 .هيملع ةرافك ال :ليقو . ةرافكلا هيلع : ليقف لك أ نإف . هموي ةيقب ىف لك أب نأ

 : لوةي نم لوق ىلعف 2 امهسلع رهشلا نم ىضمام لدب بوجو ىف فلتخاو

 . رهشلا نم ىضمام لدب امها بج وي هلح او ةضر رف هلك رهشلا

 ىضمام لدب امهلع ىرال ص ةضرف رهشلا نم مود لك لعج نم لوق ىلعو

 . هللا همحر ىلع نب ىسوم ىأر وهو ؛ انيلإ بحأ لدبلاو . رهشلا نم

 هنإ :مايصلا عيطتسي الو 2 مايصلا ىهتشاو دار ىذلا مالغلا ىف ليق دقو

 . غلبي ىتح بجاوب وه سيلو 2 هنع معطي نأ بحتسي

 الو ، هموص ش نأ بحتسيف { هيب أ ىأر وأ هي أرب نايبصلا نم ماص نمو

 دحأاهرمأ نإ و . هيمع لدب الف هيأرب رطفأ نإ و ء موصلا ىف ذخأ اذإ راطفإلاب رمؤي

 موصلا هل بحتسي , . هيلع ءىشال : لوقو . هنع معطي ن 7 راطنالاب هيدلاو

 لوقي نكل و ، اذ دارأ نإ مايصلا نع هنبا عنمي نأ لجرال سيلو ى هقاطأ اذإ

 . مالك۔ا)ا ضيرامم نم اذه لثمو . موصلا قيطتال كارأ : ه

 هيملع سيلف ك ربك وأ رغص نم موصلا قطي مل نم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اضيرهكنم ناك نف » : ىلاعت هللا لوقل ؛ ليق ايف خوسنم مامطإلاو 2 هنع معطي نأ

. ريبكلا كللذو . رخأ مايأ نم ةروعلا الإ سالف » رخأ مايأ نم ة ).و رفس ىلع و ]



٩٣ 

 ل-ح{الضمب و . قيطيالناك اذإ كللذ هيملع لعجن ضعب 4 غلبيم ىذلا ريفصلا امأو

 . ىلإ بحأ وهو { غلبي ملام كللذ هيلع

 ك اه رك اهريغ وأ همأ هترطن أ ح ناضمر نم مايأ ماصو ىمصلا ملتحا نإو

 . ةرافكلا اضيأ هرطنأ ىذلا ىلعو ‘ ةرافكلاو رهشلا نم لك أ ام لدب هيلعف

 موصلاب هرمأ نم ىلعف « مودصلاىلع ردقيل مت ناضمر نم اتيش ىبصلا ماص نإ و
 . هنع 7 نأ

 نأ ال بحتسي هنإف ز رشع هنم تكردأف ناضمر ىف تفلب ةيراج ىف ليقو

 ىف غلب اذإ هيف غلب ىذلا مويلا لدب همزليال ىصلا نإ : ليقو . هنم اهناف ام لدبت

 حصيال موصلا نأل ؛ \ 1 نم ريثك ءاضقلا بوجوب لاق دق ناكنإو . راهنلا

 كرشملا ىلع نكلو « راهنلا ىف كرشملا سأ اذإ ثالذكو . ليالا نم دقعي ىخ
 .لعأهللاو ء هموصب رومأم هنأل ؛ هلك وأ هيلع مويلاكل ذ لدبف لسأو ًاتلاب ناك اذإ

 لصف

 موص ءكةنيام مهموص ٭كةنيو ى رارحألا ةلزنمب موصلاب نوبطاحم ديبعلاو

 عضوم ىف هيلع نيرداق اوناكاذإ ى موصلا ىلع هكيلامم ربجي نأ ديسالو . رارحألا

 ىلع رفسلا ىف هرهقي نأ هديسل سيلف ، ناضمر ىف هدبعو وه رفاس نمو « مهرضح

 لاحو هنب فرعأ دبعلا ذإ ؛ راطفإلا نود مايصلا ىلع الو ، مايصلا نود راطنإلا

 . هيلع ردق امهيأ ىف ريخم وهو 2 هتوقو هفعض

انمض اكشف « لدبلاب هرمأ نطولا ىلإ عجر املف ء راطفإلا ىلع هديس هرهق نإو



_ ٩٤ _ 

 امنإ لدبلا اذه نأل ؛ ةمدخلا همزلت الو دبملا مزلي موصلا نإف « ةمدخلا نع ازجو

 ‘ مايدلا ىلع هتردق عم راطفإلا ىلع هدبع هرهقو هديس ببسب هيلع بجو

 دبعلا ناك نإو 4 ارارم ناضمر ىف همعط أن ك قوسلا نم امداخ ىرتشا نهو

 ىلع هربحم 1 نإو ‘ لك ألا ىلع هربجأ اذإ ةرافكلا نم لسلا ىلع صانم الف ل اب

 . ملع أ هللاف . لك ألا

 نذإب الإ اًعؤطت مرصي نأ دال سالف 6 اع وطت موصي نأ هلبع عنم نمو

 . لام وهو ةمدخلا نع هفعضي موصلا نأل ؛ هديس

 © نينتخص ريغ غلبلاو . ًانايبصو ًانلب اديبع ىرتشاف جيزلا دالب ىلإ جرخ نمو

 لاح ىف مهمعطأ نإف 2 راطفإلاو موصلا ى هل عبت هديبعف ارفاسم ديسلا ناكنإف

 ٠ ءىش مزلي الو رفاسم نوكي ام

 اون وكي نأ الإ « مهمعطي نأهل سيلف ے ثالانه ةالصلا مني نمم ىلوملا ناك نإو
 دبعلاو 2 ةرافكلا هيلمف كلذ ريغل مهرطفأ نإف ڵ هريغ وأ ضرم نم رذع لاح ىف

 هديسل لمعي نأ هيلعو ، هديس ىأر ريغب ناضمر موص لدب نم هيلع بجو ام ىضقي

 وه مث ، عوجلاو شطملا نم لمعلا ىلع ردقيال لاح هيلع ىنأي ىتح « هب هلمعتسيام
 ٠ كلذ لعب روذمم

 برلا راد ىف وهو ناضمر هب رم 7 ى ناضمر لبق برخلا راد ىف سأ نمو

 هيلعف ڵ هضرغب معن مالسإلا راد لخد ث { هيلع ضرتفم هنأ ملعيال وهو همصي ف

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو ءاضقلا



--- ٥ ٩ 

 رشاعلا لوقلا

 ثالذ ريغو ربك نم موصلا نع زجت نمو ضيرملا موص ىف

 قاطأ اذإ هنإ : لوقف راطفإلا هعسي ىذلا ضيرملاو : هللا همحر ديعس وب أ لاق

 اذإ هنإ : لوقو . رطفأ هضرم نم موصلا تطي مل نإو ء موصي نأ هيلعف ء موصلا

 لجأ نم راطفإلا هل ناك { مايصلا ىلع هب ىوقيام ماعطلا نم لك أي نأ قطي

 . هسفنب رمضي الئل ضرملا كلذ

 ىلع هب ىوقيو ‘ هل هنم ةوه ىلع هنم لك يف ما.طلا هتشي اذإ هنإ : لوقو

 . ةرضملا فخ مل ولو مايصلا

 زاج اك ث ضرملا لجأل هسفن نع تاقشملا فرص نان الل زئاج هنأ ىدنعو

 . رفسلا لجأل هسفن نع ى ةقشملا فرح

 ى توملا فاخب الو ، عوجلا ىلع ربصي الو زبخلا لك أي ضيرملا ناك نإو

 ىلع هب ىوقةي ام لك أي مل اذإف . هضر. .لإ اًضرمو ًاقمض مايصلا هديزي هنأ الإ

 ىلع هب ىوقي نأ وجريام لك. أ نإف ، راطفإلا هل زوجي نم دجي وهف ث مايصلا
 هسننىلع هنم فاخ فعض هم وي ىف هانع نإ . ًاص حبصي نأ هيلعو 0 همزرل مايصلا

 لك اينأ هنكمأ نإف لالا ءاج اذإف . هموي لدب هيلعو ك هسفن هب يجام ردقب رطفأ

 ىتح هب د اذه نوكيو . ةفصلا هذه ىلع حاص حبصأ ‘ مايصلا ىلع ةوقلا هب وجر ام

 . هنع هللا جرغي

 حبصأ مايصلا ىلع هب ىوقيام لك أي نأ هنكميال لاح ىف ليللا ىف ناك نإو
 ٠ كسمينأ انببحأ « ةوقلا نم هسفن ىف دجو امل ثالذ دعب موصلا ىلع ردق نإف . رطفم

م
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 هسفن ىلع فاخ ر 0 اًنمض كلذ دعب دجو نإف . ليللا ىلإ برشلاو لك ألا نع

 ىلع وهف ئ موصلا ىلع اهم ىوقي كللذ لعب ةوق دحم اذإ امأو ؛ برشو لك أ .

 . هراطنإ

 هلف ، ماعطلا ةوهمث هنم تبهذو محم مل اذإ ضيرملا ىف « هللا همحر مشاه لاقو

 برشيملو لك . لو ، لقملا حيحص ض رملا حبصأ اذإو . حصنإ ديعيو رطفي نأ

 ضيرمللو ، ةصخر ضرملا ىف راطفإلا امنإو 4 مات هم وصف 2 راهنلا ىف هلقع ريغتي لو

 اريثك الك ألك أ نإو موصي مث مايصلا ىلع ردقي ىتح راطفإلا ىلع نوكي نأ

 . موصي نأ هيلعف لك ألا نع ربصي ملو

 ، ناضمر رهبث موصي نأ ردتي مف اهجو ةديبع وبأ ىكتشا : بوبحم لاقو

 الجر معطأف موصلل ةوق دجوف « ىانلا ناضمر هكردأ ىتح افيعض اعيجو لزي ملو
 ك رهش هروحسو هئاشمب هل ثعبي ناكو . ةقدص : هل لاقي ء دمحيلاب لزني ناك

 كللذ نأ وجرن ايفو . ممطلاب دتعي ملو ىضاملا ماص رضاحلا ناضمر رهش نم غرف اهلف

 . موصلا هنكمي ام ردقب حصي مل هنأل ؟ موزلا ال ةليسولا ليبس ىلع هنم ممطلا

 هنإ : هللا دبع وبأ لاقف . برشف داز مث برشف هموص ىف دهج هباصأ نمو

 . ةرافكلا هيلع : لوقو . هموص نم ىضمام لدب هيلع نأ : نيملسملا ضعب هثدح

 ، ناضمر رهش موص ىف شطعلا هبعتي ىذلا ىف « هللا همحر ىراوحلا ىلأ نعو

 ىيحمام ردقب برشف ، هسفن ىلع فاخ ىتح « هدلب ىف ناكو أ ك هدلب نم جرخ دقو

 فاخ ىذلا امأو ، هموص نم ىضمام لذب هيملع ناك كلذ ىلع داز نإف : هحور هب

. راطفإلا هل زوجب الف ء ةديدش ىمح وأ عجو هنيع دادزت نأ
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 لك "الل لم.هت 7 ‘ ررضلا قاحلإ و ةلعلا ةدايز نم انوخ ناضمر ىف لك أ نمو

 . هيلع ةرافك الو هموص نم ىضمام لدب هيلعف « مويلا كلذ ىف ةيناث

 ردةب رطفي نأ هلف ء هسفن ىلع فاخو « ناضمر موص ىف ةلعلا هب تدتشا نإو

 . لءالا نم راطفإلا وني مل اذإ ڵ هسفن هب ىحمام

 ىلع ىوقي ىتح برشيو لك أي نأ هلف ، ليللا نم راطفإلا ىون اذإ امأو

 . موصلا

 رطفأف فعض 7 ى نيم ويلاو مويلا ماصف ، ناضمر رهش ىف فلا دجو نمو

 . هلدب هيلمن هيو رفأ امو هل مات وهف هماص او 6 نيمومرلاو مويلا

 نم تام مس ائيش هنم موصي نأ ردقي لو هلك ناضمر رهش ىف ضرم نمو

 . همايص 27 ىصو نأ همزل الف ثفالذ هضرم

 بحم ال , رطفي نأ هل نأ : موصلا قط اذإ ضوررملا ىف دلاخ نب دمحم ظفحو

 2 ماعطإ هيلع نكي مل فاعي مل نإو ، لدبأ ىنوع وه نإف ، نيك اسملا ماعطإ هيلع

 .هرطنأ ام لديو ماص امي بسقحيهنإف ، امايأ رطفأ مئنهنم ماصف موصي نأ ردق نإف

 وأ لك ف © هسفن ىلع هنم فاخو { هانع رمأل رطفأ نمو : نسملا وب ] لاقو

 رصأ ريغ نم ى مويلا كلذ ىف راطفإلا ىلع دمتعاف عجر مث ، هايحأ ام ردقب بره

 , ةرافكلا هيف فلتخم رصأ اذهو ، تلذب رذعي مل ڵ هسفن ىلع هنم فاخ

 ترمأف ‘ موصلا اهد,جأ هتاليع هللا لوسر ديع ىلع تماص ةأرما نإ : ليقو

) ٦ح _ نب۔ااطلا جهنم _ ) ٧١



 ۔ ٨٩٨

 تلتق اهنإ : لاقو . اهنفديال نأ اهنبا للع ىنلا رمأف . تناف تب اف رطنت نأ

 لصف

 ٠ برشي لو لك . ل ‘ حبصأ امدعب ماص وو هيملع ىأ نم : ليقو

 . مات هموص نإ

 مايص ةداعإ هياعف ى راهنلا ىف قافأ مث حبصأ ىتح ليالا نم هيلت ىمغأ نإو

 . مويلا كاذ

 لدبلاو ، هيلع لدبال : لوقف . اميأ ثباف ةليل هيلع ىغأ نإ : ليقو

 . "ىلإ بحأ

 حبصأ ئذلا مويلا الإ مايألا عخمج ىف لدبلا هيلع : هللا هحر هللا دبع وب ألاقو

 . هيف هيلع ىمغأ مح ايوص هيف

 2 رجفلا هيلع علط ىح لمالا ىف هيلع ىمغأ نه : هلبا همحر ديعس و؛ أ لاقو

 . لمالا نم ةينب الإ دةعنيال موصلا نأل ع مويلا كلذ لدب هيا

 برشي ملو لك ملو موا نئاد وهو هيلع ىمغأ هنأل ؛ هيلع لدبال : لوقو

 . ءامغإلا ىف روذعم وهو

 لدبي هنإف ڵ انيح قيفيو تيح نجيف ڵ ناضمر رهش ىف نونجلا هذخأ نمو

 امأو . هيف هيملع لدب الف هيف رامةبال مويو ء نونجلا لجأل هيف رطفأ ىذا مويلا موص

اهلقعيمل نإ و ، ةرافكللار امهدب هيلعف اهلصيملنإ و 2 اهالص اهتقو ىن اهمتع اذإ ةالصلا



 هانع ى> اهلصي لف ، حيحص ودو اهتقو لخد نإو ث اهف هيلع لدب الف اهتقو ىف

 . قافأ اذإ اهلدب هيلمف ، نونجلا

 ادتتعم لقملا حيحصحبصأ اذإ هنأ موصلا ىف بحأ : هللا همحر ديمس وب أ لاقو

 مايألا نم هيف حبصأ امو . مويلا كلذ موص هل تبث « نوغجب هلقع بهذ مم « موصال

 ىف الو كلذ نيب ايف هتحص ىف رظنأ الو ى مويلا كلذ لدبي نأ بحأف لقعلا بهاذ
 . مودلا هيف دقعي ىذلا تقولا اذه هب ىعارأ امإ و ء هنونج

 لوأ ىف اهلإ ماق ول ام ردقب طرفن اهتقو رضح اذإ ةالصلا ىف ىنبجعي : لاقو

 كلذكو . ةالصلا هذهل لدبلا هيلعف ، هلقعرهذ ىحكلذ عيضف ه ىلصو أضوتل اهتقو

 تتولا ىف ىلصو أضوت ماق ول ام ردقب اهتقو نم كردأف ، ةالصلا تقو ىف قافأ نإ

 . اضيأ اهلدب هيلع ناك ء هلقتبهذ ىتح اهعيضنإف ء ىلصي نأ هيلع ناك هكردأ ىذلا

 نأ : هللا امهمحر بوبحم نب دحم ,زعف . هلك ناضمر رهش ىف هلقع بهذ نمو

 رجفلا علط نإو . مات هموصن هيف لةعي وهو رجنلا هيلع علط موي لكو . هلدب هيلع

 . مويلا كل ذ لدب هيل.ف ، هيف لقيال وهو

 ,يلع لديال هأل ؛ لوقلا اذه نم هسفن ىف ناك ىراوحلا نب لضفلا نإ : ليقو

 كلذكو . راثآلا تءاج هبو ث انيلإ بحأ لدبلاو . هلك ناضمر رهش ىف نج نم

 . هيلع لدب الف © لمالا هيلع لخد ىتح قفي مف ، راهنلا ىف هيلع ىغغأ اذإ مئاصلا

 راهنلا ىف قفأو لمالا هيلع لخد ىتح قفي ملف حبصأ مث لبللا ىف هيلع ىغآ نإو
 . مويلا كلذ لدب هيلعف

عولط لبف هپملع ىمغأ ح ‘ لمالا ق مايصلا ىون نص نأ : نسحلا ٦ نعو



 س ١ .. س

 وهو رجفلا هيمع علط دق ناك نإو .هموص هيزن هنإ : سمشلا برغت نأ ىلإ رجفلا

 هلقع بهذ مث ، موصلا دقتعاو ليلا لخد اذإ ىنبجعي انأو ث هموص هل مت لقعي

 نأ : هموص لطبي اثدح هتين ىف ثدح ملو حبصأ ىتح « نوفج وأ ءامغإ وأ مونب
 رهش لوخد لمق نج نم امأف . كلذ هموي ىف مان هموصو .« رفاك كاذ هداتتحا

 . ملالا هنع عوفرم هنأل ؟ هيلع ءىش الف ناضمر رهش ىضقنا ىتح قفي لف ء ناضمر

 دعب هنم ماص ام هل مد & قفي ملام لدبي هنإف هنم مايألا ضعب ىف نج نم امأو

 هتقافا

 دهشي مل نم ةلزنمب نونجلا لعجف ث هيلع ىمغملاو نونجلا نيب قرف نم قرفو
 . انركذ امل نونجلا اومزلي ملو ى لدبلا هيلع ىمفملاو « رهثلا

 لكو ك هل اي هيلعف ئ هلك ناضمر رهش ق هلع به ٢ نم :ء ايضلا باتك ىفو

 لقعيال وهو رجفلا ملط نإو ى هل مات وهف هيف لتعي وهو رجفلا هيملع علط مود

 . هلدب هيلعف هيف مايصلا

 ىتح فقي ملو ، ناصمر رهش لوخد لبق هيلع ىللا نأ : لوقلا ضعب ىنو

 . هيملع لدبال هن أ ناضمر رهش ىضقنا

 دعب هيمع ىمفي مث ، لقعلا حيحص وهو راهنلا لخدي نأ الإ لدبلا هيلع : لوقو

 . هيلع لدب الف كل ذ

 ةحص ىنانيال نونجلا نأل ؟ عيجلا ءاضت همزل رهشلا ضمب هنونج نم افأ نمو

 ىف نجف ى ليللاب موصلا ىون اذإ هنأل ؛ موصلا ةحمل ىنانملا رفكااك“ موصلا

ناضمرىضم ىتحققفي ملف ناضمر لبق نج نإف . ثللذ هموص لطبي مل راهنلا ضعب
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 تقو ىف ضئارفلا ءادأ نع رذعلا هلو ، هب بطاخ نكي مل هنأل ؛ هؤاضق هيلع سيلف

 باهذ نع مجر ال هن أ هل كح لاح لقعلا بهاذ ىلع ىأب نأ الإ ، هلقع باهذ

 لدبال نأ كلت هلاس ىف وهو نابض.ر رهش نم. هيلع ىضم اف ثالذك ناك اذإف ء هلقع

 . اهب هل كحي ىتا لاحلا دعب كالذ هلاح نع عجرم زأ داكيال هنأل ؛ هيلع

 . ضئارفلا ءادأ هنع طقسيو ًاهوتعم نوكيف ث ةنس هلقع بهذي ىتح : ليقو

 { ىضم دق لوألا كحلا نوكي نأ زوجيف ، لقملا ةحص ىلإ كلذ دعب لاحتسا نإف

 ىف هيلع ىمفملا نوكي نأ لوقلا ضعب ىف مدهي الو . لدبلا موزل كح هنع طتسو

 كح هنع لثاز وهو 0 هكح ىضم دق هلرك رهشلا نأل ؛ هيلع لدىال نأ هلك رهشلا

 . موصلاب دبعتلا

 لصف

 اقيطبمل اذإ 2 زوجعلاو ريبكلا خيشال ى م وصلانم راطفإلا زاوج ىلع اوعمجأو

 . موصلا

 نف . نورذآ هبجوي ملو موق هبجوأف . امهنع ماعطإلا بوجو ىف اوفلتخاو

 . انيكسم موي لك نع دحاو لك نع معطي نأ ىأرف ، كلذ بجوأ

 اذإ 2 امهماحرأ ضعب امهنع ماص ارمسوم مل نإو . دم موي لك نع : لوقو

 . الدبأ كلذ دعب موصلا اقاطأ نإو . ناضمر نم ارطفأ

 ارطنأ ام لد ى اهنع موصينم ارج أتسا موصلا قرطي اذإ : لوقلا ضعب ىفو

الإ لدب الو ةرجأ الو ماعطإ نم املع ءىشال : ضعب لاقو . نيرسوم اناك اذإ
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 نأ دمب نم الإ نارطفي الو ى امهسلد ءىش الف اهز ىلع امت نإ و . لدبلا اقيطي نأ

 . مايصلا نع امهزجص املعي

 نإ « نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو » : ىلاعت هللا لوق ىف ليقو

 موصلاننع نافعضيف نام وصي اناك نيذللا ةرببكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا ىف كلذ

 . اتيكسم موي لك نع امهنم دحاو لك نع ممطي هنإ

 © ةأرما وأ لجر لجرلا نعو . لجر وأ ةأرما ةأرملا نع ممطي نأ زوجو

 ثلذكو ى ناميأالل نيك اسملا ىنكي ام ردق ابح هيلإ ىدهب وأ ، هروحسو هروطف

 بحتسي ، موصي نأ عيطتسي الو مايصلا ىهشا وأ حلا قهار دق ىزلا مالغلا

 فمن : لوق : ةيدفلاو .لبي ىتح هيلع سأب الف هنع معطي مل نإو ء هنع معطي نأ

 . ىلاعت هللا لاق اك نيكسم ماعط هندذلا نأ ىدنعو . دم : لوقو 4 عاص

 الاقن نانبا املو ، هللا هحر ديز نب رباج دمع ىلع تربك زويع نإ : ليقو
 ص كلذ نع رباج الأسف . كنع موصنف موصلا نع تزجتو تربك دق كنإ : اه

 ىلإ تيقب مش « اهنع موصي نأ امهنم دحاو لك بغرف « اهنع افوص :ايه : لاقف

 ىه ةيح وأ : يهل لاقن . موصلا نع زجعت انمأ نإ : هل الاقف رباج ايتأف ةنسلا لوح

 . لبق مايصلاو مامطإلاب رمأ هنأ عن ملو { اهنع ايمطأ : لاقف . مين : الاقف ؟ رمب

 لامايمل ناك نإف . دالوأ امهلو موصلا اقيطيملو ةأرما وأ لجر ربك اذإ : ليقو
 . امهرذع ىلاعت هللا نأل ؛ موص اهدالوأ ىلع نكي مل

ممطي ‘ مزؤصلا ىلع ردقيال ىذلا خمثلا نإ : هرا همحر ناليغ نب مشاه لاقو
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 امهرتنآ ىلإ هيلي ىزلاف ىبأ نإ و . هدالوأ ربك أ هنع ماص لام هل نكي مل نإ و . هنع

 . ثالذ ىف اوءاسأ دقو ے كل ذ ىلع نوربجي مهنأ ملعأ الف 2 ًتيمج اوبأ نإف

 ىلع وه امإو ى رييختلا ىلع ريبكساا راطفإ سيلو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . هسةن هب ىجام رادقمب رطفأ قطي مل اذإف ، قيطيال ىتح موصي هنأل ؛ زجلا ىنعم

 ؛ كلذ ىلع ناضمر رهش لك ناكولو 4 موصلا ىلع هيف راق موي لك ىف هلاح كلتو

 . ةيدفلا هيف زوجال نادبألا ل نم موصلا نأل

 فوحلا مم ماص نإف ث موصي نأ هل سيلف ، موصلا نم هسفن ىلع ىفاخ نمو

 . ةممعم ناك هنم

 : ىلاعت هلا لوقل ؟ هيلع ءىش الف موصلا قطي مل نم : نيذسملا ضعب لاقو

 . اهتقاط ىأ « اهعسو الإ اسفن هللا فلكت ال »

 دصب ةنس هضرم هب لاط ًاضبرم نأ ولف « اهملع هللا هضرف ىزلا اهنيد : لوقو

 هللا هذخاؤب مل ڵ تومي ىتح فعضلا نم هموصي الف « ناضمر رهش هيلع رو ى ةمس

 ىلع ردقو ىفوع نإف ، هنع معطي وأ هنع موصي نأ دحأ ىلع نكي لو ء کالذن

 الف ى موصلا قطي مل اذإ ريبكلا خيثلا ىف كلذكو ڵ رطفأ ام ميمج لدبأ لدبلا

 لدباا ىلع ردقي مل نإو ؛ لدبأ لدبي نأ ردق وه نإف ى هنع معطي الو هنع ماصي

 ءامل ريك ةلاو ءاميإلاو ةالصلا نع زج اخيش نأ ولو . هرذع عقو دقف تو ىتح

 . هنع ىلصي نأ د>أ ىلع الو هيلع نكي مل

 لهشألا دجع ىنب نمه ماع نب“'ديبل : هل لاقي راسنألا نم اخيش نأ ىورو

 ىضر سابع نبا نع ىنطقرادلا ىورو . هدجأ مل ثيدحلاو ةبقع نب ديبل فورعملا )١(
 7 ٠ هيلع ءاض الو انيكسم موه لك نع معطي و رطفي نأ ريبكلا خمشكلل صخر : هنع هللا
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 ماص ءاش نإ : هل لاقن . موصلا تطي مل اذإ ريبكلا خيشلا نع لك ىنلا لأس

 نم ريخ مايصلا لعج من ، نينيكسم وأ انيكسم مو لكسل معطأو رطفأ ءاش نإو

 ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناض.ر رهش » : ىلاعت هلوةب تاذ خسن م « مامطإلا

 . « همصيلف رهشلا كنم دهش نف . ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل

 هيدنلاهغع ىزج الو ، هموص هيلع بجاوف ، هنطوو هلهأ ىف رهشلا دهش : ليق

 . رثك أ وأ نيكسم فلأ موي لك نع معط أ ولو

 كب هللا دي ري رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضبرم ناك نمو » : لاق 7

 أرب اذإف . راطفإلا ىف رئاسملاو ضيرهلل صخر نيح « رسعلا كب ديرب الو رسيلا

 . هنم ارطنأ اناك ام الدب أ هرفس نم رفاسملا عجرو هضرم نم ضرراا

 هغع ميلف ‘ غلاب دلو هلو موصلا نع زجتو ربك نم : ةرفص ىبأ عماج نمو

 لاقو . مهروحسو ممءاشع انيكسم نيثالث معاي وأ ٤ ناضمر رهش ناكم ارهش

 . هنع معطأ وأ هنع ميص ك هتلطب لو موصلا نع زجم اذإ دبعلا ىف هلا همحر ديعس وبأ

 . كالذ همزليال : لوقو

 . لدبأ هت وم لمق لدبلا ىلع ردق نإ و .. هغم 7 هرذع دقف ءىش نع زمت نمو

 ء فعض وأ ربك نم وه اع إو ڵ رفس وأ ضرم نم رذع ريغب تقولا ىن زج نإو

 هنأل ؛ موصلا قطي مل نإ هيلع ةيصو الو . هريغ هنع موصي الو مامطإ هيلع سيلف

 . لصألا ىف روذعم

ك هيملع ردقت ملف موصلا نع امهمأ تربك ربنعلاو ليحرلا نإ : نايفس وبأ لاقو
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 رباج امهل لاقف . ناضمر رهش موص نع زجعت ليحرلا مأ نإ : هل الاقف ارباج ايتأق

 نأ امهنم دحاو لك بغرو ث ثللذ ىف اسفاتف . اهنع اموص : هللا امهمحر ديز نما

 ء ةنسلا لوح ىلإ تيقب ح . اهربك أ ناكو لح رلا اهنع ماصد . همأ نع موصي

 كشن . اهنعايمطأ : ايه لاتف . ممن :الاقف ؟ دعب ةيح وأ : امهل لاقفديز نب رباج ايتأف

 مايصلاب امهرسأ هنأ الإ ، رخآلا لبق ماعطإلا وأ مايصلاب امهرمأ هنأ نايفس وبأ

 . مامطإلاو

 اوةيطيإ اذإ ك هيخأو همأو هين نع موصي لجرلا نإ : هللا همحر عيب رلا لاقو

 موص وأ ناضمر رهش موص ق كالذو ل مهخع او۔عطيل راسي مهل رسل و( موصلا

 . ل۔عأ هللاو . مهلو نع نوموصي ءايل وألا راس كالذكو ‘ فاكتعالاو رذنلا

. قيفوتلا هب و
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 رشع ىد املا ل وقل

 ثاذ نايبو هل بحتسي امو رفاسملا موص ىف

 هذهن « رخأ مالأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم كنم ناك نف » : ىلاعت لاق

 ىلع ردق نمو ، ضرم وأ رفاس اذإ رطفي نأ : نيرفاسملا نم اهلبق نمل ةزساج ةصخر

 . لضفأ وهف ماصو مودلا

 . رطفأو رفسلا ىن ولقط ىنلا ماص : ليقو

 «رخأ ملأ نم ةدعف » :ىلاعت هللا لوقل ؛ موصي نأ رفاسملل سيل :ضعب لاقو

 . موصلا نم لضفأ رفسلاو ضرملا ىف رطنلاف

 نإ ى ريخم هنإ : ضعب لاقو هيلع ردق نل لضفأ موصلا نإ : نورخآ لاقو

 ىذلا وه رفاسملاو .لوقلا نم ىنبجعي ىذلا اذهو ، لدبأو رايذأ ءاش نإ و ماص ءاش

 ىتا هتاجاح نم ءاشي ايف رفاسي: نأ هلو . نيخسرفلا ىدعتي ىتح هدلب نم جرخم

 ناك 4 لمالا نم راطفنإلا دقتعيو ، هدح ىف راص اذإ رمف-لا ىف رطفيو ى هل ضرعت

 . هللا ةيصعم ريغ ىف هرفس ناكاذإ ٨ ريقف وأ اينغ رفاسملا

 نإو ث رطفي نأ هل سيل : ملعلا لهأ ضمب لاق د دسفملا ىغابلا رفاسلا امأو

 هيلعو ڵ هيملع ءىشال : لوقو . ىضم ام لداب هيلع : لوقو ع ةرافكلا هيلعف ,طنأ

 . هيف هيصع امم ىلاعت هللا ىلإ بوتيو « هريفلام هلو

 هوني مل وأ لالا نم راطفإلا ىون دق ناكو « هدلب ىف وهو حبصلا هكردأ نمو
رضحلا وأ ر قسلا ىف مودلا كالذ مايص ماي م نأ 7 رطني ن أ هل نكي
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 برشي نأ هلف ء هريغ وأ شطع نم هسفن ىلع هنم فاخب رصأ مئاصلا ىتع نإ و

 مويلا كلذ لدب هيلعو ، هموص مو كلذ نع كسمي مث ڵ هسفن هب ىح ام ردقب

 . حيحصلاو ضيرملاو يقلو رفاسلل كلذو : هدحو

 همايص ىضمأ مث ، ثالذ ىلع حبصأو ليللا نم راطفإلا رفاسملا ىون نإو

 هيلمن ، مويلا كلذ ىن هدلب لد نإو ‘ مويلا كالذ لدب هيلعف ‘ ليللا ىلإ رطفي لو

 دسفي :لوقو ى رفسلا ىف كلذ لبق ماص ام هيلع ضقتني الو ث اضيأ كلذ هموب لدب

 .0)رفسلا ىف ماص ام هيلع.

 هنإف ، هدلب ىفوهو ليللا نم راطفإلا ىونو ث ليللا ىف هدلب نم رفاسملا جرخنإ و

 ةزواجم دير ناك اذإو ، رطفي نأ هلف ، حبصي نأ لبق هدلب نارمع نم جرخ اذإ

 امهسفنأ ىلع هنم ناناخي رمأ ريغ نع رفاسملا وأ ضيرملا رطفأ نإ :ليقو ء نيخسرفلا
 ماص ام لدب رفاسملا ىلع : لوقو . امهموص نم ىضم ام لدب املعو ايل زئاجف

 . هرفس ىف
 . مويلانم تقو ىف رطفأ ولو ، هرفس ىف ماص ايف هيلع لدبال رفاسملا نإ : لوقو .

 ثالذب ذخأ نمو « هموي لدب هيلعو رفسلا ةصخرل كل ذ هل نأل ؛ هيف مئاص وه ىذلا

 . اذه ريغ لوق هيفو ى اضيأ ضيرملل كلذ نوكي نأ بحأو ء هل زئاجن
_ 

 هيلع هللا ىلص ىبنلا جرخ : لاق سابع نبا نع دحأو ملس .و ىراخبلاو ميبرلا ىور )١(
 اوناكو . هعم سانلا رطن أن ٠ رظن : ديدكلا علب نح ناضمر ىف حتفلا ماع . ةكم ىلإ ملسو

 ى هع هللا ىضر ىملالا خيشاا لاق . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ثدحألف ثدحألاب نوذخأي
 نبكحلائأ ۔ازتلاهيلع بجع نأل لطاب وهف رفلاف راطنا هبقعي رفلا ىف موص لك : ليقو :هحرش
 لوقلا اذه دريثيدمحلاو . هرنس ىن هموصدسن رط:أ مث موصلا راتخا نإن . راطفإلا وأ موصلا ءاش

 .ھارط:أ ءاش نإو ماص ءاش نا اقثطم ريخم رناملا لب ، ليلد هيلع مقي مل نيمكلا دحأ مازنلاو
 م . رلا ىف رطفملاك رفلا ىف ناضمر مثاص : فوع نب نمجرلا دبع نع هجام نيا ىورو



_ ١٠٨ 

 لف ، رطفم حصيو رفاسي نأ لمالا ىف ىون نم : هللا هحر رذنملا وب أ لاقو

 ىغمام لدب هياعنإ : كالذ هموي رطفأو ارفاسم جرخ مث حبصأ ىح هدلب نم جرخم

 ىف ماص ام هيلع ضقتنا ث رفسلا ىف رطفأ عجر م رفدلا ىف ماص نمو 5" هموص نم

 نوكي نأ الإ ، ضقتنا رفسلا ىف راطفإ هبقعأ رفسلا ىف موص لك كلذك رفسلا

 رةسلا ىف ماص ايف هيلع ضقنال هنإ رطفأو رفاس مم همامت عضوم ىلإ عجر رفاسملا اذه

 . ىناثلا رفسلا ىف راطفإلاب لوألا

 ك هرفس ىف جرخ م مالأ هنم ماصف ڵ هلهأ ىن ناضمر رهش هيلع لخد نمو

 ماص نإف . هيد ام ضعي لو تام نأ ىلإ ضب أ رفاسو ‘ هدلب 7 هلا ءاش ام ثبلف

 . كلذب صوي ولو هنع ىزجأ دحأ هغع

 كلذ هموي رطفأف ء رامغم حبصي نأ ىونو « آرذس ديري هدلب نم جرخ نمو

 مات هرفسىف هماص اه نإف . هدلب ىلإ لصو نأ ىلإ ى هرفس ىف امتاص دلا نم حبصأ مث

 هبةن أ رفسلا ىف موص لك: اولاق امإ و . هدلبىلإ لصو نأ ىلإ رضحلاب لصتا هنأل ؛ هل

 . مدهنم وه رفسلا ىف راطفإ

 هذه دحأ مل ضرتعاف ، لدبلا موص ىف اوذخأ اذإ ضيرملاو رفاسملاو ضئاحلاو

 ضيراا ىوقو ص هرفس نم رفاسملا مجرو ث اهضيح نم ضئاحلا ترهطو 4 ىناعملا

 . هللا ءاش نإ مهل مات مهموصن ، اوماص أم ىلع اونبو ، موصلا ىلع

 رهش ماص وهو راهنلا ىف راطفإلا ضرتعا نم : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 لدب هيملع : لوقو . ةرافكلاو ىضمام لدب هيلع : لوقف . رذع ريغ نم ناضمر
. ٤ . ٠8 

كلذ ىف ءىسم وهو « راطف ام .



 & هرفس ىف ضرم مث هرفس ىف ماص اذإ رفاسملا ىف ، هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 ، هل مات هموصن { هراطنإ ىلع , ؛ دعب رفسلا ىف وهو حص مث ، ضرملا لجأل رطفأف

 هكح عطق دق رذع اذه نأل ؟ هرفس موص هيلع دسفي امم هتحص دعب هراطفإ نوكي الو

 كلذكو . رفسلا دب هيف موصلاو ، رضحلا لوخد ماقم موقيو ، موصلاو رطنلا نيب

 ادراطنإ ىلع تمع مث ، ترهط مث تضاح مث 2 امايأ رفسلا ىف تماص اذإ ضئاحلا

 . ضيرملا لثم ىعف

 ، ؟رطغم حبصأو ، لمالا نم هامون { راطفإلا ضيرملا .وأ رفاسملا دارأ اذإ و

 ليللا نرم ىون ٠ راففأ مودلا ىلع ردقي اذإ ضرملا نإ : لوقلا ضعب ىفو

 . وني مل وأ

 ىون نإو . هسفن هب يحب ام ردةب رطغب نأ هلف لمالا نم وني مل اذإ : لوقو

 هيلع ضقتني الو . كللذ هموي لدب هيلمف ، هدلب لخدو ليللا نم راطفإلا رفاسملا

 . كلذ لجأل هرفس ىف ماص ام

 . رفسلا ىف ماص ام هيلع دسفي : لوقو

 مميتي لو هبقناف 2 رفاسم وهو ليالا ىن ناضمر رهش ىف ةبانجلا هتباصأ نمو

 :لوقو . هرفس ىف هموص نم ىضمام لدب هيلع : لوقف . ءام هعم سيلو حبصأ ىتح

 هيلع ءىشال : لوقو . هموي لدب هيلع : لوقو . هرهش نم ىضمام لدب هيلع

 . مات هموصو

لخديو 4 راهنلا لوأ ىف هرفس نم ىتأي ىذلا ىف ، هللا همحر نسحلا ىب ] نعو
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 ىف لك أ مث هدلب لخدي نأ لبق اثيش لك أ نكب ملو ء راطنإلا ةين ىلع وهو هدلب
 لخد مث هرس ق راهنلا ق لك ] هز أ ولو 4 هموص ن ىضمام لدب هيلمف 6 هرلب

 :اضيأ هنع دجويو « هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق ىف هموي ةيقب لك أ هل زاج « هدلب

 ةين ىلع حبصأ دق وهو ى هدلب ف لك أو هموي لوأ ىف رفسلا ىن لك أي ل ول هنأ

 . هموي لدب الإ همزليال هنإ رفسلا دح ىف وهو راطفالا

 جرخمث ‘ امايأ ناضمرنم ماصه ى ةالصلا هيف رمصقي دلب ىف تك اس ناك نسو

 وه ىذلا دل؛لاف اهماص قلا مايألاموص مدهني هنإ ء هيف رطفأف رفس ىلإ دلبلا ثلذ نم

 . رفاسملا كح :هك اتطو هذختي مل هنأل ؛ هيف نك اس

 هف موص لك : مهضعب لاقف رفاسلا موص ىف فاتخ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 . رفسلا ىف هب أدب ناكولو «مدهنم وهف رفسلا ىف راطفإ هبقعأ رفسلا

 ىف أدتبم موص وأ رفسلا ىف نيرطف نيب ناك اذإ رفسلا موص ضقتني : لوقو

 . رفسلا

 الف رفسلا ىف راطفإلا هبقعأو رمضحلاب الوصوم رفسلا ىف موص ناكاذإ امأو

 . هرخآ وأ موصلا لوأ ىف هب لصتا ءاوس ، رضحلا موصب لصتا دق هنأل ؛ مدهني

 ىف أدتبملا موصلا ضقتني الو 4 رفسلا ىف نيرطف نيب موص لك ضقتني : لوفو

 راطنإلا نأل ؛ رفسلا ىف نيرطف نيب نكي مل موصلا ثلذ نأل ؛ رهشلا لوأ نم رفسلا

 . رفاسملاو 2 حابم لبق نم

 ء رفسلا ىف.راطفإ هبقعأ رفسلا ىف موص لك ى انباحصأ رثك أ هيلع ىذلاو

. انباحأ راثآ عابتا بحو ضقتنم وهف



- ١١١ - 

 هل م ناكل 4 اموي رطني و موب موصي رفاسملا ناكول : لوةلا ضعب ىف و

 . رطفأ ام لدبيو ماصام

 وهو ث راهنلا ىف راطفإلا ضرتعا اذإ رفاسملا ىف ، هللا همحر اضيأ هنع دجويو

 . هيلع ةرافك الو ىضمام لدب هيلع نأ ى رذع ريغ نم مئاص

 م وصلا هيلع دتشي ىذلا امأو . هلعف ىف ءىسم وهو رظفأ ام لدب هيلع : لوقو

 ىف ناك اذإف . رطفي نأ ديري ةبرق ىلإ جرخيف هيلع دتشي نأ فاخب وأ ء رحلا ىف
 اذإ هيلع مئإ الو كلذ هل هنإ : ليق دقن . ناضمر رهش لدبأ هيلع نوهأ تقو
 . قحلا قفاو

 الإ و ى ماص موصلا ىلع ردق نإ هنأ ليللا ىف ناضمر رهش ىف رفاسملا ىون نإ و

 يحن امو > مات هموص نأ وجرنف . همايص تأ و ةينلا كالت لغ حاص حبضأ مث رطفأ

 . ءانثتسالا هداقتعا جزامي نأ هل

 رناس مث امايأ ماص من امايأ رطنأن « رفاس مث هلزنم ىف امايأ ماص اذإ رفاسملا امأو

 ماصام هل متي هنإف ، رهشلا متأ ىتح ماص مث ث امايأ رطفأ مث امامأ ماص مث امايأ رامفأف

 . هرفس ىف ماص ام ضقتنيو ي رهشلا هب مخ امو هلزنم ىف

 ك حبصأ ىتح هدلب نارمع نم جرخ ملو « ليالا نم راطفإلاو رفسلا ىون نمو

 نأ دعب الإ راطفإلا ىونيال نأ رفاسملل ىغبنيو . هموص نم ىضمام لدب هيلعف

 ىف وهو ليللا ىن هفينب ىزتجم الو { رجفلا ملطي نأ لبق هدلب نم نارمعلا زواجي

رجفلاعولط دمب رفاس نإ و . ليللا ىف رفسلا دح ف راص اذإ ةينلا هعفنت اعإو ، رمخلا
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 هموص نم ىضمام لدب هيلعف { رفاس امدعب رطفأ نإف ڵ كلذ هموي رطفي الف .

 رفصلا ةهشب ةرافكلا هنع طحنتو .

 اذهف 4 امامص همود مم و راطذالا ةين ىلع وه و ك راهنلا رخآ جرخ ن امأو

 . فالتخا ةرافكلا ىفو ڵ بج وأ هيلع لدبلاو ء دشأ

 هيلع سيمل ، نيخسرفلا نود حبصأ مث حبصلا لبق هدلب نارع نم جرخ نمو

 نم ىضمام لدب هيلعف ڵ رطفأن نيخسرفلا زواجي نأ لبق عجر نإو !. رطنأ ام الإ

 هيف رطفأ ىذلا مويلا ثالذ لدب الإ همزلي مل ماص حبصأ نإو . ةرافكلاو هموص

 ىف حبصأف ى راطفإلاو ليالا ىف جورملاو رفسلا ىون نإو . نيخسرفلا لبق عجرو
 هيلع : ليقن لك و نإو . ىضمام لدبو ة رافكل اب قيتح وهف ى اهف رطفأ هدلب

 . هم وص نم ىضمام لدب : ليقو 2 هموي لدب

 الف ، رطفأ مث امايأ رفسلا ىف ماصف ، ناضمر ىف راهنلا ىف ارفاسم جرخ نمو

 ڵ همايص هيلع بجو دقو جرخ هنأل ؛ هيف رفاس ىزلا مويلا كلذ مايص هيلع دسفي

 اذإ ى مويلا كلذ دعب رفسلا ىف ماص ام هيلع دسفيو ء هيف راطفإلا هل زو نكي ملو

 . هرفس ىف راطفإلاب هبقعأ

 ضقتنيهنإ ، همايص متي نأ هل ادب مث رفسلا ىف رطفم هنأ ىلع حبصأ نم : ليقو
 . راطفإلا ةين ىلع حبصأ ثيح ع رفسلا ىف هموص نم ىضمام هيلع

 ىسعف ليالا ىلإ رطفي لف رطني نأ ىون مث ف مئاص هنأ ىلع حبصأ نم امأو
دقو هتحور ذجوو « هرفس نم مدف اذإ رفاسملاو « هموي لدبي : 7 . هيملع 0 ىشال
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 اهثطو نإو ث اهنع كاسمإلاب رضؤب : ليق دقن . :هضيح نم كلذ هموي ىف تلسغ
 هياعف ں نلا اهجوز اهثطوف ةرطفم اهرفس نم ةأرملا تمدق نإف . امهسلع ةرافك الف

 لة راطفإلا هل زوجب الو . هل اهتعواطمل ةيصاع نوكتو 0 اهنود ةرافسلاو ءاضقلا

 . ةماقإلا كح ىف هنأل ؛ نيخسرفلا ةزواجتم

 . ناضمر رهش ىف ارفاسم هنطو نم نيخسرنفلا زواج اذإ ىغابلا ىف فلتخمو

 هنأل ؛ راطفإلاهل زوجنال : لوقو . هرفسىف ايصاع ناكولو راطفإلا هل زوج : لوقف

 . جورخلا هيف هل حابم ريغ رقم ىف

 رخآلاىلإ اهدحأ نم جرغن ، نيخسرف نم رثك أ امهنييو نانطو هل ناك نمو

 لدب هيلعو . هينطو دحأ ىف هماص ىذلا هموص ضتني الف ڵ قيرطلا ىف رطنأو

 . قيرطلا ىف هرطفأ ام

 هيلعف ، هنم لمحب رذع ريغ نم رطفأ مث ةارفلا ىلص نأ دعب رفاسم جرخ نمو
 ى رطنأن مويلا كلذ راطنإ هل زوجال هنآ لعيال ناك نإو . هموص نم ىضمام لدب

 : لوقو 0 ةرافكلاو لدبلا هيلع : لوقو . هموص نم ىضمام لدب هيلع : لوقن

 . مويلا كلذ لدب رهش موص .هيات

 ، كانه ددرتي لظف ص نيخسرفلا نود هتجاح لو ، رفدلا ةين ىلع جرخ نمو

 موصلا لدب هيمع نأ نيخسرفلا زواجي نأ لبق عجر مث ، رطفيو ةالصلا رصقي وهو
 . ةالصلاو موصلا ةرافكو ةالصلاو

 ىف رطنأ م هموي ىن هرفس ىف جرخ مث ، ناضمر رهش ىف ماص حبصأ نمو
 ىضمام لدب هيلع : لاقن كل ذ نءامشاه تلأس : دايز وبأ لاق هيف جرخ ىذلا هموي

( ٦ _ ج نيبلاطلا جهنم ) ٨
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 لح ق راص \! هنإ : مئاه لهف . 4 ١ محر ىلع ن ىسرم لاق كلذكو ك هرهش نم

 كالزلف : لاق . هدلب ف ح:ص أ ١ ذإ همات هماع نأ ك نيملسملا ىأر فرعإ لو ك رمسلا

 نأ نط اذإ امأف . ةرافكلا هيلع : لوقن رطفأ مث نيملسملا ىأر ملع ولف . هلهجب رذع

 . هموص نم ىضم ام : لوقو . هموي لدب هيلع : لوةن هل زئاج كلذ

 ابراه جرخيف « هدلب نم هيعزي ىنعم هينعي ىذلا ىف « هللا هحر ديمس وم أ لاقو

 نإو ي رطفي هن أ هبره ىف نيخسرفلا زواج هنأ : لمالا نم ىون نإ هن أ : ناضمر ىف

 نم اذه ىلع جرخو ، هموص ىلع نوكي هنأ : نيخسرفلا نود ىلإ برهلا ناك

 نيخسرفلا ةزواجم جورخىلع مزع نف . هتين ىف هطرش هل نأ حبصلا لبق هدلب نارمع

 كلذ مايص همزل دقن ، هدلب نارمع ىف حبصأ نإو ى رطفأ ام لدببو رطفي نأ هلف
 ىلع رطفأ نإف . رضح موص اذه نأل ؛ ليللا ىف طرشلا الو ةينلا هعفنت الو « مويلا

 رذعي الو ةرافكلاو لدهلا هيلع. : لوقن . رفسلا لوأتو 2 ةعسلا ءاجر ةنم ةلاهج

 . ىضمام لدبي : لوقو . ةلاهجلا

 حبصأ نف . هل هزاوج ليوأت ىلع هنم كلذ ناك ادإ هيلع ةرافك ال : لوقو

 . رضح موص كلدذ « كلذ هموي ىف هدلب ىلإ عجر مث « رفاس مث هرضح ىف امئاص

 هموي ىف'هدلب ىلإ عجر مث ى رفسلا ىف ماصو اليل هدلب نارمع نم جرخ نإو
 . رفسلا موص همكحو ، رفس موص كلذ ناك ليللا ىلإ همأو كلذ

 ىلإ هموي ىف عجر مث ى هرفس ىف هموي لوأ وه ماص دقو هدلب لخد هنأ ولو

 . رفس موص وهف , رفسلا دح

رفسلا دح ىلإ اهل اهنم جرخو 4 ايل هدلب لخد مث امايأ رفسلا ىف ماص هن أ ولو



 .۔ ١١٥

 نم ىوني نأ دارأو 2 هدلب ىن امئاص حبصأ اذإف حبصي ىتح رفسلا كح ىلع رهن

 ىف هلوخد نأل ؛ لوألا رفسلا موص هل مت ، ةينلا ىلع رقسلا ىف رطفي نأ ةيناثلا ةليللا
 ك اراهن هنم جرخو اراهن هدلب لخد هنأ ولو ڵ لوألا رفسلا كح هنع عطق دق رضحلا

 هيلع دسف رطفأ نإف . راطفإلا هل نكب مل ء هلوخد لبق رفسلا :ىن امثاص ناك دقو

 . هلك رفس موص كلذ نأل ؛ هرقس ىف هموص نم ىضم ام

 لمق هدلب لخدو ص لمالا نم راطفإلا ةين ىلع حبصأ اذإ رفاسملا ىف فلتخاو

 هموص نم ىضم ام لدب همزلي : لوقن . هدلب ىف لك أو رفسلا دح ىف وهو لك أي نأ

 . رطفأ ام لدب الإ همزلي مل : لوقو

 ىلإ برشي ملو لك أي مل مث ى رضحلا ىن راطفإلا ةين ىلع حبصأ ىذلا امأو

 نم ىضم ام لدب هيلع : ليقو . هتين نم ةبوتلا هيلعو ، مات هموص : ليةف « ليللا

 . ةراغكلاو لدبلا نم رطفلا ىلع ام هيلع : لوقو . هموص

 لصو ىتح « مويلا كلذ برشي ملو لك أي مل مث ى رفسلا ىف رطفأ نم امأو
 :لوقو . رفسلا ىف ماص ام هيلع دسفي :لوقن . لمالا ىلإ لك ألا نع كسمأ مش هلهأ

 هلك ويلا ثلذ ناك اذإ امأو ، رضحلا ىف هرخآ مويلا تللذ ناك اذإ هيلع دسفي ال

 ىنلانإ : ثيدح ىفو ٠ فالتخاب كلذ ىف ليقو « رفسلا موص هيلع,دسف : رفسلا ىف

 . هللا ةصخر اولبقا : لاقف بوثب هيلع ىجنم وهو 4 رةس ىف لجر ىلع رم .ةتللتع

 » مايص نحتو ، ةكم ىلإ :نل هللا لوسر عم انرفاس : ةباحصلا ضعب لاقو (

 طنلاو 4 كودع ىف مترمد دق كنإ : (ا)هتبلتع ا لوسر لاقف . الزنم انلزنف

 داورو . مهس هملز ةب احصلا نم 7 ىلإ هعفر رباج نع ةدي.ع يأ نع عيب رلا هحرخأ )١)

 م . ديعس ىبأ ثيدح نم دواد وبأو ملسمو دحأ
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 رخآ التم انلزن م { رطفأ نم انمو ماص نم انث . ةصخر ناكو . كل ىوقأ

 : لاق مث اورطفأو . اورطنأق كل ىوفأ رطفلاو 4 كودع نوحبصم كن إ : لاقف

 ىف رفسلا ىف ةنا )نا لوسر عم انك : لاق ضعب ىور دقو ى موصلا انيأر دقل

 ىلع رطفملا الو ، رطفملا ىلع مئاصلا بيعي الف . رطفملا انمو مئاصلا انف ء ناضمر رهش

 . ماقا 37 ح ةفل هئاضق نم لضفأ رفاسملل موصلاو 2 مئاصلا

 لصف

 & رفاسيال هنإ : موق لاقن . تم وهو ناضهر رهش هكردي نميف فالتخاو

 « همصيلف رهشلا كتمم دهش نف » : لاق ىلاعت هللا نأل ؛ هرفس ى رطفي مل رفاس نإو

 ناضمرهكردأ اذإ رفاسي نأ هل سيل :موق لاقو ، رطفي و رفاسي نأ هل : نورخآ لاقو

 . قزرلا باط ىف الإ

 راطنإلا ىونف ، رجنلا :هدلب نار زواج دتو { ليالاىف ارفاسم جرخ نمو

 هدلب ىلإ عوجرلا ىونو رطفأ نإف رطفي نأ : هل ليةف نيخسرفلا ةزواجم ىون دقو

 لوحيو . عوجرلا ةين دعب مويلاكلذ لك أبنأ ىنبجعي الف ء نيخس رغلا ةزواجم لبق

 لبق وأ هدلب ىف مويلا كلذ لك أ نإف . عوجرلا ىلإ هتين لوح اذإ موصلا ىلإ هتي
 نرم رثك أ هيلع ىل نيبي الف ، عوجرلا ىلإ هتين لوح نأ دعب « هدلب لخدي نأ
 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . هموي

 ۔>۔۔ =

 م ٠ دحأو ملسمو ىراخبلا هحرخأو كلام نب سنأ نع عيبرلا هجرخأ ) ( ١



 س ١١٧

 رشع قأثلا لوقلا

 هنم جرحم امو فوجلا لخدب امع موصلا ضقن ق

 : لوقن . اراهن مشاصال ربدلا ىف ةنقحلا ىف فلتخا : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 > هم وص نه ىدعم ام لدب : لوقو . هموب لدب كلذ لعف نم ىلعو موصلا ضقنت اهنإ

 . ضقنلا هيلع : لوقف . اراهن هلبق وأ هربد ىف نهد وأ ءاودب مشاصاا نقتحا نإ و

 . هيلع ضقةنال : لوقو

 . اهر.د ٢ ةنقلا تناك اذإ ] ءا وس موصلاىف ريدلا ىفلجرلاو ةأرملا ناقتحاو

 .عاجلا عضوم ىف ةنقحلا تناكاذإ لجرلا لمق لثم هنأ ىل نيبي الف ةأرملا لبق امأو

 . كلذ ىف لجرلا ىنع ىدنع هبشأ لوبلا عضوم ناك نإ و

 .هموب لدب هيا=؛ كناضمر ف اراهن هر د ق ءاودلا مشاصلا لمتحا اذإ : 17

 ف امأو ٠ ةرافكلاو لدبلا ه.اع : لوقو . هموص نم ىخذم ام لد : لوقو

 جليالو ى ماعط ىرجمب سيل لبقلا نأل ؛ لجرلاو ةأرملا ىف ، هيف هيمع ءىش الف لبقلا

 اهجارخإ كردي ال ع۔صوم ف ريدلا ف ةنةحلا تفلب نإ و . ءىث فوجلا ىلإ هنم

 ىذلا و نقتحم او ك موصلا ضع دعو ) فوجلا ف راصو > طأئافلا جورخ ىعع الإ

 . ماعطلا جرحم نم ء اودلا لمتحم

 اصق
 ن

نأ و٭ عاةنتسالا و . 4٩ وص ضقةتلي الو ءاملا ف عقنتسي نأ ح اصال هركيو
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 ىف مماصلا لخد نإو . موصلا ىلع ىوقتلاو ديربتلا هب ديري ث ءاملا ى مسُاصلا قرغتي

 . همايص ىن هيلع ضقت الف ءاملا ىف حير هنم تجرخ وأ ءاملا ىف لابف هيف لسقفي رهن

 . قفر ققشنقسيو قور ءوضولا دع هاف كللدب نأ ماصللو

 أضوتي نإو . هيلع لدب الف ى ةضيرفلل أضوتي وهو 2 هقلح ىف ءاملا هقبس نمو

 ثكالذ ناك اذإ : ضعب لاقو . هموب لدبي : ليقف ةلفان ةالصل وأ اهتقو لبق اهل

 نيهجولا ىف لدبي نإ . : نامثع نب ناملس لاق : حاضولا وبأ لاقو . هموصل اركاذ

 . ايج

 { هفوج ىف لصو ىتح آراهن ناضمر ىف مئان وهو ي ءام هتلح ىف هل بص نمو

 . هيلع ءاضق الف ظقيقسا نأ دعب ملع

 . هل طوحأ سندلا نم همومه هزنيو 7 ابطر ابوث سبلي نأ مئاصلل هركبو

 لجأ نم ةضيرم وأ ةحيحص تناك 2 ةمئاص ىهو ءاملا ىف عتنقست نأ ةأرملل هركيو

 ،ركب ىأ نب دمحم نب دمحأ لاقو . اهدسج ىلع ءاملا بصتو لسقغت نكلو « اهجرف
 اهقلح ىف زوجحم هبرجب اهسفن هب ترغرغو ى اهقلح ىف ءاملا تلخدأ ةمئاص ةأرما ىف

 . ةرافكالب لدبلا اهيلع نأ اهنطب ىلإ ءاملا لخدف ء ال مأ

 ء هموصل رك اذ وهو هيف ىف ءاملا لخد اذإ مئاصلا نع ءاهقفلا ضعب لئسو

 نإ و . هموص مامت ىنبجعيو . فالتخا كلذ ىف : لاق . هموصل سان وهو هطرسف

 هموصل ركاذ وهو ةبلغلا ىلع هطرسف « هيف ىف ءاملا لخدأ نيح هموصل يسان ناك

،نايدنلا ىنعم هبشيف ء هبلغ ىتح هكرت مث رك ذ نيح هظفل ىلع ردةي ناكن إ : لاق
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 . نايسنلا ىنعم اضيأ هبشأ هبلغ ىتح ، هظفل ىلع ردةي ال هموص ركذ نيح ناكاذإ

 كلذ ىلع ردةي وهو حبصأ ىتح للختي ف كماعطلا نم ءىش هسارضأ نيب ىب نإو

 ناكاذإ اذهن ث ةباغلا ىلع هتلح ىف زاج ىتح « راهنلا ىف ءىش كلذ نم جرخ مم

 نراكنإو . هموص ىف هيلع سأب ال هنإ هنم جرخم ال عضوم ىف هنإ فراعتلا ىف

 ايسان هغاسأ ىتح هكرتف ، حيبصلا دعب هب لع دقو ، هجورخ نمؤي ال عضوم ىف

 . فالتخالا ىنعم هبشأ د اًبولغم وأ

 نإو . هيلع ضقن الف هسأر نم ردحني امو . هيلع ءىش الف هقير علتبا نمو

 . هيلع ضقن الف كالذ ريغو قنادلاو ةاصحلاك ةبلغلا دح ىلع هقلح ىف ءىش زاج

 . ةرافكلا نم هيربن الو هموص دسف دمعتم ابابذ علتبا نمو

 . هيلع ءىش الف ثالذ ريغ وأ ماعط وأ ءام نم ءىش هيف ىف لخدأف هرك أ نمو

 ًأض وت ولو هيملع ءىش الف ء ةضيرف ةالصل أضوتي وهو هقمل> ىلإ ءاملا هقبس نمو

 أضوت اذإ : لوقو . همو لدبي : ليقف . ةلفانل هؤوضو ناكنإو . اهتقو لبق اهل

 ءاملا ىف مشاصلا سمغنا نإو . ةلفاغال ءوضولا ةلزنمب هنإ : اهتقو لبق ةضيرف ةالصل

 ، هموص دسفي هنإ : لوقف هقم> وأ هفنأ وأ هينذأ ف ءاملا لخدف ص هريغ وأ لمسفل

 . هانعم ىوتسي ال نأ وجرأ . كللذ رعغ هنكم ال رذع نم كالذ نوكي نأ الإ

 & اهريغ وأ ةبانج لسغ ىف اراهن ناضمر رهش ىف ءاملا ىف هسأر سمخ نمو

 نكلو . هدهج ءاملا لوخد ايق وتم ناك اذإ هيملع لدب ال هنا : هقمل> ف ءاملا هقبسد

 ؛ سايتالا رينب لاستنالا هنكسي ناك اذإ 2 ماص وهو ءاملا ىف ساهتنالا هل هركي

. هلسفل هب رجم حضنلاو بدلا نأل



 س اإ!٢, ح

 نأالإ هموص ضقتني الفءهقل> ىف .املا هقبسف ةضي رف ةالصل أضوتي ىذلا امأو

 كالذ دعب .املا هقيسيف ‘ لفنلا لح ىلإ ضرفلا ىف ءوضولا دح نع ةضمضملا ى ديرب

 ثالذف ء ضرفلا ةيدأت توبث ةجلاعم ىف دعب وهو كالذ ناك اذإ امأو . لدبلا هيلعف

 . ضرفال ءوضولا ةيدأت ىف ليق ام ىنعم ىلع

 . - . - 7 ٥ . ١. ء . . .

 لخد دو نوكي نا كشن ‘ ناضمر رمه ح اص وهو رهم ق دربتي لخد نمو

 . هموي لدب ٠ 4.لهف .هتل> .لخد هنأ نفيتسا نإ و . ه.ا سأب ال هنإ ءام هقملج ق

 لخدف ى مزال ءىشل هاف ضمضم ادإ اصلا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ركاذ ودو مزال ريغل ناكن إ و . هيلع ءىشال هنإ : كلذل هغم ةدارإ ريغب هقلح ءامل

 . هموي لدب هيلع : لوقف . ههوصل اًيسان ناك نإو . هموي لدب هيلعف ، هموصل
 ىنعم نم ناك اذإ هنأ الإ ةصخرلا ىلإ برقأ قاشنتسالاو . هيلع :ىش ال : لوقو

 اذإ و : لاق هنأ ١ نل ىفلا نع دجوي امل ؛ كلذ ىف ىواستي نأ دع ل « هلعف

 ىنعم ىف راطفإلاو موصلا نيب قرف دقف ء امثاص نوكست نأ الإ 4 2 أف تةثنتسا

 سأب الو . هنم داطصي ءاملا لخدي نأ مثاصاا ىلع سأب ال : ليقو . قاشنتسالا

 . ءاملا ىف هسأر سمغي الو ڵ تالذل هنم دمعت ريغب هقلح ىف هيلع لخد امف هيلع

 . لع أ هللا و

 لصف

 كلذ ىلإ جاتحا:اذإ ءاودلاو املا هينذأف رطقي نأ مئاصلا ىلع سأب ال: ليو

 .۔۔سس __

 م ٠ د واد وبأ هحرخأ ( ٦)

 



_ ١٢١ 

 هنذأ ىف رطق نإف . هنذأ ىف رطقي ال : لوقو . ههرك نم ثالذ هرك دقو . ةلع نم

 . طومسلا كلذكو 7 انيلإ بحأ وهو . هيلع لدبال : لوقو هموي لدب هيلعف

 هرك ضعبو . هيلع ءىش الو طعتسي : لوقو . مئاصلا طعتسيال نأ لوقلا رثك أو

 . هموي لدب هيلع ناك طعتسا نإ : لاق ضعب و . كلذ

 لخد لدبلا هياع : لوقن طعتسا اذإ حاصلا ىف ، هللا همحر ديعس ىلأ نعو

 . هلخدي مل وأ هقل> لخد هيملع لدبال : لوقو . لخدي مل وأ هقلح

 طسوأ وهو . ضقني ل هتلح لخدي ل نإو ، ضقن هقلح لخد نإ : لوقو

 هركي بوبحم ناكو . عاضر طوعسلا نأ جتحب ضقنلاب لوقي ىذلاف . ىدنع لوقلا

 . سأب هب ىريال نامثع نب ناماس ناكو . ًاتهد هينذأ ىف رطةي نأ ماصال

 ىفالو هفنأ ىف الوهينذأ ىف رطقي الو طعتسي نأ مثاصا زوجيال : باتك .و

 لوق ىفو . هموي لدب هياع : نيلسملا ضعب لاقف . دربتيل ءاملا ىف كلذ نأل ؛ هقلح

 2 ادعاق نوكيو ههجو )) رئب ىذلا كلذكو . هيملع لدبال هن ١ : نيلسملا ضعب

 . ريثكلاو ليلقلا نع كاسمإلا وه موصلاو . ماعنملا ىرجمو قلحلا ىلإ ىدؤي

 . فنآلا ىف طوعسلا نم نوهأ نذألا ىف رطقناو

 ةرافكلاو ءاضقلا هب بح : هللا دجع و أ لاقن . ماضال طوعسلا ىف ا واتخاو

 . هيلع ءاضقال : لوقو . هقلح لخد .اذإ

 لدبال : لوقو . طوعسلا ىنعت هموي لدب هيلع : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . هيلع لدب الف هقلح ىف همعط دجو ولو : لوقو . معط هنم هقلح لخدي ملام هيلع

 م . ءاملاب هلغ ىنعم ههجو شوخ )١(



 ۔ ١٢٢

 . هيف نم هقلح لخدي ملام هيلع ءىش الو هب قزبي هنإف ، هيف ىف هدجو اذإ امأو

 عأ هللاو

 لصف

 ىنلا نأ ىور امل ؛ مهرثك أ هزاجأو 2 مئاصلل لحكلا انباحصأ ضعب هركو
 رثؤملوبأ زاجأو .)دمي الب لحتكيناك هنأ ىورو . مئاصوهو لحتكي ناك وبلط

 دجو نإو . دمرلا نم ىرادتي نأو ¡ تالكألا ةيودألاب هينيع لحكي نأ مئاصلل
 . هب قزبيلف ًاممط ءاودلا نم

 لحكلا ىف دوجوم انباحصأ دنع مثاصلل صيخرتلا : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 هرك ضببو . هقزب ائيش هيف ىف دجو نإو « ماعطلا ىراجم نم تسيلننيعلانأل ؛ هلك

 . هموص كلذ رمغي مل هلك نم ائيش هعاخت ىف دجو نمو . ربصلاب لحكلا

 7- مئاصلا لحتكي نأ سأب ال : ليقو

 . هقزب هتلح

 سحأ نإف ڵ جاتحم ريغ وأ كلذل اجاتحم ناك ، لحتكي نأ مئاصلل : ليقو

 . هب ىر وأ هجم هج نأ ردقو هقلح ىف ءىشب

 لصف

 امل موصلا ضقنتال ةماجحلا نإ : انباحصأ لوق ىف « هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 رطنأ هنإ : ةقط ىنلا لوق ليوأتو . مئاص وهو مجتحا "وال ىنلا نأ ىور

 م . مئاص ؤهو دعإلاب لحتكي ناك : منار ىبأ نع ىتهيبلاو فاربطلا جرخأ )١(
 م . نيدلا ةبودأ ىن لمعتسي ةرجش ةراصع )١٢(

 م . سابع نيا نع ىراخبلاو دمحأ هجرخأ )٣(



_ ١٢٣ 

 ؛ راطفإلا مثإ امهسلع ىرجأف « نيلسملا ناباتفي امهو امهب رم هنأ : مجتحاو مجاحلا

 . مثاصلل ةماجحلا ىف ؤمللتَط ىنلا صخر دقو . ةماجحلا لجأل ال ةبيفلا لجأل

 ىف سيلو . فعضلا هسفن ىلع فخي مل اذإ مجتحب نأ مئاصلل زوجي : لوقو

 . فعضلا فوخ رك ذ ةياورلا

 لصف

 ىنلا لوقل انيلإ بحأ زاوجلاو . هتيهاركو مئاصال كاوسلا زوجي : ليقو

 . كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ : _)وتلو

 اذإو . ةبطر وأ ةسباو ناديع نم ناكامب « راهنلا لوأ ىف كاتسي نأ مثاصالو

 دوملا ناك نإ و . هموص ضقني كلذ نأ رن مل « راهنلا رخآ ىف بطر دوعب كاتسا

 كاوسلا نم هيف ىف عمتجي ىذلا قازبلا ةغاسإل دمعتي الو 2 هيف هيلع ضقنال سبال

 . سبايلا الو بطرلا

 ، روطفلا دنع كاتسي الو 2 مايصلا ةحار رثأ ىلع رطفي نأ مئاصال بحتسيو

 . انبرح كلذ ىف ملعن الو

 وهو ءام هرضح لو ضيب أ قازبلا جرخو لاز ىتح مدلا قز:ف هوف ىمد نمو

 . هلسغي و ءاملا لصي نأ ىلإ كل ذ دعب هقير قرغي نأ هل زئاجف 2 مئاص

 لسفتو ناضمر ىف رجفلا لبق مرادلاب كوست ةأرما ىف « هللا همحر ديعسوبأ لاقو

 تيأر ؛ لاق هيبأ نع ةعيبر نب رماع نب ةلا دبع نع ىذمرتلاو دواد وبأ جرخأ )١(
 نبا ىفو . ىصحأ الو دعأ الام : ددم داز . مئاص وهو كاتسي ملسو هيلع هنا ىلص هتنا لوسر

 لاصخ ريخ نم : ملسو هيلع هللا ىلص هلل! لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع : ةجام
 ٠ ٣ كاوسلا اصلا

 



_ ١٢٤ 

 دعب اهقير طرس ىف اهملع سأب ال هنأ : اهف ىن كوزلا ىقبيو تاذلا بهذي ىتح اهاف

 اهقلح ىف ءىش معط تدجو نإف . هللا هجر رثؤملا ف أ نع كل ذكو . مغلل لسفلا

 . هقزبتلف

 غيسي و .املا فذقيو ء هاف ضمض مئاصلاف ريغصلا ةديبع ىبأ نع مشا ربخأو

 قزبي نأ هموص ركذ اذإ هل بحتسيو . هيلع سأب ال هنإ قزبي نأ لبق ىقبي ام

 . غيسي نأ لبق

 . هموص كلذ دسفيال هنإ هوف ىمدف مئاصلا كايسا نإ و

 سأب ال هنأ ديل ولا ن دمحم نمف . هقلح ىف همعط دجوف هفن أ نم مدلا جرخ نمو

 لدبالف 3 مئاص و> آدح هاف ىمدأ ن.و . هللا همحر رثؤملا 1 نع كلذ عفرو . هب

 . هه وي لدب هيلع : هريغ لاقو د هللا دبع ف أ لوق ىف هياع

 . هلك مدلا قزبيو « هيملع سأب ال ةلع ريغل وأ ةلعل هيف نم مدلا جرخأ نمو

 ع مدلا هنمجرخ كاتسا اذإ هنأ لعي ناك نف ء هوف ىدنناضمرىف جرخ كاتسا نمو

 كلذ سيلف ةردك وأ ةرفص تناك نإ و . موصلا كاوسلا ضقني الو . هل ىغبني الف

 . هيملع لدب الف اع وطت ًاماص ناك نإ و . هم ود لدبأ الئاس مد ناك نإو . ائيش

 وهو للخت نمو . هموص نم ىفمام لدب هيلع سيلو ، بحأ ناكل دبأ نإو
 طيبع امد ناك نإ و . ائيش سيلف لئاس ريغ اليلق امد ناك نإف هوف ىدف مئاص

 . مويلا كل ذ لدبأ الئاس

 :©١لاق ةملط ىنلا نأ ةشئاع تور امل ؛ كاوسلا لايمتسا مئاصلل بحتسيو

 م . ةشئاع نع ىتهيبلا هجرخأ )١(



_ ٢٥ ١ 

 مهترمأل ىمأ ىلع قشأ الول :ةياور ىفو . ةالص لك دنع كاوسلا مئاصلا لاصخ ريخ

 . ةالص )لك دنع كاوسلاب

 سبال وأ بطر كاوسب ناضمر ىف كاتسا نم : عرشلا نايب باتك ىفو

 ىذلا قيرلا ةغاسإل دمعتيالو . هرخآ وأ راهنلا لوأ ىف كل ذ ناك . كل ذ هرضي ل

 رصعلا رءب هيف ىف هعبصأ مئاصلا لخديال : ريشب لاقو . كاوسلا نم هيفن عمتجي

 . ةضمضالل

 .لدبي نأ هل بحأ :لاق . ادمعتم هف ىدأ ا ذإ مهاصلا نع ءاهقفلا ضعب لثسو

 . لدب هيلع سيل : هلا دبع وب أ لاق

 مدلا هبلغف ء وه هيمدي نأ ريسغ نم هون .ىد اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاق
 هقمل> لخد لو 7 وه هامدأ نإو . هملع ء ى؛ الو هقل> ق ءىش هتم لخدو

 7 وه هامدأ لقو ء ى هنم هقلح لحد ىح همملغ نإو . هيملع ء ىدالذ ءىش هنم

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف

 . رثك ولو هقير نم قرغ ايف مثاصلا ىلع سأب ال : هللا همحر ديمس وبأ لاقو
 كلذك وهف ‘ ماعطلا هيملع رع ىذلا قيرلا ىنعمب ناكنإن . هنانسأ نبب ىذلا امأو

 ىنعم هملع بأغيف . قيرلا ىعم رفل وأ تاذلا نم ءىش قيرلا ق هنم لحني ام.

 . لق ولو هب علا دعب هتغاسإ زوجب الف ء بارشلا وأ ماعطلا

 رثك أو .هحرطو هجارخإ ىلع ردقيال امم نانسألا نيب ام ةغاسإ ىف اوفلتخاو

 م . ىنهجلا دلاخ نب ديز نع ءايضلاو ىذمرتلاو دمحأ هجرخأ )١(



_ ١٢٣٦ _ 

 ،ةرافكلاو لدبلا هيلع نأ :م ومل اب هلع دنع آدهعتم ثيش هنم غاسأ نم نأ لوقلا

 . ملعأ هللاو . اريثكو أ اليلق كللذ ناكء اوس

 لصف

 نأ الب { هلام نم هولح فرعيل ءىشلا قوذي نأ مئاصلا ىلع سأب ال : ليقو

 ضقتني الو بارتلا ىقسيو قيقدلاو بحلا لكي نأ هل زوجيو . هنم اميش غيسي

 هف ىلع ابوث ىولي نأ هنكمأ نإو . هقلح نم رابغلا جرخن عخنت ولو ، هموص

 . انيلإ بحأ وهو كلذ لعف « هىرخنمو

 نم جرحم ىذلا امأو . هيلع سأب الف هسأر نم ردحني امو هتير قرغ نمو

 ىلع ناكاذإ امأو . هعغاسإب سأب الف هظفل ىلع ردةبو هناسل ىلع رمهي مل اف ردصلا

 تضقتنا ةالصلاىف كلذ لعف نإ و.هموم لدب هيطفءهتغاسإل دمعت مث هظفل نم ةردقم

 رافكلاو لدبلا هيلع : لوقو هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لوقو . هنالص
 . ءاوس وهف دمعلا ىلع آريثك وأ اليلق لك أ نمو . لكألا ةلزنمب هنأل

 .سأبال: لاق ناسللاب نقذي تاغابصلاو تاخابطلا ىف ههلا همحر ىلع ىلأ نعو

 نم تالف بهذي ىتح قزيي م . هريغ وأ ىبصل ماعطلا نم اتيش غضم نم كلذكو
 كا : اذه وحم و حبصيو مانيو ى هاف ضخصخم و ماني و لمالا ف لكأي وأ ‘ هيم

 . هموص ىف اذه نم ءىشل ضرعتي ال نأ رمؤيو . هب سأب ال

 ةيبللا دح ىلع تزاحم ء ةاصح هيف ىف حرط مئاص ف هللا همحر لع ف أ نهو

. هن كم 7 موصي ن أ هل بحسي : لوقو . هموص هيلع 77 ال هز ا



_ ١٢٧ 

 بابذ وأ اتاد وأ رانيد وأ امهرد علتبا نم : هللا همحر بوبحم نب دمع لاقو

 . ةرافكلا نم هيربن الف ، تالذل ادمعتم

 لدب هيلعف كلذل دمعت نإف . هاف لخد ىتح طاخم وأ عومد هنم لاس نمو

 . هيلع لدب ال : لوقو . هموب لدب هيلعف ًايسان ناك نإو . هموص نم ىضم ام

 ، ؟دمتعم ناضمر رهش ىف لك أ نك وهف ، ادمع هحرط وأ 2 ؟رمع هلخدأ ناك نإف

 . دمعتملا ىلع ام هيلعو

 ك هقلح ىف همعط دجوف هقلح ىلإ هفوج نم ءىش علط نم نأ حاضولا نعو

 الهج هب قزيي ملو هدرف © هناسل لصأ ىلع علط نوكي نأ الإ ى هيلع لدب ال هنإ

 . هموب لدب هيلع كالذف . هب سأب ال هنأ اممظو كالذب

 لصأىلع تعلط اذإ اثيش اهنم دري نإف ، مد اهبف ةعانم هقلح نم جرخ نمو

 اهدر اذإ موصلا ناضقني سأرلاو ردصلا نم ةعاخنلا : لاقو . هيلع لدب الف هناسل

 همعط دجو ىتح ناخد هقلح لخد نمو . الف ءوضولا امأو . امهاففل ىلع ردقي وهو

 . هللا ءاش نإ هيف هيلع ضقن الف ، ماص وهو هقلح ىف

 مشا نمو . هسياع ءىش الف هقلح لخدف ص بارتلا ىنسو قيقدلا لاك نمو

 طعتسي ملام هيلع ءىش الف٬هترار۔ دجو و هميشايخ ىلإ كللذ غلبف ، هريغ وأ كارألا

 :قيرلاب ناتكلا لمعتو قيرلاب لزغت نأ ةأرمللو . هقلحو هسأر ىلإ لخديو كللذ

 . اهلع ءىش الو

 دجو ولو لحكلا ليكيو لسفلا قدي نأ مئاصلل : دع نب رهزألا لاقو

. رانلا مرضي ىذلا كلذكو بوث هف ىلع ىولي نأ هل ىغبنيو . هقلح ىف همعط



_ ١٣٨ 

 له ى هريغ وأ دامدلا ةربغ هتلح ىف لخد اذإ مئاصلا نع ءاهقفلا ضب لثسو

 هل نكي ملهجارخإ ىلع ردقي ناكاذإ : لاق ؟هب قزبي نأ ريخ نم هقير طرسي نأ هل

 . جالعل اب هجارخإ ىلع ردقيو 6 ٨ةل> ف تاذ ةرمعلل راص نإو . رذع نم الإ هلاخدإ

 ٠. جرخ يح هلاعي نأ هل بحنتف

 . معط اهل قلا . ايشألا غصم مث اصال انباحصأ هركي : هلبا هحر ديعس وي أ لاقو

 . هم وص ضقن هلع تبن ئ ءىش هنم هةل> لخدن و كللذ لهف نمو

 هنم ةدارإ ريغ نم مئاصلا مف ىف لخد ام عيمج نأ هلا همحر دبعس فأ نعو

 . هريغ الو لدب نم هيملع ءىش ال هنإ ء كالذل هنم دصق ريغب هقلح ىف لوف « كلذل

 . عأ هللاو

 لصف

 لوقلا رثك أ نأ مئاص وهو ءقلا هعرذ نم نإ : هللا همحر ديعس وبأ لافو

 عجر نإ وجرأو . ءىقلا بلتجي مل ناكاذإ ءىقلا نم ءىش مجر ولو ى هيلع ءىش ال

 : لوةو .هموب لدب هيلع :لوقن . أيقت اذإ امأو . هموص ضقن ىف فلتخ ءقللا هيلع

 4۔و نه يش درب نأ الإ هماع بجت اهن ] ملعأ الف ةرافلا امأو ٠. هيلع ء ٣ ال

 . ةرافكلا هيمع نإ : ليق دقف . ادماع

 ًيقتف ءقلا هبمل نإو . همو لدب هيمل.ف ك امةت دقو هلع عجرف ءقلا هماع نإو

 ايقت نإو . هم ود لدب 4م رلي : لوقو . ءىش همزلي الف ك هملع عجرو ءىش 4ذةم هملف

. هم ود لدب هلعف ةيبللا ىلع ءقلا نم ءىش هملح عجر ح [ذماع



_ ٦٢٩ 

 : لوقو . هموي لدب هلع : لوقن 7 قلا نم اثيش درب و آدماع أيقَت نإو

 . هيملع ءىشال

 نأ لبق هقير طرسي ناك نأ الإ ث ءقلا نم ايش درب لو ادماع ايقت نإ و

 هن أ عأ الف ء لوزت ىتح قزبو هف دسفت ىتلا ةساجنلا نيع تلاز اذإف ڵ همف لسغي

 . كالذ ىف ضقن همزلد

 ناكم ق اق نمو ب دماع لك أ نم ةلزعمع وهف آدما هدرو دماع ايقت نإو

 دجو " هموص ىف هيملع داسف الف 2قرفف قيرلا ىقب ىتح قزبو « ءام ىلع هيف ردقي ال
 ك مودلا ةمرح كته ادصاق [دماع ءأاق نمو . هموص .7 : ليقو هدجم 5 ءاملا

 . ةرافكلاو ءاضقلا هلعف

 عم هموص نم ىضم ام ىضقي : مهضعب لاسةن . ءاضقلا ىف انباحصأ فلتخاو

 ١ ذإ هن أ رظنلا هبمج و ىذلا و ٠ ةرافكلا عم ارهش ىدقي : ح لاقو . ةرافكنلا

 (١)وتبلتش ىنلا نع ىور دقو.هموي ءاضت هيملع نأ : مودلا ةمرح كته ىلإ دصقي

 عأ هناو . ءاضقلا ه۔أعف ءاقتسا نإو ك هيلع ءاضق الو ءقلا هعرذ نم : لاق هنأ

 . ربجلا ةحصب

 ‘ اعيمج هيل نادسفي همايصو هتالص نإ “ ادهعت ثيش هنم درف اغلب ءاق نمو

 هتالص ىف هيلع سأب الف يسان ناك نإو . هظفل نم ةردةم ىلع راص نأ دعب هدر اذإ

 همايصو هتالص ىف هيلع سأب الف ىقبام غاسأو ءاملا فذقو ضمضع نمو . همايصو

 م . ةريره فأ نع 1 الاو ةعبرألا هحرخأ ) ( ١

 ( ٦ ج نيب!اطلا جهنم ) ٩
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 وا ٠ 2 ءقللا هعرأ وأ ٣ هلا ىلإ رهافي ن أ لبق هدر قمحلا ىلإ راص امل .

. ىيف وتلا هب و . لع أ هلل او
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 رشع ثلاثلا لوقلا

 ىصاملاب موصلا ضقن ىف

 : لوقو . موصلا ضقنيال : لوقن . هيلع دمعتملا بذكلا ىن انباحصأ فلتخا

 نع ةياورلا ىفو . ةبانجلا نم لاستغالاو ءوضولا ضقني ال هنأ اومج'و هضقني

 . هيلع دمعتملا بذكلاب ناضتتني ءوضولاو ] موصلا نأ ىلع لدي ام مالظ ىنلا

 ثيدح ثرح نمو ٠ ةيصعم اهنأل ءوضولاو موصلا ضقنت نمؤا ةبيغ كلذكو

 هوالح لمعتي نأ الإ > .1 هن 1 : لوقن الف > رخآ مالكب هريغو هربيمت ىمن

 .موصلا ضقن ىن فالتخا هبصألا و هتباتكو بذكلا ءالمإ ىنو.هانعم نع هبلقيو

 نمل وأ هتاذا وأ ربخب الإ هفرعي ال نمل لوقي نميف ، هللا همحر نسحلا ىلأ نعو

 :ه :مع وأ هنبال وأ كيلع هللا بصغ وأ٬ تل اسمن وأ ليولا كل :ليولا قحتسي ال

 :دومي و هبر رفغتسي : ليقف . ةيالولا لهأ نم لجزلا ناك نإف . رامح اي باك ال

 . ةمالا ىف هاندجو ام ىلع هيلع لدب الف ع هبر رفغتسا نإف اصلا امأو . أضوتيو

 موصلا ىفو . هؤوضو ضقتني هنإ ، ةيالو هلو هنعلو لجر هجو حسبق:نمو
 ضقتنا ةيالو هيبأل ناك اذإ ىصلا كلذكو . ست : هلوق ىف كلذكو . فالتخا

 هبر رففتسا نإف موصلا امأو . هووضو ضغتني ةيالو هيبأل نكت نإ و . هؤوضو

 عم مايصلا ىف هيمج لدب الو هؤوضو دسفي نأًبحتن ةبادلا امأو .هموص ضقتني

 )١( هوضولا نذضقنياو متاصلا نرطفي لاصخ سخ : سنأ نع سودرفلا دنم ىف ىور :

 م . ةبذاكلا نبلاو ةوهشب رظنلاو ةميةلاو ةييغلاو بذكلا
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 ضقنالف ك كل ز هل ك هنأ | ملعب ْن أ ال ١ كد :وصو ضقتنا ةني>اي : لان نإ و . رافنتسالا

 هل نكست و رامح اي و أ باك اي : لاق ن! و ٠ ىون اه هلف ةين هل نوكتت نأ ال ١ هلح

 . هموص لهسي هز ] هل ا 4٨4 , ر هل ٢1 د۔ع 8 أ . نهف . هيز

 : ضعب لوق ىفو . ةيصعم ثالذ نأل همود لدب هيلعف بيص وأ ةبد حبق نمو

 كرصب و كعمس معيلف تمص اذإ : ليف هنأل ؛ مودلا ضقني ىناعملا لمم لكنإ

 ىداعملا لعف نع )١) كسم نم نإ : ثيدح ىنو . اياطخلا نم كحراوج عمجو

 مئاص لك ىلع بجاو ىداعملا بانتحاو 3 هبارشو هماعط عدي نأ ةحاح هناب سللن

 ١ ٤. ١. ٤ . ه. ..ء . . ء هد .. .
 راطفمو ٤ الإ ١ دشا و امذ حمف و 4 وع عرس او 4 ال مظعا م ودلا ف اهن ١ \ع ٠

 لصف

 . هيلع ضقن الف ك ناضمر رهش ىف مئاد وهو مارح جرف ىلإ رافنلا دمعت نم

 أرق وأ { مهيب فوج ىلإ راظن و أ ك موق رس عمس نمو .هموي لدب هيلع : لوقو

 ىلإ رظن نمو . ءوضولا د-ةيو موصلا دسفيال هنإ :ليقن . هأر الب ناسنإ باتك

 داسف الف ك ةوهش ريغل هنم مرحم ىذ ةأرما ندب وأ غلاب رپغ ةيراج وأ ةأرما هجو

 رئاس امأو . هيلع لدب ال نأ بحأو . فالتخا هيفف ةوهشلا ىلعو . هموص ىف هيلع

 ىلعو . هموي لدب هيلعف ء ةوهشل ديمعتلا ىلع ءاسذلا تاروع نم جرفلا ريغ نم ندبلا

 لدبلا هيلعف جرفلا ىلإ رفن نإ و . فالتخا هيفف جرفلا نرد ام ةوهش ريغ نم دمعتلل

 . لدبلا هيلعف ةوهشل هيلع مرحلا اهندب ميمج نم سم نمو . فالتخا الب

 عديم نم :ةريرهىبأ نع هجام نباو ىذمزتلاو دواد وبأو ىراخااو دمحأ جرخأ )١()

 م . هبارشو هماض عدي نأ ىف ةجاح هن سياف هب لمءلاو روزلا لوق
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 عمسن « جلنلا ىلع مثاص وهو هللا دبع نب ىلع رم : هللا همحر مشاه لاقو
 لأسن . جرفلا ىلإ رظنف ةأرملا لايخ وه اذإف ء ءاملا ىف رظنف ع زادجلا فلخ اللاسقغا

 . مويلا كللذ لديب نأ هرمأف ريشب

 را برش نمو . رفغتسيو بوتي نأ هل بحت ةلفان هموص ناك نإ : ليقو

 مدنلاب ةبوتلا هيلعو ، هموص ىف هيلع ضقن الف ث ماص وهو ليللا ىف انز وأ

 . ةرافك الو هيلع لدب الو ، رافغتسالاو

 صلختي ىتح هيف هل باوث الو ، هموص ضتتنيالف ى مارح ماعط ىلع رطفأ نمو

 لحم ال ام ىلإ رظنلا الو وهالا عاتسا زوجن الو . هل ره نا ماعطلا كالذ ةميق نم

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو . هيلإ رظنلا

٣ ه ج
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 رشع مبارلا لوقلا
 هموزلو هثاضقو موصلا لدب ىف

 رسلا كلذ نم تام 7 ؟ “نرم وأ هرفس ٹ ناضمر رهش ق رطنأ نم : ليقو

 رطنأ دق هين ناكى ذلا ضرملا كلذ نم تام ىتح حصي مل اًضيرم قب وأ ، ضرملاو

 كلذ ءاضق بجي الو 2 ارطنأ اناك ايف نيذه ىلع لدب ال هنإ ، ناضمر رهش ىف

 . امهنع

 رطفأ ىقتلا مايألا ردةب هضرم نم ضيرملا حصو هرفس نم رفاسملا عجر نإ و

 ه۔امن > رطفأ امم لفأ مايألا نم ءىش ناكنإ كل ذكو . هيملع ءاضتلا بجحو نمف

 . مايألا نم هيف حص وأ عجر ام ردقب

 . كلذب ىدويو هضرم ىف تام ولو مايصلا ضيرملا ىلع : لوةلا ضعب ىفو

 رهش دعب حصي ىتح :لوقو . هضرم نم حصي نأ ال ١ كللذ هيلع سال : لوقو

 . ةريثك الو ةل۔لق ةدم ةحصال سي لو . ناضمر

 ، ثلذ نم ءىش وأ رهشلا دعب نهيف رطفأ ىلا مايألا ردقب حصي ىتح : لوقو

 . لدبلا هيف قاطأو رهشلا دمب هيف حص دق ام لدبأ

 > رطنأ ام لدبي 7 7 . حصو ىضذقةناو ناضمر رهش ف ضيرملا رطفأ نإو

 حصيام نيح نم هموص ىلع ىنبيو . مات هم وصف ، ضرم وأ رغس هانع مايأ ماص امف

. هرفس نم م دقي و أ



 س ١٣٥ س

 هنم نافاخم رمأ ريغ نم نامباص اهو راهنلا ىف رفاسملا وأ ضيرملا رطفأ نإو

 .اذ» ريغ لوقو امهموص نم ىضم ام لدب امهيلعو « ايه زئاج كلذف كامهسننأ ىلع

 . هنم ىاخ رمأ الب رطفأ ١ ذإ هرمس ف ماص ام لدب رفاسملا ىلع : لوقو

 نم تقو ىف رطفأ ولو هموص نم ىضم امف هيلع لدب ال راملا نإ : لوقو
 هموي لدب هيلع امنإو . رفسلا ىف ناكاذإ هل كلذ نأل ؛ هيف مئاص وه ىذلا مويلا

 نوكي نأ بحأو . هل زئال لوقلا اذهب ذخأ نمو . مايألا نم هيف رطنأ امو

 . هلثم ضيرمل

 ىلإ احيحص « ناضمر دعب ثبلو حص مث ، هضرم ىف امايأ ضيرملا رطفأ نإ و
 . زاج هتبارق نم دحأ هنع ماص نإف ، هيملع ام ضقي و تام نأ

 م ك ناضمر رهش هيلع لاح 7 6 رطفأ صرم هللا هجر ةدبع أ نأ انمنلب و

 هن اشمعب 7 لك هل ثعبي ناكس ةقدص :هل لاقي الحر ممطأو ىلاخلا رهشلا ماصف ردق

 . ىضاملا ناضمر رهش لدبأ موصلا ىلع ىوقو رطنأ اهن « هروحسو

 لصف

 زبخلا نم مامطلا ىعتشي ال نأ وه راطفإلا هل زوجي ىذلا ضيرملا دح : ليقو

 ىلإ ليالا نم عوجلا نم مصعيال هؤاذغ نوكسيو « ندبلا هيف موقي ايف ههبشو رملاو

 . برشيو لكأيو رطفي نأ هل زاج اذك ناك اذإف . مئاصلا ىلع ةقشم ريغب ليللا

 . موصي نأ ردقي ال ىتح : لوفو

ىلع هب ىوقي ام ردقب ماعطلا نم لك ي اذإ : هلرا همحر ديمس وب أ لاقو



 هب ىوقي ام هنم لك أي الو مالملا ىهتشي _لراكولو راطنإلا هل زاج ى مودلا

 . موصلا ىلع

 هيلع سيل هنإ ىناثلاناضمر رهش لخد ىتح هضرم ىلع ضيرملا قب اذإ : ليقو
 . طرفم ريغ هنأل مامطإ

 رطف نأ هل زاح ماعطلا ةوهش هنع تبهذ اذإ ضيرملا ىف كهللا همحر مشاه لاقو

 انعم.ىذلاو . حص اذإ: اضيأ هداعأ كلذ ىلع ماصو رطنيمل نإو حبص اذإ ديعي م

 ؛برشي ملو لك أي ملوليللا نمموصلا ةين اتبثم لقعلا حيحص ضيرملا حبصأ اذإ هنأ

 ةصخر وه رفسلاو ضرملا ىف راطفإلا امنإو . راهنلا ىف هلقع ريفت ولو مات همرص نإف

 . ىلاعت هللا نم

 امايأ رطنأ مث نهماصن امايأ موصي نأ ضيرملا ردق اذإ : دلاخ نب دمحم لاقو

 ريبكلا خيشلا نيكسملا ممطي امإ و. رطف أام لدبيو ماصام بسح هن 1 > مايأ ماص ح

 ضيرملا ىفوع نإو . هروحسو هروطف موصلا ناقيطي ال ناذالا ةريبكلا زوجعلاو

 . ماص موصلا ىلع ىوقو هضرم نم

 هيلع بجو ى مايصلا ىلع هب ىوقب ام ماعطلا نم لك أ اذإ : ديعس وبأ لاق

 ىعوأ الإوهتوم لبق هاضق نإف .هيلع انيد راص الإو لدبأ نإف .ماكحألا ىف لدبلا

 هيلع لاب الف ، تام ىتح موصلا نع ًاقيمض تب نإو . ةيصولا هيلع تناكو هب

 .هلام ثلث نم هب ىموأام هنع ذفنيف ةيصولاب طاتحي نأ الإ ' كحلا ىف ةيصو الو

 ىح راطنالا ىلع نوكي نأ ضيرمللو .هاياصو عم هللا همحر رثؤملا ف أ نعكل ذكو

. موصي 7 مايصل ا ىلع ردقي
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 :لاق هن أهللا مهحرحورنبدمحع نع نسحلا نب دمحم نع هللاهمحر ديعس وب ] ىورو

 هنع ماصي نأ ىموي نأ هيلع نأ هضرم ىف تامو رطفأ ناضمر رهش ىف ضرم نم

 ىف رطف أ اذإ رفاسملا ىف ع هللا همحر دمحأ نب نسحلا لاقو . ناضمر رهش ىف رطفأ ام
 لثم ناضمر هيلع لاح ولو رفسلا كلذ ىف ناكام ءاضق هيلع سيلف « تامو هرفس

 . ماقملا وني ام نيسلا - ه ىرقلاو قاوسألا ىلإو ةكم ىللإ جرخ نم

 لصف

 تام ىتح لدبي ملف ك ناضمر رهش لدب همزل نم نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاق
 اذإ ًامامطإ هنع ذفغد ةرافكلا نم همزل ام و( ماعطإلا هنع ىزع الو 4نع ماصي ٨

 . امامطإ هذافنإب ىدوأ

 ىموأنإف . هب ىصوأو تام ىتح هب فوي ذ ك موصلاب رذنلا نم ناكام امأو

 نم هغع موصي نم هل رح ؤا ولو . هب ىصوأ ك ام وص هلام نم هنع ذفنأ ام وص هب

 ىف صيخرتلا هل ناك دق هنأل ؛ هب ىعوأ اك هنع ذفنأ ًاماعطإ هب ىصوأ نإو . هلام

 ؛ موصلا ىاطأ اذإ ممطي نأ هل صخ ري مل ضعبو . لوقلا ضعب ىف هتايح ىف كلذ

 رهشأ لدب نع ماعطإلا ىف هل صخر ادحأ نأ ملعن و ‘ م وصل اب عفو رذنلا نأل

 هب ىصوأ ولو . كلذ هزجح نيكسم فلأ مو لك لدب نع ممطأ ولو . ناضمر

 . هلدب تبثيو ةيصولا نم اليحتسم كلذ ناك ًامامطإ

 وهو ريك نم مودلا قطي اذإ هن رب نمع موصي نأ : ثراو لكل ليقو

ز اوموصيو هنع اومعطي نأ هتثرولف ، ناضمر رهش نم موص هيلعو تيم وأ ىح
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 ىذلا هلعف اذإ ام لثم ىف هموص ريخألا ىلع ضقتنا نإف . اكباتتم مهموص نوكيو

 مهدحأ ىلع ضقتنا نإ كلذكو . هموص نم ىضم ام هيلع ضقتنا ث هسفنل موصي

 هنأل ةئرولا نم هلبق ماص نم موصو هموص نم هلك ىضاملا موصلا ضقتنا ، هموص

 ىموأنإ هنع معطو ( كلذ مهلع كح اوم وصي نأ اوهرك نإ و . دحاو موص

 . هلام ىف كلذ

 . مامطإ اذه ف سيل ر (. هلام نم .هنع موصي نم هنع رجأتسي : لوقو

 ىصوأ نإ ث هلام نم هنع اوممطأ مايضاا ىلع ةثرولا قفتت مل نإ : لوقو

 . كلذب

 ى هموص هيلع بحن نم وهو ناضمر رهش ىف تام نم نإ : لوقلا ضعب ىفو

 ، هللا قوقح نم كلذ نإ : لوقو . هب صوي مل ولو هنع اوموصب نأ هتئرو ىلعف

 . مايصلا مهمزل و هب ىصوأ نإف . وه هب ىموي نأ الإ 2 ءىش هنم ةثرولا ىلع سيلو

 ‘ هع معط: الو هلام نم هنع موصي نم هل اورجأتسا الإو ص اوم وصي نأ اوقفتا نإف

 . موص لدب وه امنإو ةرافك سيل هنأل مامطإلا ال موصلا هي بجاولا امإ هل
 رطفأ نأ دعب هي مل موص هيلعو تام نمو : هللا هحر دمحم ىأ عماج نمو

 ةي انكلا ىلع وهو ، هموص نيغلابلا نم هتثرو ىلعف « هلدب ىلع ارداق ناكو ، ناضمر

 مهنم دحاو لك ىلع ناك اوفلتخا نإو ى نيقابلا نع طقس مهنم ضعبلا هب ماق اذإ

 ىات ةثرول ىفناكن إ و ى ًتباتتم الإ مهموص نوكي الو 2 هثاريم ِادقم ىدؤي نأ

. مؤايلوأ مهنع ماص
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 همصيمل ناضمر نم موص هيلعو تام نم : لاق هن اتلك ىنلا نع ىوري ايو

 « موص هيلعو تام نم هنأ ىور دقو . رب نم عاص فصن موي لك هنع معطيلف

 ثيدحلا اذهل هغع معطي هنإف ربك نم لكو ، نيكسم“">موي لك ناكم هنع ممطيلف

 تيللامأو ث ةنسلاب هبشأ اذهو موصلاب ليق دقو 2 هنامم دمبو هتايح ىف هلام نم

 . موصلا وأ معطلاف ىحلا امأو . هنع موصلا زاحف

 هنع موصي هنإ ناضمر مايأ نم مايص هيلعو تام نم : هللا همحر مئاه لاقو

 هيلع ام ىضق ا ذإف 0 لوألا موصي 4 اوصصاح الإو ممربك أ هنع ماص نف . هونب

 دسفي مل هموص مهد>أ ىلع دسف نإو . مهموص نيب قرفي الو « ماص ىناثلا حبصأ

 . دحاو موص هنأل دسفي هنإ : لوقو . رخآلا ىلع

 ىور امل ؛ هنع ىزجأ تياا نع ماصو ءايلوألا ريغ دحأ عربت نإ : ليقو

 ناضمر رهش نم موص هيلعو تام نم : لاق هنأ "ومل ىنلا نع ةر.ر» وبأ

 . ىزجأ هنع ىضقف

 ىلع ءىش الف ، ناضمر رهش نم مايأ ةسمخ مايص هيلع نإ : هتيصو ىف لاق نمو

 . نوملسملا هبجوأ ام ىلع ىلام نم ىنع هوذفنأ : لوقي ىتح ى ةثرولا ىلع الو ىدولا

 . هيلع ءىش الو روذعم وهف موصلا ةيقبب صوي ف ناضمر ىف تواا هرصح نمو

 امب صويلن ص ةافولا هترضحو رذن وأ ناضمر نم موص هيلع بجو نم : لوقو

 . ةرافكلا نم هنأ رك ذيو 2 ةرافكلاب همزلي

 م .هفقو ىذمزتلا ححصو رمحع نا نع هجام نياو ىذمرقلا هجرخأ )١)

 1 .هيلوهنع ماصمايصهيلعو تام نم :ةشئاع نعدوادوبأو ملسموىراخبلاو دمحأ ىور )٢(



_ ١٤. _ 

 هنع اوموصي نأ ةثرولا دارأ و ك الام فلخو هنع ماصي نأ ىدوأ نم : ليو

 . زاج هنع موصي نم هل اورجأتسا نإو « زاج مهصصح ردق ىلع

 عيضيال هللا نإف 2 ًاباسقحا هنع اوماص نإف « هن وثري الام هتثرول كرتي مل نمو

 4نذم اوثرب اذإ { كلا ف مهمزلي الف هغع اوم وصي نإو . نينسحلا رجأ

 . موصلا ةرجأ ردق اثيش

 ىلوأ نبالا نإ ڵ ةنباو نبا هلو ناضمر نم موص هيلعو تام نم : ليقو

 مهاك اوموصي نأ هتئرول زوجي الف ، رهش تيمل ىلع ناكاذإ و. موصلاب ءادتب الاب

 ؟رطنم وه حبصيو « اماس رخآلا حبصي م مدحأ موصي نكل « رهشلا نم امل
 اًميمج اوموصي نأ راج هيلع رهش نم رثك أ ناك نإو . آرهش اومتي ىتح كلذك

 لك دقعف ، نينب ةئالث هلو رهمشأ ةئالث موص هيلع نوكي نأ كلذ لثم . رهش ىف

 ةرافكبىموأ اذإ امأو ك زاج كلذف دحاو رهشىف اومادو ث آرهش هنع مهنم دحاو

 . لدبلا ريغ ةرافكلاو نيباتتم الإ اماصي نأ زوجت الف ، نيعباتتم نبرهش موص

 لصف

 رخآ ناضمر هكردأف نيناضمر مايص هيلع ناك نمو : ةرغص ىبأ عماج نمو

 ناضمر رهش ءاضقب رخآ آ رمش ماص راطفأ اذا | مث ؤ هكردأ ىذلا اذه موصي هنإف

 : لوقو . انيكسم نيئالث معطي و ، كلذب سأب الف نيرهشلا لصوف ىوق نإ و . رخآ

 ناضمر هياع ىضم اذإ هنأل ؛ انيكسم نيئالث ناضمر لكل ك اتيكسم نيتس

 لك نع معطي نأ هيلعن ، ناث ناضمر هيلع ىضم ىتح هلدبي لو ناضمر لدب هيلعو

.انيكسم موي



_ ١٤١ _ 

 ىلإ هرخأن ، رحلا ىف كلذ ناكو ، ناضمر نم ءىش مايص هيلع بجو نمو

 هدصق ناك اذإ كلذ هرضيال هريخأت ىف رصقم وهن 3 موصلا هيلع نوهل ءاتشلا مايأ

 . هل نوهأو هياع رسيأ ام لإ

 ض ناضمر رهش نم ةفورعم مايأ لدب هيلع ىذلا ىف ، هللا همحر ديمس ىلأ نعو

 ناك نإف ، راغب طايتحالاو مزاللا نيب مطتي نأ دارأف ، نهريغب طاتحم نأ بحو

 طايتحالاناك نإو { اعباتتم الإ هموص ن ٦1 الف 2 هنم هل رذع ال ام نم طايتحالا

 . عوطتلا ىنعم ىلع جرخ اذإ هلصف ءاش نإ و ، هلصو ءاش نإف « عوطتلا ليبس ىلع

 ناضمر لاح ىتح نهمصي لف . ناضمر نم مايأ هيلع نوكب ىذلا ىف فلتخاو

 همزلي الو ، معطأ هيلع ردق ام تم انيد هيلع نوكي هنإ : لوقن . ماعطإلا هنكمي ملو

 نم همزل امب معطلا هنكمي مل اذإ : لوقو . لاوحأ هيلع لاح ولو دحاو لوح ال

 . اًموي نيكسم لك معط نع موصي نأ هل زاج ، كلذ

 هطدرفتل ؤ ماعطإ همزليال نأ ىنبحع و . اذه ليق دق : هلرا هر ديعس وب ] لاقو

 سيلو ، راطفإلا هل حابم ناك هنأل ؛ ىناثلا ناضمر هيلع لاح ىتح لدبلا موص ىف

 طرف نإ ىنبجعيو ، ليجعتلا بحتسيو . اريقف وأ اغ ناك هموص ىف تقو هيملع

 هولاق امو . فالتخالا ىلع نوكين فالتخالا هقحلي نأ امإو . ءىش همزايال نأ

 . مهملع دري ال لوبقم

 دبال رةس ىف جورلا هل ثدح ، ناضمر رهش نم اًمايأ ىضقي ناك نمين ليقو

 . هدلب ىف ىضقي ناك اذإ هلهأ ىف ماص ىذلاب بسحي هنإ هرفس ىف رطنأق 2 هنم هل

. هموص متأ هرفس نم عجر نإو



- ١٤٢ 

 ولو . ناضمر رش نم لدب هيلعو اعوطت موصي نأ ناسن الل هركي : ليقو

 هيلع سيل هنأل ساب هيلع نكي ، ناضمر رهش لدب نم ءىش هيلعو ماص ماص

 ةشاع نأ ىورو . موصلا هنكمأ نمل هليحمعت بحتسي هن ] الإ { دودحم ردح لدبلا 7

 . نابعش ىف ناضمر رهش لدب ىضقت تناك اهنع هللا ىضر

 دق هنأ نظف ى اموي نيرشعو ةعست ماصف ء ناضمر رهش لدب امناص ناك نمو

 نورشعو ةعسا ؤ اذإف ؛ ماص ام باسح ف رظن 7 ‘ رطفأف اًمود نيئالث لك أ

 ىلع رطنأ دق هنأل 2 اموي نيئالث مامتل هكرت ىزلا مويلا لدب اموي موصي هنإف اموي

 ناضمر لدب نم تماص ةأرصا ىف ليق ثالذكو . دمعلا الو لهجلا ىلع ال طلغلا

 ترطفأ نإو . تماص ام العضقتنيال هنإف ‘ اهنم اًلطملغ ترطف أم ك اهم وص ضمب

 . لدبلا موص نم ىضمام دسف لدبلا مايأ ىف ةذهعتم

 لصف

 ك ضيرملاو ضئاحلا لثم ناضمر لدب هيملع نميم ‘ هلا همحر ةر وامم وبأ لاق

 هيملع نكي هنأل ؛ كالاه هن : لوقأ الف : تام ىتح لدبي ف لدبلا ةين ىلع ناكو

 . هيف لدبلا كرت هيلع قيضي تقو كلذ ىف

 وهو { ىاوتف ناضمر نم لدبلا همزل نم : هللا همحر بوبحم نب دمح لاقو

 ناكو . تالاه وهف ڵ مايصلا ىلع ارداق ناكو ، تام ىتح ممي مف موصي نأ ديرب

 لاوش لوأ ىف لدبي لف « حص مث ضرم نم رطفأ نم ىلع ددشي نامتع نب ناملس
. ثالذ نع مدرف ىلص وملا ركب وب أ ءاج ىتح « مارحهيلع بارشلاو ماعطلا : لاق ىتح



 تقو لوأ ىف هب ىأي نأ ناضمر نم ءىش ءاضق هيلع بجو نمل بحتسيو

 موي ىضقنا اذإف . هموص نع تو ىنلا ىمل ڵ رلمفلا موي موصي الو ء ناكمإلا
 . لدب هيلع نكي مل نإ ، موصلا نم هريغو لدبلا موص هل زاج رطنلا

 لصف

 كاموي نوثالث وهو رذعل ناضمر رهش ىف رطنأ نميف 4 هللا همحر ديعس فأ نع

 : لوقو . هيزحي : لوقن . هيف لدبي ىذلا رهشلا صقنف { لالهلا نم هءاضق أدتب اف

 . ىناثلا رهشلا نم اموي هيلإ فيضي ىتح هيزجمال

 هم وص نأ هيلعف ء ءاضقلل هماص ىذلا رهشلا ىفاو و ناضمر رهش صق نإ ام أو

 ىذلا رهشلا صقنو" ناضمر رهش ىفاو نم نإو . افالتخا اذه ىن لعن الو ك همايب

 عطقي الو رهشلا ىلإ ةفاضم نهموصي نأ هيلعف ى مايأ هنم هيلع ضقتناو ك هلدبي

 نم لدب هيلع ناك نمو . ةمات اموي نيئالث موصيو ث رطغب رهشلا نيبو امهنيب

 ضقتنا ناضمرلدبب أدب نإف . ةرافكلالدبب أدبي هنإف ء ةرافك نم لدبو ناضمر

 . ةرافكلا نم ماص ام

 قبي م هن أ لعي ىتح لدبأو هسفنل طاتحا اهددع ىرديال نينس رطفأ نمو

 . لدبلا نم ءىش ةيلع

 دق اهنأ نافت ةرطغم تحبصأف ، ناضمر" نم امايأ ىضقت ةأرملا تناكاذإو

 ف اهساع ضقن الف ترك ذ نيح تماص نإ اهنإف « تركذ م اهمايص تلك أ دق

. لدبلا دسف لهلا دعب تب رش وأ تاك أ نإ و . اهلدب



_ ١٤٤ 

 ، ضيحلا اهلع عطق ح ناضمر نم لدبلا وأ ةرافكلا ةأرصا تماد نإو

 . هريخأت ىف ةصخر اهل لعن ملو ، اهمو د ىلع تنب ترهط اذإف

 ، رذع ريغ نم رطفأ مث ناضمر رهش لدب فنأتسا نم : هللا همحر مشاه لاقو

 همزلت الو . لدبلا داسفب ناضمر نم هماص ام دسفي الو 2 لدبلا موص هملع دسف

 ناضمر نم لدبلا نع لدبلاو . ةرافكلا ىف ةرافك الو لدبلا داسف ىف ةرافك

 . ةرمعلا موصو رذنلا موصي نأ هلف ڵ ناضمر نم لدب هيلع ناك نمو . بجاو

 زاجأ نم لوقب ذخأت ملو . باتتم ارطنأ ام اماص رفاسلل مدق وأ ضيرملا حص اذإو

 لصوي و رطفينإن لتعاف ، رفسو ناضمر نم الدب مئاص ناك نمو « اقرغتم لدبلا

 . هضرم نم ىوق وأ هرنس نم عجر اذإ هموص

 قرفتمو عباتتم هؤاضق زوج : لوقف . ناضمر رهش موص ءاضق ىف فلتخاو

 . رفسلاو رضحلا ىف

 بلاط يأ نب ىلع لوق وهو . انباحصأ لوقي هب و . ًمباتتم الإ ىضقيال : لوقو
 . ىبعثلاو ك ريبزلا نب ةورعو ‘ بيسملا نب ديعسو

 لصف

 . اموي نيئالث م وصي هنإف ى مايألا ضرتعاف ، لدبلا موصي نأ دارأ نمو

 نيئالث موصي مايألا ضرتعا اذإ ، لدبلا همزل نم لكو ءاسفنلاو ضئاحلا كلذك و

 هماص ىذلا رهشلا نوكي نأ الإ ث لالهلا ىلإ موصي هنإف لالهلاب أدب نإو . اموي

 فيذي هنإف 2 اموي نيرشعو ةعست لالهلاب هيف وه أدب ىذلاو . اموي نيئالث سانلا
. مامتلا دح ىلإ ناصقنلا دح نم جرخيل « اموي نيئالثلا مامت اموي هيلإ



_ ٥ ٤ ١ 

 ن رشعو ةعسل ناكولو ‘ لالملا هيف أ دي ىذلا رهشلا موص هيج : لوقو

 { همايص رئ أىلع اهمصيلن ؛ لدبلا ه۔أع ىزلا رمثلا نم مايأ هلع ضقتن انإ و . اموي

 ٠ هم و د نم ىدعم ام ضتتنا الإ و

 لصف

 الدب أ ةتللَط ىبلا لاتن . اترطنأ )نيتماص اتناك ةشئاعو ةصفح نإ : ليق

 نبل هيف ءانإب ةلط هللا لوسر ةلع لخد :©")ءىناه مأ تلاقو . هناكم اموي

 ةمثاص تنك ث كياع هللا ىلص هللا لوسر اي : تلقو . تب رشف ىنلوانو برشن

 اموي ىذقاف ناضمر نع ءاضت ناك نإ : لاق . كرؤس درأ نأ تهرك نكل

 . هيضقت ال تئش نإ و ى هيضقاف تثش نإف ء ناضمر ءاضق ريغ ناك نإ و ، هناكم

 . عوطتلا موص ىلع لدي ءىناه مأ هتور ىزلا ربخلاف

 از دنعف . 7 لدبلا ق برش وأ لك أف٬؛ناضمر ر؛ش موص لدب ىذلا امأو

 ةرافك ال و . ناضمر رهش نم ماص ام دسي الو & لدبلا نم ماص ام دسةي هن ]

 ٠. ةرافكلاو ةعتملا مودو رذنل اك هراضت بحم ايف الو ك لدبلا ق

 نيرهش مايصف » : ىلاعت هللا لوقل ؛ ةرافكلامود ًاباتتم هموص بحن ىذلاو

 رذن اذإ ًاتباتتم نوكي رذنلاو . تامباتتم مايأ ةنالث مود ناميألا ىفو « نيعباتتم

 .ًةباتتم نوكي ناضمر رهش مود ءاضق كلذكو . اموي اذك اذك موصي نأ دحأ

 ماص ءاش نإ هقن ريمأ عولمتملا مئاصلا : ءرتاه م1نع كاملاو ىذمزتلاو دمحأ ىور )١(

 م . ةشئاع نع ىاإزلاو دواد وبآ هجرخأ ثيدحلاو . رطأ ءاش نإو

 ن م . ءاه مأ نع دواد وبأو ىنانلاو ىذمرتلا هجرخ )٢(
 (٦ج - نيب!اطلا جهنم - )١٠



_ ١1٤٦ 

 ناكل « هرخآ نم مويو هطسوأ نم موبو رهشلا لوأ نم موي لدب ادحأ مزل ولو

 . تاءباتتم نهحضقي نأ 4۔اع

 لصف

 ٤ ناضمر لاح ىتح مصي مذ « ناضمر نم مايأ هيملع نوكي ىذلا ىف فلتخاو

 همزلي الو { معطأ هيلع ردق ام ىتم هيلع انيد نوكسي : لوقن ٠ ماعطإ هنكسم ملو

 موي لكل معطي نأ هيلع : لوقو . لاوحأ هيلع لاح ولو ، دحاو نوحل الإ

 . هيلع لاح لوح لكل هيلع ىتلا مايألا ددعب انيكسم

 لك نع موصي نأ هل زاج ، ثالذ نم همزل امل مطلا هنكسم مل اذإ : لوقو

 . اموي نيكسم

 نيئالثم وي هنإف مايألا ضرتعاف لدبلا رهش ماص نمو : فنصملا باتك ىنو

 كلذ ماص لالهلاب أدتبا نإو .اموي نيرشعو ةمست اوماص سانلا ناك نإ و ث اموي

 . رهشلا و» هنأل اموي نيئالث سانلا ماص ولو . اموي نيرشعو ةعست ناكولو رهشلا

 ىف ملن الو هلك هموص هيلعف لدبلا رهش ىنو اذإ : هللا هحر ديعس وب أ لاقو

 ىذلا ىفو نإ امأو . اًّميمج نيلوقلا ىلع ًاصفان هرطنأ ىذلا ناكولو ةالتخا كل ذ

 نإف . اموي نوثالث الإ هيزجي ال :لوقو . هبزجي :لوقف . لدبلا رهش صقنو هرطنأ
 . همايص رثإ ىلع نيثالثلا . نأ الإ هيزحب الف « مايأ لدبلا رهش نم هيلع ضقتنا

. همايص هيلع ضقتنا رطفأ نإو



_ ١٧ _ 

 لصف

 ؛_ميملت عطقن ناضمر رهش لدب نم ترطفأ ام لدب ىف ةأرملا تذخأ اذإو

 لدب ىف ذخأ اذإ ضيرملا كلذكو . رهطت نيح نم اهموص ىلع ىنبت اهنإف ء ضيحلا

 رفاسملا كل ذكو . حمصام نم> نم هم وص ىلع ىبيو مات هم وصف ك ضرف رطنأ ام

 مدقي نيح نم هم وص ىلع ىنب اذإف ث رطفأف رفس وأ ضرم هانمف ء لدبلا ىف ذخأ اذإ

 كمهماي هىلع ١ وندي و اهضيح نه ةأرال رهطت وأ هصرهنم 1 حصي و هرس نم

 . مه مات هن إ

 ضعبف . رذع ريغ نم لدبلاو ةرافكلا ىف رطفأ نميف فلتخا : عضوم ىنو

 لامكب قرفتم مودلا هل زاجأ : ضعب و . الصتم هتداعإ همزلأو هموص هيلع دسفأ

 . مايألا ددع

 ش هرفس ف هرطنأف ٤ ناضمر رهش موصي دل ٩ أ قالطل اب فلح نم : ليقو

 . هتأرما قلطت الو رهشلا ريغ لدبلاو . ثنح ال هنإف ، هلدب ماص

 ادحأ نأ ملعن لو ؛ ىح وهو ةرافك دحأ نع موصي نأ دحأل زوجنال : ليقو

 . قيفوتلا هب و . عأ هللاو . كلذ زاوج لاق

ج 3 ٩



 ۔_ ١٤٨ -_-

 رشع سم املا ل وقلا

 هل بحن ال نمو هملع بحن نهو رطفلا ةاكز ق

 اهنس ث نادبألا ةاكز ىه ناضمر رهش ةرطف نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاف

 ملفعو هلضفل ؛ مويلا ثكالذ ىف اهم اونغتسيل 7 ءارقفلل ءا۔نغألا ىلع ل هرا لرسر

 ةتالت ىنلا نع حص دق هنأ الإ ةاكزلا .ىنعمب ةهيبش ىهو . هردق ةلالجو هتمرح

 ءانفتسا ىنعمل ڵ ىلصملا ىلإ ©} زوربلا لبق رطفلا موي ةحيبص اهجارخإب رمأ هنأ

 ًادبعت ةاكزلاب دارأ ىلاعت هلا نأ ليوأتلا ىنعم ىف جرخو . رطفلا موي ىف اهب ءارقفلا

 . ءاينغألا عم ء ارةغلا ىنغتسول و ( كل 7 هدابهل هنم

 نم مهيلع بجي ام عيمج اوجرخأ لاومألا لهأ نأ ول : ثيدحلا ضعب ىنو

 ءارقفلا اهذخأو ڵ هب رمؤي ام ليبسىلع اهتلمج ءارقفلا ىف اهوشبو ى ةضورفملا ةاكزلا

 { اهف مهنم فارسإ ريغب مهتجاحو مهاعم ىف اهقافنإ ىف دصقلاب اهمف اودصتقاو

 مسقن أ نم اوفصني لو ءاهجارخإ ىنءاينغألا ربيم نكلو .ىنفتسا الإ ريقف قبي

 ءاينغألاوءارتفلا راصو ڵاهبفمهتجاحردتب اهقافنإ ىف ءارقفلا دصتقيملو ءاهئادأ عيمج ىف

 . لقألا مهو ء نيحلاصلا هلا دابع نم ليلقلا الإ ، اهبف لدعلا هجو ةباصإ ىف نيرصقم

 ص هدابع قوقحو هللا قوقح نم هيلع بجي ام عيمج ىف هسفن بساح اينغ نأ ولف

 هنم اهعزني ملو همعن هيمع ىلاعت هلا مادأل ءىش ىف رصقي ملو ث اثيش اهنم نخ ملو

 : دوادوبأ داز . رمع نيانع ىناينلاو دواد وبآو ىذمزتلاو ملسمو ىراخبلا هجرخأ (١ر
 م . نيمويلاو مويلاب كلد لبق اهيدؤي رمع نيا ناكو



_ ١٤٩ 

 ىلعهيف ذدصتناو ) هلضف نم لا هانآ اع عنتقا اريقف نأ ولو . هتامم ىلإ هترافكب هعتمو

 . بستحم ال ثٹيم> نهم هانآ.و ئ 4زرو هل هز ا حتفل ئ ةيافك هب هل نوكي ام بسح

 اهكراتنألو «ىكرت نم حلفأ دق» : ىلاعت هلوقل ةضيرف رطفلا ةاكز نإ : ليقو

 . رودعم ريغ هيلع اهم وجو لوب

 ةنس اهنإ : لوقف.ةاكرلا ضرف لزني نأ لبق ةمالع هللا لوسر اهنب رمأ : ليقو

 . اهب لمعلا كرت الو اهبف ةجحلا هيلع تماق نم اهلهج عسي ال

 صويملو هيل تبجو ن. تومي نه الإ اهيف سفنم ةاكزلا ةلزنمب ىه : لوقو

 . بوتي نأ الإ كله اهبوجو دنع اهكرتب ناد نمو كلذب كلهي هنإف ، اهادأ
 لهأ رثك أ ءاذغ هيلع ىذلا ماعطلا نم اهدؤيلف ، رطنلا ةاكز هيلع تبجو نف

 ىطعيو . تارافكلا نم نيكاسملا ماعطإ نم زوجي ام بسح ىلع « هعضومو هدلب

 رحو ىتنأو رك ذو ريبكو ريغص نم ،رمثبلا نم هلوع همزلي نم لك نع امات ًاعاص

 عاصلا نع مهيلع ةدايز ال ص ءاوس مهؤارقفو مؤاينغأو سانلا طاسوأو . كولمو

 بلغألا هيلعو ص هتنس ىف هنم شيعي ام مهخم دحاو لك ىدؤيو . هنع ناصقن الو

 . هتاقوأ ضعب ىف لك أي ام تاص ,صح نم جرخ نأ هيملع سيل و ث هتشيعم نم

 . كلت هتنس ىف ناضمر رهش ىف هنم شيوي امم جرخ لوقو

 هتشيعم ىه قلا عاونألانم ءاش ثيح نم ةرطفلا ىدؤي نأ ريخم هن إ : لوقو

 ءازجإلاب وأ كلذ نم طسولا نم ىطعي : لوقو . ثالذ هرهش وأ كلت هتنس ىف

. كلذ هيلع انم مازلإ ريغ نم 0 لضفأ وهف لضنألا نم جرخأ نإو .ءىش لك نم



 ۔_ إ! ٥٠

 لصف

 وهوشاملا بح نهىوزن نمب انلث الإ نانمأةثالث نعةرابعانباحصأ دغع عاصلاو

 لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ نوكيف ، نالطر وهو ىكملا لطرلا وه نماو . جنملا

 . نادبألا ةاكز هب ىدؤتو راملا ىف ةاكزلا هب بجت ىذلا عاصلا وهو « ىرصبلا

 عاص وهو ،كلذ هابشأو تاقفنلا ضرف ىف ماكحألا توبث هيلعو ،نامبألا ةرافكو

 ديزب امم ى ًعاص اه وس ول و مهلياكم ىف سانلا فالتخا سيلو . :تلت دح انين

 . اهركذ انمدق ىتلا ماكحألا ىف زوجي انركذ ىذلا ردقلا ىلع صقني وأ

 لصف

 تنامك اذإ كلذو . اهجارخإ هيلع بجي نل بجت ال راطفلا ةاكز نإ : ليقو

 ىه امنإو ، ىنغال زوجت ال اهنأل ؛ اهجرخ مل وأ اهجرخأ ىنغ نع هيلع تبجو دق

 نم الو ةقدصلا نم ذخأي نأ هل زوجي الف ىنغلا لهأ نم ناك نف . ىنفلا ىلع ريقفلا
 نم دح ىف وهو ي هيمع بوجو رين نم. السوتم اهجرخي ىذلا امأو ك رطفلا ةاكز

 هب لسوتي ام لجأل اهنم مرحم الف ، هتنس ىف وأ هرهش ىف وأ موي ىف هيلإ جاتحن

 . اهجارخإ ى

 نم هنح هجرخ ام ردقب هعم لضفيو « هتنسل هيذكي ام موي ىف هعم ىذلا امأو

 { تاعبت الو نيد هيلع نكسي مل اذإ ، فالتخا الب هيلع ةمزال ىمف 2 رطفلا ةاكز

 ىلع الو هسفن ىلع ةرطاخم لا> ىف نكم ملوءهدابع قوقحو هللا قوقح نم ملاس وهو

نإ و .هتنسل رطفلا ةاكز هيلع بحتو . هل ىنغ كلذ نأ هدنع فرامتيام ىلع « هلايت



_ ١ ٥ ١ _ 

 رافني الو ث ةاكزلا نم هيل بجي ام كلذ عنمي مل ، هلام ىلع فوختي امم هل عقو

 دحب ناك نإف . هيمعو هلامف هموي ماكحأ هماكحأو . ثلذ دعب هلابو هب ثدحم ام

 ثكالذ هموي لوأ ىف ناك نإ و . هكح همزل رتفلا دحم ناك نإو . همكح همزل ىنلا

 "ىرب و رطفلا ةاكز ذخأ هل زاجء رقفلا كح هكح كلذ هم وي رخآو ، ىلا كح هكح

 . هيلإ اهعفدي نم

 ىقبف « كلذب ىلمممل ملعي الو ، ىتلا دحب وهو رافلا ةاكز نم ىطعأ اذإ امأو

 نم ءاطعلا عقو اذإ : ليقف . كلذ ىف فاتخيذ ، رقفلا دح ىلإ راص ىتح هديب كل ذ

 ىلإ هدي ىنتتبف هلاهج ىلع وأ اهيف ملي هنأ ةين ىلع وههذخأو هنم أربي لاحف ىطعل

 هنأ ةين ىلع هذخأ ناك نإو . كلذ ريغ : ليقو هب عافتنالا هل : ليقن . رقتفا نأ

 رقتفا نأ ىلإ هدي ىف ىقبف ث هلاحو هسفن ىن ام ىطعملا نم مهي الو ، هذخأ هل زوجي ال

 وهو هعسي ام لاح ىلإ هعسي ال ام لاح نع لوحم دق هنأل ؛ كل ذ هل زوجي : ليقف

 نأ اًمااعو هانفل رطفلا ةاكز ذخأ همسي ال هنأ املاع نانك نإو . هنيعب مساق وهو

 .ضبقام لك أ هل زوج هنأ عأ الف ، امهنيب قرذلاو ىنفلاو وقنلا ماكحأب لاع ىطعملا

 هلال فلتملا وه عفادلا نأل ڵ رقفلا دح ىلإ ضباقلا راص ول و عفد ام سمل أربي الو

 . اهتحت ي نم ريغ ىلإ اهميلستب أربي الو ى هيملع ةنومضم رطفلا ةاكزو

 ديب هلس ىزلا ىقبو 2 رقفلاو ىتلا ماكحأ نيب قرفلا معي مل ىلطعملا ناك نإو
 زوجي ال هنأ : ىطعال مملا لهأ نم دحأ ربعو . رقنلا دح ىف راص نأ ىلإ ىلعل
 ءارقنلا _۔رم هؤاطعإ زوجي نم لاحب هفرعو .ءارقفلا ريغل رطفلا ةاكز عفدي نأ هل

. ايه زاج كلذف « كالذ دعب ىلعملا هل نأف رقفلا دحم هل عوفدملا راص مت



_ ١٥٢ 

 ىف ىقب هنإ : ىطما لاقو ء ىلعملا دي ىف قاب هعفد ىذلا نأ ىطملل مهد مل نإو

 ىلع هقيدصتىلإ هبلق نأمطاو «كلذ ىلع ىطعملا هقدصو 2 رقفلا دحب راص نأ ىلإ هدي

 ناك نإو . هلوق ىف اقداص ناك اذإ ىطعملا كلذكو . ىطعملا كلذ عسو ، كلذ

 صلختي نأ همزل ، هدي نم فلت وأ كلذ فلتأ دق ناكو « هلوق ىف ابذاك ىطمللا

 هيل ١ هملس نإو. هضبق موي اينغناك هن أ هل همالعإ دعب هنم هلحتسي وأ ءهنم ىطعألل

 . انيلإ بحأ كلذ ناك

 عفدي نأ ىلعملا عسي هنأ ملع أ الف ى رب دق هن أ ىلعملا دنع ىطعال لمتحا نإو

 همزلي امح لاؤسلاب دبعتم هنأل ؛ كلذب ىطعملا ىزتجي االو . ريقن ىلإ ءىشلا كلذ

 . هلهج اذإ هيلع هللا هبج وأ ام عيمج نم

 ريقف ىلإ هيلإ عفدام ىطمال مفدف ، هاننب لاع ىطممل نأ ملعال ىطعملا ناك نإو

 ناك نإ : ليقن . اينغ ناكو ريقن هنأ لاع وأ « ىطعملاب الهاج ىطعملا ناكو

 & ىنغ وهو كلذ ىلع اذه هضبقو هرقف دحل هيلإ ملس امنإ هنأ : مهرمأ نم بلغألا

 ص هجولا اذه ىلع ناكاذإ هل زاجأ دق اضعب نأ وجرأو . ىطعملل هيلع نومضم وهف
 ؛ هنم هيلإ صلختو ىطعملا ىلإ هعفد نإو . هنم ىطعملا ةءارب عضوم اريقف هيطعي نأ

 كلذ لمعف نإ و . ةاكزلا نم هنأ هجولا اذه ىلع هىلمي نأ هيلع سيلو . ىلإ بحأ وهف

 . ىلإ بحأ ناك

 رضي وأ نيدب اهلمحتيمل نم ىلع ةرطفلا جارخإ بجي :هللا همحر رثؤملا وب أ لاقو
نم اهم ىطمي الف ةقدصلا امأو . اهجرخ نم رطفلا ةاكر نم ىطعي لقو . لايمب اه



_ ١٥٣ 

 هلايعو هبزح الام هدغع ناك اذإ ڵاهجرخم نم ةقدصلا نم ىطعي : ايق دقو . اهجرخم

 . هت رمك و 4تءانص وأ هتراح وأ هتلخ نم هتنسل

 لصف

 هلو { كردت مل ةعارز هلو ، اهجرخمام هعم سيلو « رطفلا ةاكز هتكردأ نمو

 ڵ هناوي> نم ائيش الو رطفلا ةاكز ىف هلام نم عفدي نأ همزايال هنإ ، ناويحو لام

 . هتعارز ىلع نيرتي الو

 هل بحتسيف ث ناضمر رهش ىف زعلا لكأيو هتنس ىف رقلا لكأي ناك نمو

 ىف لك أي ناك نإ هنأ الإ ، ناضمر رهش ىف هلايعو وه لك أي ناكام جرخب نأ

 نإ كل ذ هأزجا ةرذلا بح نم جرخأف ى كا ذ دعب ربلا مدع 7 ربلا ناضمر رهش

 . هلرا ءاش

 هأزجأ رملاو بحلا نم جرخي نأ دارأف ، هتوق ىف رقلاو ربلا طلخب ناك نإو

 .ند هيلعو همدن رثك أ وأ مالغو هنكسي نكسم هل زاك نمو . هلا ءاش نإ كالذ

 . مهملع تسيل نيك اسملاو ءارقلل تاقدصلا امإ : عيبرلاو بوبح لاقف

 ةاكز نع ىطمي و ، ناضمر رهشف ربلا لك أي نمع هللا هجر نلا وبأ لثسو

 نإف . ناضهر رهش ىف لك أي امم ىطعي نأ هل بحتسي : لاق . ةرذلاو رقلا رطفلا

 نم ىطعأ نإو . ءازجإلاب طعيلن الإو « لضفأ كلذف لضفأ وه امم لكلا ىطعأ
 الإ "ىزجو . امرغ هيلع رمل هدو رملا ىلع "ىزتجنال عضوم ىف وهو ، هدحو رلا

نإو . هللا ءاش نإ "ىزحي ثالذف ، ريقفلا ىلإ بحأ رملا نوكي لاح ىف نوكي نأ



_ ٥٤ ١ 

 ىطعأ نإو ي هيلع مرغ الو لضفلانع بغر دقن ء ربلا لك أي وهو ةرذلا نم ىطعأ

 ناك ام ىلع وأ اءزج عون لك نم ىطعأ نإو 0 لذضنأ وهف اهلك عاونألا نه

 رهش ىف لك أي ناكامم ىطعي نأ هل بحتسيو سصمؤي هنأ الإ ، هنع أزجأ لك أي

 ىغبنيو . هنع أز>أ اهلك أي ناك ىتلا عاونألا دحأ نم ىطعأ نإو . ناضمر
 . رثألا عابتا

 ذخأي نأ هل سللن 2 ري:ك بح هعم عمتجا ىتح نابرقلا ةاكر نم ذخأ نمو

 . هدر :نأ هل بحنف ڵ كلذ نم رثك أ ذخأ نإف . . هتنسل هيفكي امم رثك أ هنم

 عمتجا ولو . اهطعي نأ هيلع سيلف ، ةرطفلا ةاكز ذخأ هل زوجي ناك نإف وه امأو

 . ائيش كل ذ ىلع دادزبال نكل و ، هتنسل هلايعو وه هيفكي ام هعم

 سأب الف فالخلا لهأ ءارتف تيطعأ نإ و . رطفلا ةاكزب ىلوأ نيذسلل ءارقفو

 وه رطفلا ةاكز ذخأ هل زوجي ىذلا ريقفلاو . ناميألا ةرافك كالذكو . لذب

 نم ةنؤمو هتنؤم نع صقني هلامو ، لمع الو ةراجت نم ىنغ الو هل لامال ىذلا

 ذخألاو رطفلا ةاكز و ةقدصلا هل زوجت ىذلا اذهف . ةرملا ىلإ ةرملا نم هلوع همزاي

 . تارافكلا نم

 لصف
 ةاكز ريفصلا هدلو نع جرخت نأ دلاولا ىلعو : هرا همحر ديعس فأ نعو

 ناك نإو . هدالوأ دمبع كل ذكو ك اهجارخإ هيملع بجحي نم ناك اذإ ا رطفلا

 لام نم : لوقو . هل ام نم هنع جرح : لوقف . هنع اهجارخإ ف فلتخيف لام دلوال

. رثاج فکالذ لكف ، هدلو لام نم وأ هلام نم دلاولا اهجرخأ نإف : هيب أ



 ۔ ١٥٥

 ىف ناك اذإ هديبع نعو هنع جرخن و 2 هلام ىف تيلا ىلع رطفلا ةاكز بجتو

 . هرمأ ىلي نم وأ هيصو هنع جرخيو ى ثالذل ةعس هلام

 كلام هدلو دالوأل نوكي نأ الإ بجت الف دجلا ىلع راطفلا ةاكز بوجو امأو

 همزليو مهل ثراولا وه دجلا ناكو لام مهل نكي مل نإو . مهلام نم مهنع جرخيف

 بجتالاهنأ لوقلا رثك أو . مهنع هيلع رطفلا ةاك ز بوجو ىففلتخيف ، مهلوع

 ةاكزو رطفلا ةاكز مهنع جرخ اهنأ ء اهتوخإ ىف ةبسقحم ةأرما ىف دجوم و . هيلع

 نم متيلا نع رطفلا ةاكز جرخي نأ بسقحلا ىلع سيل : لوقو . مهلام نم مهلام

 . ميلا لام

 ؛ رطقلا ةقدص هنع جرخي نأ هيلعف 2 هدلب ريغ دلب ىف ريغص دلو هل ناك نمو

 . هيمح هتن ؤمو هتقفن نأل

 لصق

 قيقر ٥4٨4م و رطفلا مول هلع ص نميف 4 هللا امهمحر حمسمو مشاه نع دجوو

 لاقو . رطفلا ةاكز مهنع حرخب نأ هيلع سيل هنإ ، مهك اسمإ ديري الو ةراجتلل
 ٠ كللذ هملع نأ بتكلا ق دحوي : دمل ولا وب ]

 نإو . مهف ةرطف الف ڵ ةراجتلا ةاكز اه بجت مهميق تن اك نإ : لوقو

 . رطفلا ةاكز مهفن ةراجتلا ةاكز مهنم بجت م

 نإ : ناضمر ربش ىف همالغ عاب لجر ىف © هللا امهمحر حبسمو مشاه لاقو

نم ثكالذكو . عئابلا ىلع ىبن 6 رطفلا ةليل هعاب نإو ، ىرتشملا ىلع رطفلا ةكز



_ ٦ ٥ ١ _ 

 رطفلا ةليل تام نإو . رطنلا ةاكز هنع حرخ تأ بحي 1 ناضمر رهش ىف تام

 . رطفلا ةاكز هنع تجرخأ

 سيل غلابلا دلولاو 2 رطفلا ةاكز هنع حرخب نأ هديس ىلع سيل قبآلا دبملاو

 هرج> نوكي نأ الإ ص ىنأ وأ ناك اركذ رطفلا ةاكز هنع جرخي نأ هيبأ ىلع

 . هنع جرخ نأ بحنف 5 هلامو

 ردقب مهنم دحاو لك ىطعي هنإف ڵ ىماتبو ناب ءاكرش نم دبع ناك نإو

 ةاكز هتلع بحتال اريقف ءامكر شلانم دحأ ناك نإو ٠. رطفلا ةاكز ىف هنم هتصح

 هديبع نع رطفلا ةاكز جرخ نأ ديسلا ىلعو . هتص> ىف هيملع ءىش الف ى رطنلا

 بجي : لوقن . قبآلاو بوصنملا دبملا ىف فلتخيو مهريبكو مهريغص نيرضاحلا
 . بجيال : لوقو . مهنع رطفلا ةاكز جارخإ

 جرخم نأ هيلعف ڵ ةراجتلا ىنيم مهب دصقي ملو ةمدخال اديبع ىرتشا نمو

 جارخإ بوجو ىفف « ملسلا ةلزنمب اوناكو ةراجتلل مهارتشا نإ و . رطفلا ةاك ز مهنع

 . فالتخا مهنع رطفلا ةاكز

 . هبتاكنيح ار حريصيهنأل ؛ رطفلاةاكز هنع جرخي نأهمزلي الفهدبعبتاك نمو

 . هيلعو هل بج ايف ةي رحلا ماكح أ بماكلا مزليو . 7 لاملا نم دؤي 1 ولو

 ةاكز هغع ىدؤي نأ هيلع : لوقف ، لسمل ناك اذإ ىذلا دبملا ىف فلتخاو
 هنأل ؛ كرشم ناك اذإ هيف هيلع ةاكزال : لوقو . هديبع ةلمج نم هنأل ؟ ,افلا

 . هكلم ىف مهعدي نأ هل سيل ، بارعألا ىف مهعيبب ذوخأم

هدبع ىلع اضيأ ىذلا ىلع ةاكز الف ، اًيمذ ديسلاو املسم دبعلا نامك نإو



_ ١٥٧ 

 هنم بلط اذإ ملسملا هدبع عيب ذوخأم ىذلاو . هسفن ىف هيلع ةاكز ال اك لسلل

 عيبلا .

 . نبلطي مل وأ نبلط ، نهعيبب ىذلا ذخؤيف ، نيملسملا ديبعلا نم ثانإلا امأو

 مهيلع هللا مرح ام ىناعمل نينمؤملا ىلع نيكرشملا ليبس لعجي نأ لدعلا نم سيلو

 . جورفلا نم

 جرخي نأ هيلعو ث هل اكلم ناك هب هل ىوللا هلبق اذإف هب ىم وملا دبعلا امأو

 اودؤي نأ مهلعو , ةثرولا ىلإ عجر هب هل ىدموملا هلبقي ل نإو . رطنلا ةاكز هغع

 . رطفلا ةاكز هنع

 رايحلاهل نم ىلع هنع رطفلا ةاكز نإ : لوقف . رايحلاب عيبملا دبعلا ىف فلتخاو

 ىلع ةرطفلا تناك ىرتشملل رايخلا ناك اذإ : لوقو . مالاو درلا نكمم هنأل ؟ هيف

 ؛ عئابلا ىلع الو ىرتشملا ىلع بجتال : لوقو . هكلم نع لقتني مل هنأل ؛ عئابلا

 توبثل ىرتشملل اسام راص الو ىرتل هيف رايخلا توبثل هكسلميال عئابلا نأل

 تنابك هدر نإو ث ةرطنلا هيلع ناك راتخاو عيبلا كلم نم نكلو. عئابلل رايخلا

 ناك اذإ لوقلا اذه ىنبجعيو . هيلإ عجر مث عئابلل ناك لصأل؛ نأل « عئابلا ىلع
 ىلع ةاكزلا هيلع نوكي نأ ىنبحتأ عئابلل رايخلا نامك اذإ امأو . ىرتثشملل رايملا

 . هل رايحلاو هكلم نع لقتني مل هنأل ، لاح

 .هالومىلع رطفلا ةاكرف 2 لجأ ىلإ قتعملاو راعملاو رجؤملاو ردملا دبعلا امأو

 © ىلعألا هديسل كلم هلامو دبعلا نأل ى رطفلا ةاكز ديدلا امهنع جرخ دبعلا دبعو

 كل ذ ىلوت وه ءاش نرإ د © كلذ ىلع هنمأ نإ امهنع جرحم نأ هدع رم ] ءاش نإ

. هلام ق لاك كلذو ئ هسقنب



 ۔ ٥٨ ١ _

 عئابلا دبع هنإف ، ةمماتملا هيف زوجت ال ثيح « دساف ءارش دبع ىرتشا نهو

 ةاكزلاف ، ىرتشملا هضبةو ةمماتملا هيف زوجت عيبلا ناك نإو . هيلع رطفلا ةاكزو

 م و: دعب بيعب ىرتشملا هدر نإو .عئابلاللإ دبعلا عجرو عيبلا ضقتني نأ الإ ؤ هيلع

 . ىرتشملا ىلع ىهف « هيلع ةرطفلا بوجو دعب وأ رطنلا

 ك جوزلا اهب لخد ى هضبقت م وأ هتضبقف نيعم دبع ىلع ةأرما تجوزت نإو

 لوخدلا لبق اهقلط نإ امأو.رطفلا دعب اهقلط ول و اهملع هتاك ز نإ ،اهب لخدي م وأ

 , هتلمج ىف اهيلع ةاكز ال هنإ اهيلع اتومضم ريصيو هضبقت مل اف .هضقن اهل نوكيف

 نإو . هضبقت مل وأ هتضبق ، رطفلا ةاكز فصن اهيلع نوكس. نأ دعبي ال نكلو

 . هضيقت مل ام هيف اهملع ةاكزال نأ ىنبجميف . نيعم ريغ دبع ىلع جيوزتلا ناك

 ء دولوم هل دلو رم ىلع رطفلا ةاكز هيف بجت ىذلا تقولا ىف فلتخاو

 رخآ راهن نم ءىش ق كولمملا كلم وأ ‘ د ول ومل دل و اذإ : لوقن . اكولمم كلم وأ

 ةاكز هيل تبجو . لاوش لاله ةليل سمشلا تباغ ول و - ناضمر رهش نم موے

 . رطنلا ةاكز هيلع بجت مل ، لمالا لوخد دعب كلم وأ دلو نإو . راطفلا

 رطقلا ةليل هدبع قتعأ نمو . هيلع ةاكز الف ى لالهلا دعب دلو اذإ : لرقو

 . ةليللا كات هعاب نإ كلذكو . رطفلا ةاكز هغع جرخأ

 آادءع ىرتشا نإو . رطفلا ةاكز هنع ىدأ رطفلا ةليل دول وم هل دلو نمو

 . رطفلا ةاكز هنع.ىدأ رطفلا ةليل تام نمو . ةاكز هيف هيلع سيلف

موي نم رجفلا عولط كردأ نم ىلع بجت رطألا ةقدص : معلا لهأ ضعب لاقو



_ ٩ ٥ ١ _ 

 لبق رطنلا موي ىف كولمم كلم ول : لوقلا ضعب ىنو . ديعلا ىلصي نأ ىلإ راطفلا

 ةاكز ممحع جرخن نأ هيلع ناك ،مويلا کالذ ىف دولوم هل دلو وأ ے سمشلا بورغ

 . رطفلا

 هيملع لخد نم مزلت اهنإف ناضمر رهش ةرطف امأو : هللا همحر ديعس وب أ لاق و

 وهو رطفلا موي نم حبصلا هيلع قشنا نم الإ مزلتال :لوقو .رطنلا ةليل نم ليالا

 . هيلع ءىش الف كالذ دعب دلو وأ کالذ لمق تام نمو . ىح

 نإو . فالتخا هيف ىرتشملاو ةاكزلا عئابلا ىلعف ص رطفلا ةليل هدبع عاب نمو

 رطفلا ةليل دول وملا دلو اذإو . ىرتشملا ىلع ةاكزلاف ناضمر نم موي رخآ ىف هعاب

 .هنع اهجارخإ بجي مل رطفلا ةادغ دلو نإ و ،رطفلا ةاكز هنع جرخأ ، ليللا لوأ

 . هلكم ويلا ضقني ملام رطفلا موي ىف دلو اذإ هغع جرخم : لوقو

 . ملعأ هللاو . هتجوز ديبع نع ةرطنلا جارخإ لجرلا مزلي ال : ليقو

 لصف

 رفسلا ىف وهو رطفلا حبص هكردأ اذإ رفاسملا ىن٬هللا همحر ىراوحلا ىنأ نعو

 اهجرخأ نإو . هدلب ىلإ عجر ىتم اهجرخي هنإ ، رطنلا ةتدص جرخم ام هعم نكي ملو

 نإو . رمأي وأ كلذ رمأ ث ثالذ هنع هأزجأ هلهأ ضعب وأ هليكو هدلب ىف هنع

 ىدأو ك عجر اذإ بئاغلا نم هضوع ذخأي نأ ىلع٬ بئاغلا نع هلام نم جرخلاهجرخأ

 جرخي نأ هيلعو ، هغع زحي مل ضوعلا هيلإ دري مل نإو . هنع هأزجأ هقدصو هنع
. هسفن ةاكز



 ۔۔ _ ١٦٠

 ى ةضذنل اي رسلاو بلا هنكم اذإ راسملا ف ك هللا ٨42 ر نسحلا م أ نعو

 هجرخيو ناضمر رهش ىف لك أي ام لثم « ًاماعط ةضفلاب ىرتشي نأ هل بحتسيف

 . هسقن نع

 قرفو . هزابرةأ هنع قرفي نأ 2 هلهأ نم ادحأ صوي ملو رفس ىن ناكنمو

 3 هرفس ىف هيملع صقني نأ فاخام لاملا نم هعم نوكي نأ الإ ءرطفأ ثيح هزابرقأ

 ىف راسيو لام هل ناك اذإ اذهو . هقرف ثالذب رمميأ اذإف . ةقرفتلا نع كسمب هنإف

 ك هنع اوةرف مهن أ هلهأ هربخ لو هدل؛ ىلإ عجر ىتح هرفس ىف رسيتي ل نإو . هدلب

 هرفس ىف توما فاخ نإو . ه۔ةن نع قرف مهب قثي و هنع اوةرف م أ هوربخأ وأ

 .هللا ءاشنإ رذعملا هل انوجر . دهتجاو تاذ بتك هدهشي نم دجيمل نإ و.هب ىصوأ

٤ 

 هلع سالو ١ ندب هلمحتد ن ٠

 جرخو نيدتي نأ هيمع سيلف ڵ ماعطلا مدعو ريثك لام هلو هدلب ىف ناك نإو

 مهاردلا نه جرخي : لاق هنأ مامض نع ىور دقن ؛ مهارد هعم نوكي نأ الإ ء ةرطفلا

 ةنسلا نأل ؛ اماعط جرخيو اماعط ا , ىرتشيو مهارد جرخي ال : لوقو .ماعطلا ةميق

 ق آاربقن هرضح ىف اينغ ناك اذإ رفاسملا ف لمة لوو . مامطل اب ةرطفلا ىف تءاح

 ةرطفلا لمحتي نأ هيلع سيلف ى هداز نع لضف هعم نكي ملو رطفلا هكردأف ڵ هرفس

 اهجرخأف هدلب ىلإ عجر نإف - هب رغي مل هعاب اذإ ءىش هعم نوكي نأ الإ ، نيدب

 هنإ :لوقو .مدعم وهو اهتقو رضح هنأل ؛ هيلع اهبجوي مل اهجرخم مل نإو ى نس

 عجر اذإ ةرطفلا جارخإ هيلع بجو ى رطنلا تقو نيح ىف هنطو ىف اينغ ناك اذإ

.هنطو ىلإ



 س ١٦١ س

 لصف

 كلذ ىف هلام ت,هذأن ةحاج هيلع تنأ 7 امنغ رطفلا ةادغ ىف حبصأ نمو

 ىنفتساف ريقن حبصأ نإو . رطفلا ةاكز هيلعف رطفلا ةاكز جرخم نأ لبق « موعلا

 . ةرطنلا هيلعف لخدي نأ لبق رطفلا موي

 رثك أ وهو رطفلا موي نم رجفلا عولط دعب ىنغتسا اذإ هيلع ةرطف ال : لرقو

 همزلي نم دحأ تام وأ ،رطفلا موي نم رجفلا علطي نأ لبق نم رقتفا نإ و . لوقلا

 . ةرطف هيملع سالف هنع ةرطفلا جارخإ

 . رطفلا ةاكز ماكحأ تبجو رطفلا موي نم ليالا علط اذإ : لوقو

 رسيأ نإو هيلع ءىش الفامملا ةالص نم هعوجر لعب رسيأ نم : ءايضلا ىفو

 ةقدص الف رطفلا موي نم رجفلا عولط دعب كرشم سأ نإو 0 ةرطفلا هيلعف كالذ لبق

 . هيلع ةقدصلاف رطفلا ةليل سأ نإو . هيلع

 رفاكلاو ةبرق اهنأل ؛ هيلع بجت مل هدعب ملسأ مث رطفلا موي دترم دترا نإ و

 . هيلع تبجو رظنلا ةليل ملسأ نمو . هل ةبرقال

 لصف

 . لام اهل ناك اذإ لجرلا ىلع ام رطفلا ةاكز نم ةأرملا ىلع : ليقو

 هيلع كللذ نإ : لوقف .هتجوز نع جوزلا ىلع رطفلا ةاكز توبث ىف فلتخاو

 .٠' هزذمبعو ةينيك هياع اهل وع توبلب 7 رفف وأ ةينغ تن اك امل

) ٦ ح نييل اطلا جهنم - ) ١١



 س ١٦٢

 .اهسسفن ىف اهملع دبعتلا توبثبءةريقف وأ ةينغ تناك اهيف هيلع ةاكز ال : لوقو

 . اهلع ء ىش الف ةربقف تناك نإو . اهسفن نع تجرخأ ةينغ تن اك نإ

 جرخم نأ هيملع ةريقف تن اك نإو . اهف هيلع ءىش الف ةيغغ تن اكنإ : لوقو

 : لاق . هديبعو رافصلا هدالوأ هبش هلايع نم اهتوبثو اهنع ةفلكلا لاوزل اهنع

 . اهجوز ىلع اهترطف بجي ال هنأ هلرا همحر دمح وب أ راتخاو . لوقلا اذه ىبجءيو

 تناىك ،هتجوز مداخ نع جرخي نأ جوزلا ىلع سيلو بجن اهنأ نسحلا وبأ راتخاو

 سيلن ردقت مل نإو ى تردق نإ امتمأ نع جرخم هتجوز ىلع كلذو . ةريقف وأ ةينغ

 . اهملع

 ةرطفلا جرخت نأ اهمزلي الن ،ءارقف مهو رافص دالوأ اهل ناك اذإ ةينغلا ةأرملاو

 . اتيم وأ ايح مهوب أ ناك مهنع

 مزلي الف ‘ لجنآ اهجوز ىلع قادص اهلو اهل لام الو ديبع اهل نامك اذإ ةأرلاو

 اهلف 2 الجاع اهقادص نامك نإو . اهديبع نع ةرطفلا جرختل هنم اهبطمي نأ جوزلا

 . هلوع اهمزلي نمو اهديبع نع جرختو هنم ذخأت نأ

 لصق

 تقو ىلإ رطفلا ةادغ نم ص رجفلا علطم نم رطفلا ةاكز جارخإ بحتسيو

 ةليل نم ليالا علطم نم اهجارخإ زوجي : لوقو . ديملا ةالصل ىلصالا ىلإ جورخلا

 نع رذع نم الإ كلذ دعب اهريخأتب رمؤي الو ،ىلصال ىلإ جورلا تقو ىلإ رطنلا

اهنأل؛هنع أزجأو همزل ام ىدأ دقن 2 كلذ دعب اهادأ مث تقولا كلذ دعب اهجارخإ



- ١٦٣ 

 نإو . ريثك وأ لياقب رطفلا موي دعب ولو هنع ىزجأ هاضق ىتمو ث نيدلا ةلزنمب ريصت

 . سأب الف تقولا كلذ لبق اهمدقو ةجاح ءارقفلا دحأب ىأر

 نع هلأسأ هللا همحر بوبحم نب دمحم ىلإ تبتك : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 . رهشب هدعب وأ ناضمر رهش ىف وأ ، رهشب ناضمر رهش لبق رطنلا ةاكز جارخإ

 . هنع ىزجأ دقف ٠ رهشب هدعب وأ ناضمر رهش ىف اهجرخأ نم امأ : ىلإ بتكف

 .هنع ىزجنال هنإف ، رهشب هلبق جرخأ نم امأو

 ًاداتعا وأ كالذب هنم ًدافختسا رطفلا موي ىضقناىتح ةرطفلا جارخإ كرت نمو

 اهادأ و كلذ دعب اهجرخأ نإف . مالا نم هيلع نمأت الف ڵ كل ذ ىن نيدسملا ةفلاخمل

 لزعي نأ ريقف هيلإ بلط نإ و . هيلع سأب الو ى هنع تأزجأ دةف 2 هللا ىلإ باتو

 موي اهجارخإ ليجعت هل بحتسيو ، رمؤيال هنإ ث رطفلا موي دعب تقو ىلإ اهنم هل

 & هرنآ وأ هطسوأ وأ ناضمر رهش لوأ ىف س ريقد ىلإ اهجرخأ نم امأو ٠ رطفلا

 لخد اذإ ى لوقلا ضعب ىنثالذ هأزجأ دقن ع رطفلا موي ىلإ نفتسي ملو ريقفلا تمي ملو

 . رطنلا ةاكز نم ىطعي نأ هل زوجب نم دحب وهو رطفلا موي

 نأ ملع اذإ ث هنم ضيقام نامض ىمعلل ىلعف « رطفلا موي لبق ىطعملا تام نإو

 ىذلا نامضلا ىطعملا ةئرو ىلإ هضبق ىذلا ملسيو { رطنلا ةاكز نم هنم هضبق ىذلا

 ىإ هملي ىتح هنم ربي الف ث ريقن ىلإ ىطعأ ام ملسو ىطعلل لهج نإو . همزل
 . ةثرولا

 هل.لزعف ڵ رطفلا ةاكز نم هل لزعي نأ هيل 1 بلطو لجر ىلإ ريقف ءاج نإو

ريفف ىلإ هعفدي نأ هل نإ ى كلذ بحتسيال هنأ ملع م ث رخذلا نم دفلا موي ىلإ



_ ١٦١٦٤ 

 ىعم ص هل لزعي نأ باط ىذلا هيطمب نأ لبة فلتو اميش هل لزع نإو . هريغ

 أربي : لوقت ىل اهضبقي نالف ىلإ اهملس : يقنلا لاق نإو . هناكم لدبي نأ لزاعلا
 . ضبةلاب روماملا ىلإ اهملس اذإ ملسمل

 اهنم ىضتي نأ هل زوجي : لوه . رطفلا ةاك ز نم ذخ أو نيد هياع ناك نمو

 ىف ةصاخ ءارقفال ىهو ى ةاكزلا ةلزغب تسول اهأإ : لوقو ةامكزلا ةلزن ىهو هنيد

 . ةنسلا هب تءاج . مويلا كالذ

 نممو ث ةارشلا نم هنأ الإ ص لام هل سيلو نيد هيلع سيل لجر ىف ليقو

 نم ىراشلا ىطعيال هنإ : هلايعو وه هتوق هيفكي ام كل ذ نم بيصيف 2 هديب لمعي

 , ةقدصلا عمجي نمم نوكي نأ الإ هلايعىطعي نكلو ى رطفلا ةاكز نم الو ةقدصلا

 . ءا رقفلا نم دحاو ذخأي ام ردةب هل صخ ريف

 كرشلا لهأ نم ك مهريغو ةمذلا لهأ نم ءارةفو نيملسملا نم ءارقف رضح نإ و

 نإف . مهريغ و جرا ولا نم فالالا لهأ ء ارةفو نامأب مالسإلا ضرأ لخد نم

 جحلا ىف ءادعلا نم نيملسملا ىنعي امو 4 تارافكلا ماعطإ نم ناك امو رطفلا ةاكز

 .مهسفنأ نه ن وببصي امو ‘ نومرح مهو لحلا ىفو ‘ مرحلا رحشلاو ديصلا ةرافكو

 هيف |ودهز نإو ك هب ىلوأ مم هرذخأ نإف ك نيملسملا ء ارقف ىلع ضرعي اذه عيمج نإف

 نم ءىش لضف نإ كل ذكو . مهان رك ذ نيذلا ءالؤه نهم مهريغ ىلإ مهد ك هودرو

 . ءالؤه ىلإ لضفلا مفد ، مهتيافك مهذخأ دعب نيملدملا ءارقت

 . هانرك ذ ىذلا اذه نم نوطعي مهنأ ملعأ لف ڵ دهملا لهأو برحلا لدأ امأو

نإ و . ىراش ةقفن اًم مهم دحا و لك ىلطعبنأ بحتسيف ةعس > ارةفلاىف ناك نإو



 س _ ١٦٥

 وأ كلذ ند لقأ ءارقفلا ىلع اهقرف نإو . رملاو بحلا ماقم موقي وهف نيلم اوطعأ
 . زياف رثك أ

 لصف

 نإف ڵ لك أي امم اهجرخيلف اهجارخإ دارأو رطفلا ةاكز هيلع تيجو نمو

 ريعشلا لك أ نإو . ةرذلا نم جرخأ ةرذ لك أ نإو ، ربلا نم اهجرخأ ربلا لك أ

 ماعطلا عاونأ نم امهريغ وأ نبالاو رملا نه هتقفن ناك نمو . امهنم جرخأ زرألاو

 ضعب ىفو . لك أي امم دحاو لك نع جرخيف ، رخآ عون نم هلايع ضعب ةقفن و
 . ءاج ام بسح ىلع هعضومو . ةدلبلا لهأ رثك أ ءاذغ هيملع امم اهجرخ هنإ : لوقلا

 رع رلا نم ىلععأ نإو . لضفأ لضفألاو . تارافكلاو نيك اللا مامطإ ىف

 . زئاجف امهنم جرخأو ةرذلاو ربلا طلخ نمو . هللا ءاش نإ ن-غ اهلك عاونألا

 هيد رمح أ ، ريقف لإ عاص عفد دارأ اياكف « هلايع نع ةرطفلا جرخ ىذلاو

 دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هللا ىلإ ابرقت هلايع نه ادحاو ىمسي ى نالف نع هنأ ةيملا

 ىلع هنمأي ةتث نوكي نأ الإ ث هنع هقرفي دحأ ىلإ هنابرق دحأ عفدي الو . ومل

 لصو دق هن أ ملعي ىتح ض هنع ىزجب الو زوج الف ص ةقالا ريغ هيف ىلو نإ و . كلذ

 هرفس ىف اجاتحم ناك اذإ ةقدصلا نم ذخأي نأ زوجي ليبسلا رباعو . هيقحتسم ىلإ

 . هدلب ف اينغ ناكولو

 بلغألا ف ناك نإف . ةلقلا لهأ نم هريخو ىودلا ىلع رطفلا ةاكز بجتو

طتأ مهاع لمح الو ‘ نبل نم اعاص مهخم د>او لك نع ا وجرخأ ك نمالا مهماعط



- ١٦٦١ 

 دوقنلا نم ةرطفلا جارخإ ىزجي الو . نبالا مهماهط ناك اذإ « رم الو بح الو

 اذإ هنأل ةرورض كاذ ىف ملعأ الو . ماعطلا الإ ىزجي الو . ضورملا نم اهريذ الو

 لوق ىف ءاج دق هنأ وجرأو . فيلكتلا كح هنع لاز ملسملا ىلع ةرورضلا تمقو

 تءاج ةنسلا نأل ، ةنس تويث كاذ ىف ملعن الو . ةميقلا ذخأ ىف صيخ تب انباحصأل

 هرد ؤد ىتح هيلع اميد ناك ى ةميقلا دجوو تقولا ىف ما ہطلا دحي نمو . ماعطلاب اب

 . هذجحو ىتم ماعطلا نم

 اهغبقي ، :لاومألا ةاكز لثم ىه : لوقن رطفلا ةاكز عضوم ىف فلتخاو

 . لاومألا ةاكز عضي ثيح اهعضيو « اهب ىلوأ وهو ، ىلاولا وأ مامإلا

 ءاينغألاىلع ءارقغال ىهامإ و . لاومألا ةاكرك تسيل رطفلا ةاكز نإ : لوقو

 . اهماهس عضومو اهمسق : ا نيب دق لاومألا ةاكزو

 لصف

 ىلعو ص رطفلا ةاكز نع هلأسي ، هللا همحر ةديبع ابأ ىأ لئاس نإ : لمق

 امهنود رتشاو نيذه كيب يب وٹ عبف بهذا : : ةذيبع وب أ هل لاقن . نايلاق نابوث ل ماسلا

 لمحتيالو امهعيب هيلع سيل :ليقن . تاعارزلاو لصألا امأو.. رطفلا ةاكز جرخأو

 ناك : ليقو . ةذيبع وب ] لاق ام ىلعف ىلحلاو ةوسكللا امأو . هتعارز ىلع نردلا

 لاق ام هبجعي روعألا ناكو . ناضمر رهش ةرطف نع مهاردلا ءاطعإ هركي ماض

 . ماعطلا نم ريخ مهاردلا نإ : لاق نأ هيأر نم ادب م مامض

 نيدهاجملا نإ : ليقو . زجي 1 رانيد عاصلا ناكم ىطعأ ول : بوبح لاقو

ء نيدسملا نم مهريغ ةلزنمب اهىلإ نيجاتحم اوناك اذإ ، رطفلا ةقدص ذخأ ىف قح مه



 س ١٦٧

 عاص نع جرخيل « بطرلا نامز ىن ابطر جرخأ نم : ليآو . لضفأ مهلإ اهعفدو
 عاص رادقم رقلا نم ىطعيو .. نيتاص رسيلا نمو بطرلا نم ًافصنو اعاص رقلا

 داز ام را لة\ هيملع 7 6 زونلل نه نزرلاب ىطعأ اذإ ) ونك نأ لبق هز زو وأ

 . ءاملا نم هيف

 ٠ نبالا ىف اوفلتخاو . نورخآ هزحم ملو . موق هزاجأف . قيقدلا ىف فلتخاو

 ابل نوكي نأ نبالا ةزاجإ ىرب ىذلاو . نبل : نورخآ لاقو . طقأ : موف لاقف

 : نورخآ لاقو . بيارلا نم وه : موف لاقو . دبز هنم عزفي لو ءام هب طلخ .

 هللاو . مهاذغ رثىك آ هيلع ماقتسا ىذلا نم نوك نأ ىنبحميو . ضخلا نم وه

 . قهفوتلا هب و . عأ

 . تارافكلاو نامألاو فاكتعالاو روذنلا باتك هولتيو مايصلا باتك مت

ع دج
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 رشع سداسلا لوقلا

 اهظافلأو روذنلا ىف

 بجيال امو اهفو اهنم بحي امو

 ءافولاف . « آريطتسم هرمث ناك اموي نوفاخي و رذنلاب نوفوي » : ىلاعت هللا لاق

 ىصعي.ءىش لعفب رذن نإ امأو . ىلاست هللا ةعاط ىف رذنب رذن نم ىلع بجاو رذنلاب

 هنأل ؛ كالذ لعفب هتدارإ نم ةبوتلا هيلعو « هب ىفبال نأ هيلع بجاولاف « هيف هلل

 .ىلاعت هلل ةبرق الإ نركيال رذنلاو ء لامحألا نم هطخسي امب ىلاعت هللا ىلإ برقتيال

 ، هب ىفويال : مهضعب لاقف . ةيصعملا رذن ةرافك بوجو ى انباحصأ فلتخاو

 هيف ةرافك الو

 نع ىور آ . هيف ةرافك ال نأ بجوي رافنلاو . ةرافكلا هيف : مهضعب لاقو

 (_)هصميالف هيسي نأ رذن نمو . هعطيلن هللا عيطبنأ رذن نم : لاق هنأ وي ىنلا
 . ةرافكلا رك ذي لو

 هرذنب ىفد نأ لبق لس 7 ‘ ملسي نأ لبق تاعاطلانم ائيش لمعي نأ رذن نمو

 :لاق هن أ هنع هللا ىضر باطخلا ن رمع نع ىوز امل ؟ همالسإ دعب هب ىفوي نأ هيلعف

 ةتعلا لوسر كالذب تربخ ق ‘ مارحلا دحسملاىف و فت 3 أ نأ ةيا»اجلا ف ترذن

 ةشئاع نع ةسخلا ىورو . ىراخلاو عيبرلا ىف وهو ةشئاع نع ةجام نا هحرخأ ( ١)

 م . نيم ةرافك هقرافكو ةضمعم ق رذنال
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 كلجال ايف نؤملا ىلع رذنال : لاق هنأ لقو ىنلا نع ليقو كرذنب فوأ : هل لاقت

 . هللا ةيصعم“'أىف رذن الو . عيطتسي ال ايف الو

 هذه نم ءىش ىف رذنلا مقيال هانعم : مهضعب لاقن . كل ذ ىف نوملسملا فلتخاو

 اذسه ىف نمؤملا ىلع ءافو ال ىأ رذنال هانعم : مهضعب لاقو . ربخلا رهاظب هوجولا

 لوألا لوقلاو . هرذنل ةرافكلا هيلع نكلو 0 هيلع الو رذن ةيصعملا ىف هل الو

 .انيلإ بحأ

 هل ادب مث ءىش لعف ىلع رذن نم : هللا همحر دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاقو

 هب ءافولا هيلعو 2 هسفن نع هلح اذإ هنع لحني الف ، هسفن ىلع هدقع ام دعب ڵ هكرت

 . ةرافكلا وأ

 كردق ام ىلصي هنإف ء ردقي ف ةليل ىلصينأ رذن نم : هللا همحر رثؤملا ىبأ نعو

 الو هرذن ىف مإ دقو ةمات ةليل نوكي ىتح گالذ بسحو . ردق ام ىلصي دوعي 7

 . هيلع ةرافك

 نأ هل زوجي الو « ةرافكلا هيلعف ذ ثنحو ردقي لف ةليل ىلصي نأ فلح نإو

 . رذنلاكةرم دعب ةرم ىلصي

 عغصي فيك لمالا ىلإ اموي ىلصي نأ رذن نمع : هللا همحر ىلع وبأ لثسو

 كرتي : لاق ؟ سمشلا بورتو رصملا نيبو ‘ سمشلا عولط ىلإ رجفلا ةالص نيب
 ىف فلتخاو . امهف ةالصلا كرت ىف هيلع ةرافك الو ڵ نيتقولا نيذه ىف ةالصلا

 . نيتقولا كنيذ ىف اهكرت ام ردقب ةالصلا لدب

 هظفلو ٠ ةثكثاع نع دمحأو ىراخبلا هاورو نصحل ١ نب نارمع نع ةجام نا هحرخأ ) ( ١

 م . دصلا كلمع ال امين الو ةيصعم ف رذنل ءافو ال : ملسم ق
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 نيلصألو نجرخأل هللا ىانش نئل تلات ىوكش تكتشا ة رما نإ : ليقو

 ةلش ىنلاجوز ةنوميم تءاج « جورخلل تزهجتم . هللا اهافشف . سدقلا تيب ىف

 لوسر دجسم ىف ىلصو ىتعنص ام ىلكو ىسلجا : تلاقن كلذب اهربخأف اهملع ملست

 دجاسملا نم هاوس ايفتالص فلأ نم لضفأ هيف ةالص : لوقي ؤمالوو هتمس ىنالعالا

 ىلصت نأ ترذن ةديبع أ تنب ةناهج نأ ةرفص وب أ ظف>و .)هيقنلا دجسم الإ

 دجاسملا دعب وسانلا لجأ ,زم وأ فعضلا اهبأ ىلإ تكّشف . ةرصبلا دجاسم ةدع ىف

 2 ادوع وأ راجحأ اهمامأ لعجت ى ىلصم لمعتف نابجلا ىلإ زربت نأ اهوبأ اهرمأف

 . تاولصلا نم اهسفن ىلع تلعج ام هيف ىلصت مث

 : دجسم ةئام ىف ىلصت نأ ترذن ةأرما ىف انعمس : هلبا همحر رثؤملا وب أ لاقو

 ترذن ةأرما ىف لاق هنا اني ىنلا ن ع هياورال 2 ةالص ةثام دحسم ىف ىلصت اهن أ

 : لوقو . دحاو دجسم ىف ةعكر ىنثام ىلصت نأ اهيزجم هن أ دجسم ةئام ىف ىلصت نأ

 . ىلصتو ىلصم ةئام هيف طح عضوم ىلإ زربت

 انيكسم معطت امنإف اهفصت ملف ةفورعم دجاسم ىف ىلصت نأ ترذن نإ : ليقو

 . تءاش ثي> ىلصت و « اهرذن ةرافك نينيكسم وأ

 ثكالذ لعج ىتح تناوتف نالف ىنب ىلصم ىف ىلصت نأ ترذن ةأرما ىن ليقو

 . اهرذن رفكستو هريغ ىف ىلصت اهنإ « ًافينك عضولل

 لصف
 ء . - ء . ؟ .. . ١١۔ ۔؟ . -
 نا اهجوز هركن ئ ةعجلا موصأ ان او ىح ١ فاع مهالا : تلاق ة ارما ف ليفو

 ىناسنلاو ىذمرزتلاو ملس ٠و ىراخيلاو دمحأ ىلاو . \ هدي أب ن نيذللا نيلصألا ىن ١ ة اذك ( ١)

 دحلا الإ دجاسإا نم هاوس ام ق ةالص فلأ نم لذن ١ اذه ىدحمم ف ةالص : ٠. ةريره ى ١ نع

م . م ١ رح ١
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 ءاش نإ اهم رص مت تماص نإو . هنذإب الإ همايص اهل سيل : لوف . ةعجلا مود موص

 . اهجوز نذإ ريغب تارافكلاو رذنلا موصت نأ اهل : لوقو . هللا

 لف ع اهجوز تيب ريغ ىف موصت نأ ترذن نإ : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 ىل لعفا مهالا : تلاق نإو . اهتيب ىف موصت اهنإ ص هيلإ جورخلاب اهجوز اه نذأي

 ىف اهسفن ىلع تلمج ام موصت اهنإ ء اهجوز اه نذأي ذ ك اهل هللا لعفف اذكو اذك

 ىذلا ناك نإ » . مايأ ةئالث براي : اهلوقبو مايأ ةرشع مهللا : اهلوةب اهمزلي و اهتيب

 كلت ىلإ اهدلب نم اهثارك ل:م نيك اسملا معطتلف « اهتيرق ريغ ةيرق ىف هيمع ترذن

 2 ماعطإلا ىلع .ردقنال ةريقف تناك نإو . ةبهاذ : لوقو . ةعجارو ةبهاذ ةيرقلا

 . اموي عاص فصن لك نع صتلف

 ةئالث موصت اهنإف ، نمف ملكتت الو اهسلايلب مايأ ةثالث موصت نأ ترذن نإو
 . اهتمص ناكم نيك اسم ةتس معطتو ى ىلايالا ناكم ىرخأ مايأ ةئالنو مايأ

 . لمالا مايص ىف اهملع ءىش الو ، اهرذن رفكتو مايأ ةئالث موصت : لوقو

 ىحضألا موي موصت نأ ترذن نإو . اهلع ةرافك الو مايأ ةئالث موصت : لوقو

 . اهريغ ےصتلو امهم وصت نأ اهل لحم الف ء رطفلا موي وأ

 نم هتجوز عنمي نأ لجرال نأ : هللا امهمحر هللا دبع ىبأ نع رثؤملا وي أ ظفحو
 نمم اهجوز ىلع اهل ىذلا نف ءىش اهعم نكي مل نإف ، معطت نكلو رذنلا مايص

 اهمايص ضقتنا اهجوز ىأر ريغب تماص نيف . مايصلا وأ ممطلا نم دب الو ءسابللا

 . اهساع ةرافك الو

ضرم رذع نم الإ اهرطفت نأ اهل نكي مل ةمج لك م وصت نأ ترذن نإو
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 ريغ نم هترطفأ نإو . هناكم موب لك لدب اهلعف رذع نم هترطفأ نإف . هريغ وأ

 . ه رطفت د وت الو رذنلا ةرافكو هل » اهلعف ك رذع

 رةگكستو ، ةعجلا موي لزغت ن أ اهلف {ةعمج مود لك ىف لزغت ال اهنأ ترذن نإو

 . ةدحاو ةرافك رذنلا ةرافك

 امل نكي ملو ،ةمجلا موي موصأ انأو ضيرم وهو ىخأ فاع مهللا : تلاق نإ و

 نأ اهيلع : لوقو . اهتين ىلإ كلذ نأ هللا هحر بوبحم نعن . ادبأ الو مويف ةين

 ةرم مويلا ثالذ ال اهبلع سيل : لوقو . دحاو انوي ىونت ىتح ةمج لك م وصت

 ايص اهلعف ةعمج لك تلاق نإ و . ةعمج مو لك موصت اهنأ ى وغت نأ الإ ، ةدحاو

 . تيمح ام ةعمج لك

 مويو رطنلام وي ترطنأ اذإ اهنإ :لوقن . ةيح تماد ام موصت نأ ترذن نإ و

 اهيلع : لوقو . ةيح تماد ام ثالذ دعب موصت مث رذنلا ةرافك اهيلعف ء ىحضألا

 تمعمطأ 3 مامألا نم رطفت نأ تدارأ نإ : لوقو . ىحضألا مودو رطفلا موي لدب

 . ًاتيكس. موي لك ددعب

 "عو ك انالف ىدلو 5 مهالا : تل ق ةأرما ق كهلا همح رنال.۔غ نب ےثا» لاقم

 ١

 رذن ريغ نم اهلوق اهثربي الو ، اهيلع تباث رذنلاف رذن ريغ نم نيرهش موصأ نأ

 ،تشعام هموصأ هيف ىنينأي ىزا مويلاف «ىدلاو باتك ءاج اذإ :تلاق نإو

 .بجاو رذن اذه نأل ؛ ادبأ مويلا كلذ موصت اهنإف٬تبدلا موي اهدلاو باتك ء اغ

.٥زذ۔.ع موي قفا و اذ ١ كالذكو . هتاكرش تدس لك لدب اهلمذ تصرم ١ ذإف
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 مايآ ةسمخ اهمأ تبب ىف دعقت نأ ترذن ةأرما ىف « هللا همحر ديعس وبأ لاقو «

 ترذن نإو . تايلاوتم نوكت ىتح اهسزجم الف ، تايلاوتم ريغ مايأ ةسمخ تدعقف
 تماد ام اهنإف ؛ سماخ موي ىف ضيحلا اهءاجف ، مايأ ةسمخ اهمأ تيب ىف موصت نأ

 اهمأ تييف اهمايص ةيقب تمأ ترهط اذإف ء هنم جرخت وأ اهمأ تيب ىف دعقت ضئاح

 نهموصت ىلا مايألا ىف اهتيب ىف تيبت نأاهل سيلو. ترذن اك .

 ائيش نهنم تماص نأ دهب تذاحف { ةدود مايأ موصت نأ ترذن نإو :

 ضيحلا ىف اهموص نأل ؛ءافو الو ي اهيلع ةرافك ال : لوةف . كلاذ ىف فاتخ هنإ

 اهلع ءافو الو « ةرافكلا اهلع : لوقو . ةيصعم .

 هريغ اموي موصتو هموص اهل لح الف ء ىحضألا موي موصت نأ ترذن نإو .

 ؛ اهلع موص الو ةرافكلا اهملع : لوفو . اهلع ةرافك الو اهلع موص ال : لوقو

 اهتدالو رسع نم اهتنبا هللا صلخي نأ: ترذن نإو . هللا ةيصعم ىف رذن ال هنأل «

 انيكسم موي لك نع معطت اهنإف ، موصلا نع تفعضف ، تماص مش تصلختف «

 نإو . هيف موصت نأ هتددح ىذلا تقولا ىف موصلا ىلع ردقت مل اذإ اهملع ةرافك الو

 ك اهنع تام وأ اهقرافف ء نيرهش موصأ انأو نالف ىجوز نم ىنحرأ مهللا : تلاق

 اهمزلي ام همزليف كلذ وه لاق نإ كلذكو . نيرهش مايص اهسلعف .

 نيموي وأ اموي اهتخأ لزنم ىف موصت ىهو ، اهدلو حصي نأ ترذن نإو ،

 هريغ ىلإ لزنملا كلذ نم تجرخو اهتخأ تعاط ىتح كالذ لعفت و اهدلو حمصف 2

 اهسلعف ، ترذن موي هيف ةنك اس ىه ىزلا لزنملا كالذ ىف موصت نأ ترذن نإ اهنإف

املزنم ىف ت.اص هيمع ردقت مل نإو . ليبس هيلإ امهل ناكنإ لزنملا كلذ ىف موصت نأ



 - - ١٧٤

 موصأ : تلاق نإ و . ءارتفلا ىلع لزنملا كلذ ىلإ اهلزنم نم اهبايغ ردقب تقدصتو

 . ناك ثيح اهتخأ عم تماص ىخأ عم

 هللا درذ ، لاوش موصأ انأو ىدلو لع در مهللا : تلاقن اهدلو تدةن نإو

 تماصو نهنلك أ ىتح نهم تأدبف ، ناضمر نم مايأ اهملع تناكو 0 اهدلو اهلع

 ،©ثخلا اهمزل دق اهنإ 4 لماك رهش مت ىتح ةدعقلا ىذ نم مايأ هتممأو ا لاوش ةيقب

 مايأ ةرشع موص وأ 2 نيك اسم ةرشع ماعطإ : رذنلا ةرافك ةرافكلا اهسلعو

 ترذن ىتخأ نإ هللا لوسر اي لاقن ملع ىبنلا لأس رماع نب ةبقع نأ ىورو

 ىطختو 0 تعءعاطتساام ىشعم : 0)وتلك ىنلا لاقن . اهسأر رمسحم و ةيشام جن نأ

 . كلذ نع رذكتو ‘ اهسأر

 شو { هانع امم ًانالن فاع ممال ا : تلاق ةأرما ىف ه ا همحر ىلع ف أ نعو

 ردقت ل نإف . ىشللا اهيلعف ىفوعف { ؟دحاو اموي اهمف موصت ةيشام راحص ىلإ جرخت

 . اهريخ اهعم بكرو تبكر

 رغگتءاهرعش ةيطغتو ءىشلملا اهملعن اهرعش ةرشان ةيشام جحم نأ ترذن نإو

 ٠ نينيكسم وأ ًاتيكسم مطتو

 : ةبلط ىبلا لاقف .اهنم رتتساف ةيفاح ىشمم ةأرما ىأر ٍمللتظىنلا نأ ىورو

 رمتخت نأ اهرمأف . ادرعش ةرشان ةيفاح ىشمم نأ ترذن اهنإ : هل ليقف ؟ اهلام

 . بكرت وأ لهتنتو

 اهرم ائيش كتخأ ءاقثب منصيال ىلاعت هتنا نإ : لاقن ةعبرألاو دمحألو هيلع قفتم )١(
 م . مايأ ةثالث مصتلو بكرتلو رمتختلف



١٧٥ 

 ىلإ تفلب ىح تشف ؛ ةبعكلا ىلإ ىشمم نأ ترذن ةأرما نإ : ليقو
 ىجح نأ نيميطتستأ:امهللاقف هتلأسف سابع نبا تتأ مث تبكرف . تيعأ قيرطلا

 ؟ قبكر ام نيشم و هنم تبكر ىذلا ناكملا ىلإ ىمتنت ىتح ى كرتو ك ل:؛اق نم

 عيباسأ ةرشع فوطت نأ ترذن نإو.هيلإ ىف وتو هللا ىرففتسا :لا . ال : تلاقف

 .عوبسألا كلذ مامت اهنع فوطي نم اهل رجتؤي هنإف « تنامو عيباسأ ةئالث تفاطف

 . هب ىصوت ىتخ كلذ دعب ام امأو

 نأ ترذن ىسأ نإ : تلاتن )قالط ىنلا ىلإ تءاج ةأرما نإ : ليقو

 . اهنع ىجح معن : لاق ؟ اهنع جحأفأ .جحت نأ لبق تناف ك جح

 هيلعو ، هيف رذنلا همزل ءىشب جحلا ىف رذن نم نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هدعب نم هتئرو ىلع كالذ موزل ام أو . هسفن همزلأ ام ءادأ ىلع ردق اذإ هب ءافولا

 نم مهبحاص ,لع هنأ هب اوع ام مهمزلي ةثرولا نإ : لوقن . همزل دق هنأ حص اذإ

 ىتح مهمزلت ال هللا قوقح نإ : لوقو . هب صوي مل ولو هلام نم س دابعلاو هللا قح

 ىتح هيلع اهنأ اولع اذإ ث هلام نم اهادأ مهلعف دا,هلا قوقح امأو . اهب ىدوي

 هضقيمل وأ ،هاضق هنأ اوملعيل هوجولا نم هجوب هؤاضقو هذافنإ لمتحا نمو . تام

 :لوقو .هضقي مل هنأ اودعي ىتح مهيلع سيل هنإ :لوةلا ضعب ىفف .هذافنإب صوي ملو

 . هاضق هنأ ا ولعب ىتح هؤاضق مهلع

 : لوقف . تاعاطلا نم ناكولو روذنلا عيمج نم هغع زج امب رذن نم امأو

 تيأرأ : دازو . ةنيهجنم ةأرملا نإ : هينو سابع نبا نعىئاسنلاوىراخبلا هجرخأ )١(
 م . ءةولاب قحأ ةناف هتنا اوضقا . هتيضاق تنك أ نيد كمأ ىلع ناك ول



 _ _ ١٧٦٦

 ز هنع زع ايد هيلع ءافو الو . ةرافكلا : لوقر . ةرافك الو هيف هيلع ءافو ال

 ء“)كلميال اين نمؤملا ىلع رذنال : ٍمللَط ىبنلا لوقل ؟ هب رذنلا هيلع دةعني الو

 . هللا ةيصعم ىف رذن الو ، قيطي ال ايد الو

 ىم اهنبا حص نإ : تلاق ةأرما ىف ، ناورم فأ ىلإ ىلع فأ باوج ىفو

 .نينيكسم وأ انيكسم معطتوأ نيموي وأ اموي موصت.رذن هنإ:اذكو ذك هل لعفت

 ، ةثروال هتمأ نإو . تثنح دقف تام ىتح هطعت ف اام هيطعت اهنإ : تلاق نإو

 اهنبال غوصت نأ ترذن نإو . ةثناح ىهو اهلام وهو ى هنم اهناريم اهلو مهل وهف

 نيكسم ماعطإب اهرذن رفكت نأ اه بحأ « الجر غلب ىح لعفت لف « نيطرق
 هطمت نإو . هب ترذن ام اهنبال منو ء نيموي وأ ام وي موصت وأ نينيكسم وأ

 هل نوكي نأ فاخن . هل هلك اهلام اهدلو هللا ىناع نإ : تلاق نإو . اهيلع بج

 معطت ىهو اهدلو حصي نأ ترذن نإو . ةعجر كلذ ىف امهل نأ ىل نيبي الو . كلذ

 اهنإف ، امهادحإ تتام ىتح نيتأرملا معطت ملو اهدلو حصف ك اهناريج نم نيتأرما

 . اهملع ثنح الو اهمعطت نأ ترذن ىلا ةأرملا عم ةريقف ةأرما وعدتو ماعطلا لمعت

 . عأ هللاو

 لصف

 هللا دمع 1 نمف . رذع هب هل ءاجف هامس دق دلب ىف موصي نأ رذن نم : ليقو

 ردقب ىأر ضعبو . ثيش عوجرلا ىف هيملع رب لو ء باهذلا ىف اركلا قدصتي هنأ

 م . فالتخا ضعبب كاحضلا نب تباث نع دواد وبأ هاور )١(

 



 س ١٧٧

 :هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو . هضوم ىف موصيو : عوجرلاو .©‘>بوهذلا ءارك

 لعف نإ مايألا نم اموي وأ نينثالا وأ ةعجلا موي وأ سيما موي موصي نأ رذن نم

 ماد ام ادبأ مويلا كلذ موصي نأ هيلعف . كلذك هل هللا لعفف « اذكو اذك هل هللا

 .هيلع ثنح الو هناكم اموي موصيو رطفيف 2 رحذلا وأ رطفلا موي قفاو نإو .نايح

 كلذ موص ش هنإف ڵ حبصأ امدعب ملع مث ، ملعي ملو ابنج مويلا كلذ ىف حبصأ نإو

 هناكم موي همزليو رذنلا ةرافك هيلعف كلذل دمعت نإو . هناكم اموي لدبيو مويلا

 موصيو ث هرذن رفكيو ث هناكم اموي موصي ك راهن عماج وأ رطفأ نإ كلذكو

 هناكم اموي موصيف مويلا كلذ رطنأ داع نإو . مويلا كلذ مايألا نم لبقتسي ايف

 . هيلع ةرافك الو

 نأ هلف ارذن رذن نم : ىلع نب ىسوم لاق : رهزألا نبدمحم نب ىراوحلا وبأ لاق

 ىاعوأ ىنناع براي : لاقزإف . ةعاط ناك نإ لضنأ ناك هلعف نإ و ث هلعفي انإ ةرفك
 ناكن 0 اذكو اذك دجسم ف اموي كل موصأ انأو اذكو اذك ىنطعأ وأ ى انالف

 ، دجسملا كلذ مدهنا نإو . اموي دجملا كلذ ىف موصي نأ هيلع نإف . بلط ام

 ث نينثا :موي.لك موص هسفن ىلع لمج نإو . اهف ناك قلا هتعقي:ىف موصي:نأ هيلعف

 موي لك نع معطي هنإف 6 موصلا نع زج وأ ضرم نإو . هموص عدي نأ:هل:سيلف

 . هرطنأ ام لدب موصي حص اذإ هنإ : لوقو . رطفيو انيكسم نينثا

 ٤ هيلعشلا هدر ‘ نيرش موصأ \ن أو ىلع هدربراي : لاقف ءىش هنم بهذ نمو

 ٠ مايأ ةنئالث موصي وأ نيك اسم ةرشع معطي هناو ك موصد نأ ردقي لو

 )١( بوهذو بهاذ وهف ابوهذو اياهذ بهذي بهذ : ناسللا :ىف لاق .

 )١٦_ (د ج نيبلاطلا جهنم
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 امإو ، مودلا نع ناوتي مل اذإ اذهو 2 انيكسم موي لك نع معطي : لوقو

 نأ هيلعو . هيلع موص الو ةرافكلا هيلع : لوقو . موصلا قيطيال وهو ثنح

 . ةرافك الو هيل ماعطإ الو ك ردق اذإ م وصي

 موصلا قاطأ اذإف . انيكسم موي لك نع معطأ موصلا قطي مل اذإ : لوقو

 . ماص

 موقي مامطإلا نأل ؛ كلذ دعب موصلا قاطأ ولو هيلع مايص الو معطي : لوقو

 الإ ى هنع ىزجمال هنإف ، لتقلاو راهظلا ةرافك ىف الإ « تارافكلا ىف مايصلا ماقم
 قطيمل ىتحىاوتف موصلا ىناطأ اذإ امأو . ماعطإلا هنع ىزجأ موصلا قيطي ال ن 1

 . كل ذ ىوس ايذ فالتخالاو . لا> ىلع ةرافكلا هيلع اذهف ى مودلا

 نأ هل سيل و ى امهموص هيلعف ، نيدودحم نب رهش مايص ةسفن ىلع. لعج نإ امأو

 هيف فعض موب لك نع معطي نأ هل زوجيف ث موصلا نع فعضي نأ الإ امهمف رطفي
 مايصلا ىلع ردق املك « هلاح نوكي اذه ىلع . رطفي نأ لبق ، انيكسم . مايصلا نع

 . جرخنو اجرف هل هللا لعجي ىتح 4 معط أ مايصلا نع فعض الكو . ماص

 ماص نإف ص امهمايمد نع اوت وأ . امهدحم نيرهش م وصي نأ رذن نإ امأو

 ةرافك هملع و . ًاتيكسم موي لك نع معطي و رطقي نأ هل ناكس مودلا نع فعضو

 . هرذنب ايفوم نكي مل موصلا عطق اذإف . ًبباتتم نوكي رذنلا موص نأل ؛ هرذن

 ف هيلع ةرافك الف ك مايصلا نع فعضو ك مايصلا همزل ام نيح نم ماص نإو

زج اذإ مايصلا كرتي نأ هلو ء قيطيال ايف نمؤملا ىلع رذنال هنأل ؛ مامطإ الو كلذ



_ ١٧٩ _ 

 . هيملع ةرافك الو & هسفن ىلع لمج ام لكي ىتح هموص ىلع ىب هقاطأ نإو . هع

 . 77 وأ اهنع فعضو 1 ةدودحم مايأ موص هسفن ىلع لعج نمو لوقلا كلذكو

 ‘ انيكسم مود لك نع معطأ ماعطإلا قاطأ نإ . قيطيال ايف هيلع لدبال : ل وق

 . هرذن ىف هيملع ةرافك الو

 { راطفإلاب امهنيب عطتي نأ هل سيلف ع ارهش نيئالث مايص هسفن ىلع لعج نإو

 ك ماص م وصلا قاطأ اذإف . انيكسم موي لك نع معطيف موصل ١ نع فعضر نأ ال !

 ، هم وص هيلع لسف لةف { معطي وأ معطأف ‘ مايصلا ىلع ردقي وهو رطفأ نإو

 . اًمباتتم الإ ارهش نيئالث موص نوكي الو هلبقتسي نأ هيملعو

 رهش عمج" لدبي نأ هيلع سيلف ، ةعمج لكم وصأ انأو ىنفاع مهللا : لاق نمو
 انأو : لاف نإو ث اهلدب هيلعو ، كلذ هيزجمال : لوقو ى اهماص دق .ةنأل ؟ناضمر

 رهش موص ةعاطلا لضفأ نأل ث هيزجب لوقلا ضعب ىفف ، اعوطت:ةممج لك موصأ

 هيلعو ، كلذ هبزجال : لوقو « ىون ام لدب هيلعف ، اتيش ىوني نأ الإ ء ناضمر

 . رحنلا موي وأ رطفلا موي قفاو نإ لوقلا كلذكو « لدبلا

 ةمصعم لدللا مرص نإ : لوةف 4 امل ايلب مايأ ةرشع موص همسدن ىلع :لعح نهو

 مايص هيملع :لوقو ى مايأ ةرشع موصي نأ هيملع امثإ و .2 ةرافك الو ءافو هيلع سيلو

 موص هيمح : 9 وقو ‘ لمللا موص نع رذنلل ةرافكلا هماو ‘ مايأ ةرشع راهثلا

 موص هيملع : لوقو ك للايالا نع مايأ ةرشعو 4 مايألا نع مايأ ةرشع : ام ود ن رشع

 . رذنلا نع ةرافكلاو « اموي نيرشع

هللا لعفيف 2 .هلك رهدلا موصي وهو اذكو اذك هل هللا لعةي نأ رذن نمو



 ۔-سح ٨٠ ١ _

 امل رافغتسالاو ة هب وةلاو ك لب ةعسل آ مادصلا هملعو ك ثنح هنإف ك ممصي لف كلذ هل

 ك ةنكللا مايأ ق موصلا نم عيضام هن وم لوب هنع موصي نم نم ةرجأب ىصورو(&;{ عيص

 : لاق نإو . لبهتسي : افولاو ةب وتلا لهب هللا نم وفعلا هل توجر صوب نإو

 لالهلا نم هماص هنيعب ارهيشىون نإف . ارهش موصأ انأو اذكو اذك ىل لمنا مهللا

 . ةعباتتم أموي نيئالث ماص مايألا ضرتعاو هنيعب ارهش وني مل نإو ، لالهلا ىلإ

 . ةعباتتم امايأ الإ هد وعق نوكي الف ڵ ةفورعم امايأ عصوم ىف دعقي نأ رذن نمو

 ارهش موصأ انأو انالف فاع مهللا : لاق نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 موصي هنأ ث هموصي هنإ : لاق ىذلا رهشلا كلذ ىضقناو ، نالف ىفوعن 2 امولعم

 رهشب مسي ملو ارهش موصأ : لاق نإو . هرذن رفكيو غ رهشلا کالذ ناكم ارهش

 هيزجحم الو : ناضمر رهش ريغ آرهش مودي هنإف ڵ ةنسلا هذه نم لقي 7 مولعم

 . ناضمر رهش موص

 :ةضيرفلا جح جحم نأ رذن نميف لاق 11 :ن ىنلا نع سابع نبا ىورو

 موصينأ رذن نإو . عأ هللاف كالذ لثم اذه ناك ن ف . هرذنو هضرف نع هيزجي هنإ

 ةعبس موصي هنإف ڵ مايألا موصي نأ رذن نإو . مايأ ةرشع موصي هنإف ك مايألا رثك أ

 تمع تيفوع نإ : لاق نإو . ر دقو مايأ ةرشع موصي : لوقو . رب دفو مانأ

 ىتم رذن الب .ى هلرا ءاش نإ مارد ةرشعب تقدصت وأ ؟ ىلاعت هلل ةعاط ايأ ةرشع

 ءانثتسالا نإ : ليق دقف ارذن كلذب دارأ نإو ث هيلع ءىشال هنإ ء ؟لع نيمي الو

 . همدهسال : ليقو : رذنلا مدهي

رهش ريغ { ام ود نيتسو ةئامب الث موصي نأ بح اف ةنس موصي نأ رذن نمو



 س ١٨١

 ك ناضمر رهش لدي ًاتباتتم ثالذ قحليو ، رطفلا مويو رحنلا موي ريغو ناضمر

 هذه موصي نأ رذن نإو . هعطقي الو همايص رثأ ىلع رحنلا مويو رطفلا موي لدبو

 . رحنلا مويو رطفلا مويو ناصمر رهش ىف هيلع لدي الو ى اهنم ىقب ام ميلف { ةنسلا

 ! رثك أ وأ لقأ وأ رهش وأ مايأ اهنم هيلع ضقتناو 0 اهماصف ةنس موص همزل نم و

 . هعطقي الو لدبلا موصب ةنسلا موص لصيو موصي نأ هيلعف

 هل ص رع ح ك ناموي هنم ث ىح هماصن ك ادو رح ارهش موصي نأ رذن نمو

 موص و نيك اسم ةرشع ماعطإ : ةرافكلا دايز و؛ ] هيلع ىأرف . رطفأف رفس

 . هناكم ارهش لدبيو د مايأ ةرشع

 حبصلا علط ىتح هبتني . ك مانف عماجلا دجسم ىف ةمجلاموب موصي نأ رذن نإو

 . هتافام ردقب دجسملا ىف دعقيو ،كلذ هيزج : لوقف . دحسملا ىلإ ادن 2 ةمجلا ةادغ

 هلوأ نم وه مويلا موص نأل؛ دجلل ىف وهو رجفلا ملطي نأ الإ زوج ال : لوقو

 هيلعف ء دجسملا ىلإ لصي نأ لبق حبصلا هكردأف دجسملا ىلإ ادغ نمو . هرخآ ىلإ

 موصيف { دجسملا ىلإ ىذمب ردقي ف لتعا نإو . هناكم مو موصيو هرذن ةرافك

 :لوقو .ةميق هل ناك نإ دجسملا كالذ ىلإ بوهذلا ردةب ءإرقفلا ىطعيو هعضوم ىف

 اذإ هريغ ىف مصياف دجحسأا نع عنم نإو . هرذنل ركيلف هيلع رذن امع تأي نإ

 نإ و .هسفن ىلع هب رقأ هرذنب ىفوي لبق توملا هرضح نإ و . هيلإ لوصولا هنكمي

 هنإف ، هتتافو ةدودحم ةمج ىف ىون ناك نإف . ةعجلا هتتاف ىتح هب رذن امع اهس

. هدذن نع رفكيو اهربخ اموي مودي



 ۔۔ ١٨٢

 رشع ىنا موصي ٨ز أ انباحصأ لوق رثك ذ . هل وةل السرم ةنس مايصب رذن نهو

 . اعباتتم ارهش

 دذعلا لك أ ىتح.. ًاقرذتم ماصف اذه لثإ ىع هللا همحر رثؤملا اب أ نأ ىورو

 : لاق نمو . انيلإ بحأ اًمباتتم نوكي رذنلا موص نإ : لاق نمو . هب رذن ىذلا
 لدن الو 2 هل ةياهنال ءىش اذهف . لعف مث ، اذكو اذك ناعفأل روذنلا مظعأ هيلع

 . اهافوأو اهلك أو روذنلا مأ : لاق نإ ثالذكو . روذنلا مظعأ ام

 ادغ نأ ملعيال وهو ؤ ادغ" م وصي نأ رذن نميف { هللا هحر ةيواعم بأ نعو

 ، لدب هيلع سيل : لوقو . هموي لدب يملحو رطفي هنإ : رطفلا مود قفاوف ، رطفلا

 ديملا مويلاتلذ قفاوف ادغ نموصيل فلحنإ و . نيل وقلا الك ى هيلع ةرافك الو

 . هلدب موصي م رطفي هنإ

 رطغي هنإ 2 ديعلا مو سيملا موي قفاوف ، سيمخ لك نموصيل فلح نإ و

 2 رذنلل فلاخع نيملا نإ : لوفو .. سيمح مول لك فن أتسي ايف موصيو 4 هلدب و

 موص هيلع سيلو ء سيمخ موي قفاو اذإ ىحضألا مو و أ رطفلا موي رطفب ثنح و

 . فن أتسي ذ سيما موي

 كلذ قفاوف ، سيمخ لكم وي وأ ادغ موصي نأ رذن نإ : لوقلا ضعب ىفو

 داع نإف . موصلا فنأتسيو ، ةرافكلاو لدبلا هيلمف & رحنلا وأ رطفلا موي مويلا

 . دحاو هيف لوقلاف لدبلا امأو . هيلع ةرافك الف ك رخآ ديع موي مويلا كالذ تناو
 فالتخالاو . ةرافك الب هلدب هيلعف ع ضرم وأ هرفدل مويلا كلذ رطفأ اذإ امأو

٥ سدمح لك م وصي نأ فلح نإ امأو . لدبلا ىف فالتخا الو 4 ةرافكلا ف



 _ _ ١٨٣

 اديع قفاو نإف موصلا فنأتسيو « ثنحلا ةرافكو لدبلا هيلعف ، ديع موي قفاوف
 اذإ هنإ : لوقلا ضعب ىفو . هيلع ثنح الو « لدبلا هيلعف ، هلك اف ىسن وأ رخآ

 وأ اسيمخ رطفأ اياكف ، ثالذ ىون و سيمخ وأ ةعمج لك موصي نأ رذن وأ فلح

 ناضمر رهش لدبي و 2 ةنس مايص هيلعف ةنس موصينأ رذن نإ و ، ةرافكلا هيلعف ةعمج

 سيلو ى ةنسلا نم بام هيملت امإف ةنسلا هذه : لاق نإ و ، رحلا موي و رطفلا موب و

 نأ رذن اذإ ناضمر رهش لدب لوألا ىف هيلع سيل : لوقو . ناضمر رهش لدب هيملع

 هيلع امإف ةنسلا هذه : لاق نإو ص رحتلاو رطنلا موب لدب هيلع امإ و ، ةنس موصي

 هيلع امإ و ء ةنس موصي نأ رذن اذإ ناض.ر رهش لدب هيلع سيلو ، ةنسلا نم بام

 . اك كللذ لدب

 لصف

 « هنأش نع مهلأسف . سمشلا ىف ماق لجر ص ا)وتللتع هللا لوسر نإ : ليق

 ماكتيلو لظتسيل : ةل ىنلا لاقف ، ملكتي الو لظتسيال رذن هنإ : هل اولاقف

 تيبلاجحم ن أ رذن نمو ، نينيكسم وأ انيكسم معطي و : ءاهقفلا لاقو 2 هنيمي رغكبو

 بك ين راسي هل نكي مل نإ و ، هريغالجرججحبو بكر يلف آرمسومناك نإف ، ايفاح

 مرح ث مي> نص وهد ) نبأ نم جت جحلا ےسي نإ و( عاطتسا نإ ةكم ىف ه اًرمد ىرهل

 . نوبليو "

 هيلع هتنا ىلص ةتنا لوسر انيب : لاق سابع نبا نع دواد وبأو كلامو ىراخبلا جرخأ )١(
 موةي نأ رذن ليئارسإ وبأ اذه : اولاقن هنع لأست ، سمشلا ىف مئاق لجرب وه اذإ بطخت ملسو
 متياو ماك۔ةيلو لظت.يلف ٥ ورم : لاقف ملكتي الو للختي الو 6 رطفي الو موصيو سمللا ق

 م . هم و د



- ١٨٤ 

 هيلجرو هيدي ىلع آوبح ىشم الجر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع رظن : ليقو

 هيلجرو هبدي ىلع اعوبسأفوضي نأ رذنهنإ :لاق ؟ كلام : هل لاقف . ةبعكلا لوح

 . اعوبسأ كيلج ر نعو اعوبسأ كيدي نع نيعوبسأ فط مف ث هل لاقت

 نمو . هب ءافولا الإ رذنلا ىف عأ ال : لوقي هللا دبع نب عفان ناك: ليقو

 . هتوم دعب هلام نم هنع رجم ؤي نأ ىصوأو هنع رفك هرذنب ىفوي نأ عطتسي م

 هثدح هنأ : سابعلا نب هللا دبع نع ث دوعسم ن هللا دبع نع باهش نبا ىورو

 تينوت ى همأ ىلع اناك رذن ىف 3 ةنال هللا لوسر ىتفتسا هنأ ى ةدابع نم دعس:نع

 . اهنع')هضتا : ملع هللا لوسر لاقن . هيضقت نأ لبق

 لصف

 هيلع نكي مل ، عطتني مف ايفاح جحي نأ رذن نم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ؛ هيلع ةرافك ال : لوقو . هرذن رفكيو ك ابكار وأ العان جحي و ، عيطتسي الام

 رذن نمو . هللا ةيصعم ىف الو ، كلميال ايفو ، عيطتسيال اهف نمؤملا ىلع رذنال هنأل
 ىسي نأ الإ ، هتاقيم نم جحلاب مرح نأ همزل ، مولعم ناكم نم هب وني ملو جحلا

 . مزاللانم دشأب رذنلا سيلو . هريغ نموأ رذن ثيح نم 4 هنود وه امم هريغ نم

 نإو . ةضيرفلا ةجحب أدبي هنإ : رذنلا ةجحو ةضيرفلا ةجح هتمزل نميف ليقو

 نأ لبق رذنلا همزلو ث رذنلا لبق ةضيرفلا جح نإو . هازجأو هل دقعنا رذنلاب أدب

 ڵ هرذني ىفو دق هنأل ؛ رذنللو ةضيرفلل ةضيرفلا ةجح هبزجم : لوقن ةضيرفلا جح

 : لوقو . رذنال هيزجي : لوقف . ناضمر رهش ماصف ء ارهش موصي نأ رذن ىذلاك

 م ٠ سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم )١(



 _ _ ١٨٥

 جحلا ىف ةضيرفلا هيزجي الف رذنلا دارأ نإو . ضرفل هبزجي امنإو ، رذنلل هيزجي ال

 ىلعف . اتبح رذنلاو ةضي رفلا نع جحلاب دارأ نإو . ةضيرفلا هيلعو رذغال هل رجي و

 . رذنلل هي زحي و 0 ةضيرفلا ءادأ هل عقي . اًميحال هي زحت ةضيرفلا نإ : لوقي نم لوق

 لطبي الو 0 رذنلل الو ةضي رفلل ىدنع هزجي امهكر شأ نإو . هيزجيال : لوقو

 . هجح

 لصف

 نم ىخأ فاع مهالا : لاق لجر ىف هللا امهمحر حبسمو شاه نع دج وي اممو

 ناكنإ هنإف . ريعبلا تام 7 هوخأ ىفوعف . نيك اسىلل ةقدص اذه ىريعب و ك هضرص

 لدبينأ هيلعف ع هوخأىفوع ام دمب هلمعتساو نيك اسال هذافنإ درب ملو ريعبلا كسمأ

 ريشب ريعبلا كلهف ، هذافنإب هسفن ثدحمو هلمعتسي م ناك نإو . نيك اسملل هلثم

 ىتح هذنني لف هذافنإ هنكمأ اذإ : لوقو . هيلع ءىشالف ث ريصقت الو هنم عييضت

 . هؤارش هيلعف ي ريعبلا كله

 . هدلو ىفوعف ء ليعامسإ دلو نم ةبقر قتع "ىلعو'ىدلو فاع مهللا : لاق نإ و

 لاق . حبسم ىأر . قاحسإ دلو ن ء ليعامسإ دلو نم دجي نإف . لاق ام هيلعف

 كنممطأل نالف نمح هللا جرخأ نإ :لاق ةرصبلا لهأ نم الجر نإ : ةرفص وب ]

 . مهمعطي نأ هيمع : بوبحم لاقف . مهمعطي نأ هرك هقح جرخ اهلف . تيزو ارمت

 لصف

اذك اتالفىطمي وهو حصينأ رذن لجر ىف س هللا همحردمحم نب ىراوحلاوبأ لاق



 س ١٨٦

 رذنلا ةرافك هيلعو ، هتنرو ىطعي هنإ : هيهب نأ لبق نالف تامو ىفوعف « اذكو

 . تام ىتح طرفو هطمي ف هيطعي نأ هنكمأ ناك نإ

 قدصتي وأ . هلك هلام اآجر ىطعي وهف ، اذكو اذك هل هللا لعف نإ : لاق نإو

 . لاق ام هل هللا لعفف ، رفاك و أ اتمؤم وأ ريقف وأ اينغ هيطمي وأ « ءارقفلا ىلع هب

 ؛ هرذنب ءافولا هيلع سيلف 2 ةعمسو ءاير كلذب دارأ نإو . هرذنب ءافولا هيلع نإف

 ةلزنمب وهف ڵ هتثرو ىلع افيح ثالذب دارأ نإ و . رذنلا ةرافك هيلعو { ةيصعم هنأل

 هدالوأ ضعب فيححم ٍ نأ دارأ نإ كرذكو . اضيأ ةمصعم هنأل ؛ ةعمسلاو ءايرلا

 . هرذن رفكيو مهنيب ىواسي نآ هيلعف ، مهضمب ىطعيو

 كللذ نع زجعف « مهرد ىنام قرفي وهو هدلب ىلإ هللا هدرب نأ رذن ىزلا امأو

 نم لام هل ناك نإو ، ةرافكلا هيلع : لوقو ، هيلع ءىشال : لوقف . ناوتي ملو

 ءارقفلل هب ىمس اذإ كالذو ، هرذن ىفويو هلام نم عيبب نأ هيلعف ء اهريغ وأ لوصألا

 اذإ ناكن إ و . كالذ هل بجح نمم وأ ةقدصلا ليبس لهأ نم ادحأ وأ نيك اسملا وأ

 رفكي و كالذ هيلع بحنال نأ توجر . كلذ هتقو ىف هلاهعو هسننب رضأ كلذ لعف

 سيلف ء نيك اسملاو ءارقفلل رذنلا لست هيلعبجو اذإ و .زجعلا نم اذه نأل ؟ هرذن

 ءارقن ةئالئ ىلإ هملس نإ و ى ءارقف وأ ءاينغأ اوناك رافصلا هدالوأ هنم ىطعي نأ هل

 . هللا ءاش نإ كلذ هازجأ هب اونفتسي لو ادعاصف

 { ءارقفلا ىلع مهارد ةرشع اهنم قرفي وهو { مهارد هل ملسي نأ رذن ىذلا امأو

 نأ دعب كلذ ذافنإ ىف رصقي مل اذإف « تفلت مث مهارد ةسمخ اهنم قرفو هيلإ تملسف

 ذافنإ و ةرافكلا هيلعف همزل ام دعب كلذ ذافنإ ىف رصق نإ و ، هيملع ءىش الف همزل

. مهاردلا كلت ريغ نم كلذ مامت



_ ١٨٧ 

 ىطعي هنإ : لوقف تام ىتح هطمي لف اتيش الف ىطعي نأ رذن نم : ليقو
5 . 77 - 

 ايغغ ثراولا ناك ث هرذن رفكيو هثراو ىطعي : لوقو ، هيملع ةرافك الو هثراو

 . ريقن وأ

 ىفوسف 0 هلام نم ةعطق هلحني نأ ىفوع نإ رذنف ضير. ريغص دلو هل ناك نمو

 دلولل وه نامثع وبأ لاق . تام ىتح بألا اهلك أو زرح مل ريغص دلولاو . هلحن و

 ىموأ نإ و : شام ليق . زرحم ىتح هل تبنت ال : ةدعسم لاقو .هرذن اذ» نأل

 لاقو . زرحب مل ولو زاج وهف ةحدلا ىف ناك اذإ ءاوس وه : لاق . تومل دنع هب

 ةعجر هيف هل سيل و { هرذنب ءافو كل ذ نأل ؛ هيملعزارحإ الو زئاج هنإ :لاي : هريغ

 . هعزن هل سيلو عجر نإ

 ؛ ةرافك الو هيلع ءىش الف هلام عيمج ةقرصب رذن نم : هللا همحر دع وبأ اق

 ًمولم عقتف طسبلا لك اهطسبت الو » : ىلاعت هللا لوقل ةيصعم لعفب رذن هنأل

 . « آروسحم

 دارأ 1 ءاههذأىتح اهقرغي 1 قملب رع ىهو ةلزجلا هذه قرفي نأ رذن نمو

 : هرذن ةرافك هيملع ام إف كلذ ىون الو ءارقفلا ىلع : لقب ناكنإ : لاقن ةب وتلا

 ىلع اهقرفي نأ رذن ناكنإ و . مايأ ةئالث مايصف دج ل نإف ك نيك اسم ةرشع ماعطإ

 . هرذن رفكي : لوق ىلعو . اهلثم ءارقفلا معطأ ءارقفلا

 تقرف ىتم أو ىدلب ىلإ تاصو ىتمو 0 اذكو اذك ل لعفا مهللا : لاق نإو

هم وي ىن هريصقت ىف ءىش همزليال هنأ هموي نم قرفي ملو لصوف س امهرد ءارقفلا ىلع



 س ١٨٨

 هنكمأ نإو ، ءىش همزلي الف هنكمي مل نإو هنكمأ ىتم ى مهردلا قرفي هيلعو 2 كلذ

 قرف لصو ىتم هنأ هتين نوكي نأ الإ ، هليجعت هب رومألاف 2 دغلالإ هرخأو همويف

 انالف ىطعي وهو لاق ناك نإو » مهردلا قيرفتو ةرافكلا هيلعن ڵ لفي ف تفولا ىف

 . هرذن رفك تاف ريقف ريغ

 ريقفلا انالف ىطعي وهو ملسي نأ رذنو ، بئاغ ناسنإ وأ لام هل ناكن .و

 ةئرونم ءارتفغلل كل ذ ب نأبحنف ث تام دق ريقفلا نالفو كلذ لسيف ا ذكو اذك

 كلذب دصق دق ناك نإ : لوقو . ريقفلا ةثرو ىلإ : لوقو . مهريغ وأ ريقفلا كلذ

 & هتئرول وهف 2 هنيعب لجرلا ىلإ هب دصق ناكن إ و ءارقفلل كلذ ىضمأ هرقن عضوم
 . هلبق وأ رذنلا بوجو دعب هتوم ناك هطعي مل ثيح ، لاح ىلع هرذن ةرافك هيلعو

 رصقيمل هنأل ؛ هرذن ةرافك هيلعرسيلن ريقفلا توم دعببجو رذنلا ناكنإ : لوقو

 . ثالذ هيلع بجو نأ دعب

 ىلعف اذكو اذمك ىل هللا قاس نإ : لاق نميف هللا همحر ىراوحلا فأ نعو

 لعج ىذلا لجرلا ىلإ باط مث ڵ بلط ام هيلإ هلا قاس مث ، اذكو اذك نالفل

 هل لعج ام لجرلا ىلإ ملسي ىتح لحلا كلذ هيزجال هنإ ى هنم لح ىف هلعجل هسفن ىلع

 . لحلا هيزجب : لوقلا ضعب ىفو . هسفن ىلع

 لصق

 هيملع : لوقو . نيعباتتم نيرهش مايص هيلمف 2 دجن ملف ةيقر ررحمب نأ رذن نمو

 ةرافك ال : لوقو . عيطتسي الو كلال ايف نمؤملا ىلع رذنال هنأل ؛ هرذن ةرافك

رفكي : ىحم وبأ لاق . ةبقر قتع ىلعف اذكو اذك تلعف نإ : لاق نإو . هيلع



_ ١٨٩٨٩ 

 ماص ةبقر قتع دحم نإ : لرةي ةيواعم وب ] ناك : ىراوحلا وب ] لاق اني

 . نيعباتتم ن رهش

 لصف

 مامطإ هترافك : ليقف هرذ ىف ثنحو مهللا : رذانلا لوق ىف ءاهقفلا فلتخاو

 عطتسي مل نإف ث مايأ ةرشع مايص : لوقو « مايأ ةرشع مايص وأ ، نيك اسم ةرشع
 مايأ ةئالث مايص وأ ، نيك اسم ةرشع ماعطإ : لوقو ، نيك اسم ةرشع مامطإف

 :لاق نإو . مايأ ةرشع موصأ الإ براي : هلوق ىف كلذكو . لسرم نيمي : لوقو

 رييخن كلذ ىف سيلو « مايأ ةرشع مايص هيلعف ، دحاو ردن ىف امهعمجو براي مهللا

 . اهدرنأ وأ ام,نرق ةدحاو امهترافك : لوقو

 نأ : ردتقملا دبع نمف . ذيبنلا برشأ دوعأ ال نأ ىلع كل مهالا : لاق نإ و

 هيلع وأءاذك لعف نإ رذن هلل : هيلع لاق نإو . ثنح اذإ ظيلغتلا ةراقك اذه ىف

 موي موص : ضعب لاق . فالتخا اذه لك ىفف ڵ ثنح مث اذك لعف نإ رذن

 ضعب و . ةئالث وأ نيموي موص : لاق ضعب و . ميأ ةثالث : لاق ضعبو . نيمو وأ

 . ناموي وأ مويف هلل : لقب مل نإو . ثالثف هلل : لاق اذإ : لاق

 : لوقف © اذك لعفأ انأو اذكو اذك ىل لعفا براي : لاق نميف اوفلتخاو

 . اذك ىلعو : لوقي ىتح هيلع ءىشال

 ةرافك ىهف ، دحاو.ىنعمو دحاو ناكمو ةدحاو ةظفل ىف رذن فلأ رذن نإ و

. ةرافك ىنعم لكل هيلعف ىتش ناعم ىف ناك نإو . دحاو رذنل ةدحاو
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 ¡ نإو & نيكسم فلأ معطي هن أ رذ" فلأ هيملع لاق نهف هللا هحر شاه نعو

 ع رذنلا ةرافك مايأ ةئالذ مايصو نيمي ةرافك هيلعف ثنح 7 رذ" ىلعف هللاو : لاق

 وهف ارذن هب دارأ ,نإ هللا ىف ىلع امأف . هللاب ىلع وأ نلعفأل هللا ىف ؟يلع : لاق نإف

 دي مل نف ، ةبقر ريرح وأ نيك اسم ةرشع ماعطإف ىلع امأو . نيمي ةرافكو رذنا

 رذن اذه نإ ليقن ء اذك نلعنأل اذك ىل هللا لعف نإ : لاق نإ و . مايأ ةثالث مايصف

 . نيملا ةلزنمب وهو رذنب سيل : لوقو هللا ركذ هنأل

 ردجسمىف فكتعأ انأو ىنفشا مهالا : تلاقف ترذن ةأرما ىف ناورم وبأ لاقو

 . نيك اسمةرشع اهنع معطي هنإ ؤ تتام ىتح فكتعت 7 تينومف ؛موص أف هتمس رق

 قرسف ارهش موصأ انأو مايأ ةرشع ىلإ مهرد اتثام ىد ىف عقي مهالا :لاق نمو

 ةزشع مايص وأ أ نيك اسم ةرشع ماعطإ نيمي ةرافك يلمف ، تقولا ىف مهرد ىت

 ىصلا مزليال : ليقو . هيلع ءىش الف لالح مهرد ىنام : لاق نوكي نأالإ . ٢

 . هغولب لبق هب رذن ام

 ءىش الف فرعي نأ لبق تطتسأو تلمحف امالغ هتأرما دلت نأ رذن نمو

 لاكشالا هيف عقو دقف ڵ هيراج وأ مالسغ هن أ رعب ف هقلخ نيبت نإو . هيلع

 ءىش همزايالف ع ايح امالغ دلت نأ رذن نوكي نأ الإ ، هرذنب ءافولا هل طايتحالاو
 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو : هريغ وأ طقسلا ىف

ج :ج ج



 ۔_ ١ ٩١

 رشع عباسلا لوقلا

 ةريح هريغ وأ هسفن لعج نميف

 هيناهم و جورخلاو ةلصلاو ةرايزلاو دوعقلاو ىدهلاب رذن وأ فلح وأ

 ىسنن رحنأ نأ ترذن ىنإ : هل لاقف سابع نبا ىلإ ءاج الجر نإ : ليق
 اودر : هثاسمجل لاق لجرلا فرصنا الف . كسفن رح اف بهذا : سابع نبا هل لاقف

 رحماف بهذا : هل لاقن . معن : لاق ؟ كسفن رحنت تنك أ : هل لاقف ۔ هودرف لجرلا

 . هودف هوباطف لجرلا ىلع اود ر:هعم نل سابع نما لاقف لج رلا فرصناف . ةندب

 ىدتفي نأ هانرمأل هاندجو ول : لاق . هدجن انإ : اولاقف سابع نبا ىلإ اوعجرف

 سابع نا هاتفأف ةريحت هسفن ىدهب نأ رذن اذه نأ:ىنعلاف . شبك ىني ميظع حبذب

 . ىنمي لبالا نم رشع ةنس لك رحني نأ هرمأ : ةياور ىفو . اذهب

 كحراوج نم اتيشمطقي وأ هنيع روعي وأ ىده ريغب هسفن رحني نأ رذن ول امأو

 نمؤملا ىلع رذن ال هنأل ؛ ثنحلا ىن هيم ةرافك الو ، هرذنب ءافولا هيلع نكسي مل

 . هللا ةيصعم نم رذنلا اذهو « هللا ةيصعم ىف

 , مجتح وأ هدي نم قرعلا حتفي وهو اذكو اذنك هل هللا لسف نإ رذن نإو

 رَغك ءاش نإو لعف ءاش نإ و سانلا هب ىوادتي ءاود وه امإو ى ةيصعمب سيل اذهف

 . هب رذنام كرتو

 ةندب رحنيلن ةريح ايده هلعج نإو . ةندب ىدهي هنإف بده هنبا لعج نمو

. ةبقر قتعي وأ
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 نإو . طرشام هيلعف ، ناع ىف اهرحني هند هيلع نأ ةكم وهو فلح نمو

 . ى وأ ةكمب ترح كلذ طرتشي مل

 هنإ لعف مث اذكو اذكل نيال ةريح هيلع هنبا : لاق نميف هللا دبع وبأ لاقو

 . ةرقب وأ ريعب ادعاصف ةعذجلا نم ةندبلاو . ةبقر تتعي وأ ةنرب ىدهم

 يبنجأ ناكو أ هحاكن هل زوجي ال نمم دحأ وأ ةريحن هيلع هوب أ : لاق نمو

 مزلي امنإ : لوقلا ضعب ىفو . هدلؤ ىف همزلي ةريح هيمع هلعج نم لك : ليق دقن

 ٠ دلولا ىف كلذ

 ها ريإ ماقمدنع ةريح اهتخأ تلكنإ آرذن اهسفن ىلعتلعج ةأرما ىف ليقو

 ةئالث موصن : لوقو .اهنع رحتنت ةاش ىدہهتو نيموي وأ اموي موصت اهنإ : اهنلكم

 . اشبك ىدهت : لوقو . ةبقر قتعتو ةندب ىدهتو مايأ

 وهف هقتعأ نإف . ىده وهف هتقتعأ نإ : لاقف همالغ ىلع بضغ لجر ىف ليقو

 ىدهبنأ هيلعو ‘ قتمي هنإف هقتعأف < ىده لع وهف هتقتعأنإ :لاق نإو . هل ةرافك

 . ةندب

 موي ان رب هب رحنيف ، هرشع وأ هنمث وأ هعبس ىدهف هلك هلام ىدهأ نم ام أو

 . هكلم رثاس كسمو رحنلا

 هتبهوتسا وأ ىنراج تيي ىف هتلكأ ءىش لك تيدهأ ىإ :ةأرما تلاق نإو

 ىده ىلع نالف لزنم تلخد نإ :لاق نميف ليقو . كللذ ةميق ىدهن اهنإف « اهنم

كلذ عيمج ىف ثنح م نالف تلك نإ ىده ىلعو « ازث تسبل نإ ىده ىلعو
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 ىف ناك ول : ليق دقو . نامألا فالتخال هلك كلذ همزلي هنإ : دحاو سلجم ىف

 ؛دحاو ظفلب ناك ولو فمل> ام ددعب هيملع ناكعىش ددعب ىدهلاب فلحو دحاو ىنعم

 . تباث لعفلاو ناميأ ةرافك ال لعف جحلاو ىدهلا نأل

 ى اهي نأ هيلع نأ ىلام نم اثيش وأ ىلخت وأ ىراد ىدهأ نأ ىلع :لاق نمو

 نأ ىلع ام : لاق نإ و . رثك أ نوكب نأ الإ : رثؤملا وبأ لاقو .هيلع فلحام نمت
 . هنمث رشع ىدهم هنإف ىلام ثلث نم ىدحأ

 اذه برشي هنأ فلحب ىذلا ىف ث هللا امهحر ىلع نب ىسوم نع دايز لاقو

 هم :هب ال : لوقو ، ةندب ىدهم هنإف ڵ هعيطتسي ال امب وأ لمجلا اذه لمحم وأ رحبلا

 . ابره ىمسي ىتح ىده

 : لاق نإو . ةندب ىدهي وأ ةبقر قتعي هنإف ڵ "‘»ىده هيلع نالف : لاق نمو

 فل- ىذلا نأ 0 ةميق هل هفرعي ءىش وأ ىده هيلع طئالا اذ_د وأ رادلا هذه

 ،ىده رحبلا اذه : لاق نإو .ىنمب وأ ةكمب رحنت اندب اهب ىرتشي و ةميق موقي هيلع

 . ةندب ىدهف هل ةميق ال امم هيلع عيطتسي ال امب فلح وأ

 نإ ىده ىلع لوقيف ءىش ىلع ردقي ال ىذلا ريقنلا ىف : هللا همحر مشاه :لاقو

 :لاف:نإ و . اهرد ول و هلع.ردق ام ىدهم هن ! : لاقو . تنح م اذكو اذك كله

 ةتنا هاجتأ نإ هن رحني نآ رذن الجر نأ رشتنا نب دمحم نع لوصألا مماج ىف لاق )١(
 رحنتال : لاقن هلأسف ث همداخ اقورمسه لس : لاقف امهنع هتنا ىضر سايع نبا لأسف ، هودع نم

 ًاعبكرتشاو ى رانلا ىلإل تلجعت ارناك تنك نإو « ة:هؤم اسفن تلاق انمؤم تنك نإ كنإف ؛كيفن

 ىضر سابع نبا ربخأف . شيكب ىدفو . كنم ريخ مالسلا هيلع قاحسإ نإف ؛ نيك اسل هحذاف
 م . ن؛زر هجرخأ . كيتنأ نأ تدرأ اذكه : لاقف امهنع ةقا

 ( =< _ > نيبأ اطلا جهنم _ ) ١٣
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 : لاق اذإ امأو . ءاش ثيح اهرخأ سي ل نإو ىمس ثيح اهرحني هنإف ةندب ىلع

 ' .ةبعكلا ىلإ ى.هاف ىده ىلع

 دق : لوقو . ةبقر قتعي هن أ دايز فأ ظفح ىفف . ةقدص : هندب : لاق نمو

 :ل وقي ىتح ءىشب كالذ سيلف ةكم ىلإ كيدهأ انأ : لاقنإ و . هيلع ءىش الو ءانأ

 ثالذ لك : لوقي ىسومناكو . كلذ لوقي ريشب ناك : مشاه لاق . ىده ىلع تن ]

 . ءاوس

 نم نإ : لبقن راد ةيرآلا ىف هلو ى هللا تيب ىلإ ىده هيمت هتيرق : لاق نمو

 اده هلاومأ نم الام وأ هلام لعج نمو . ةندب هيلعف هيده عيطتسي ال ام ىدهأ

 . هرشع ىدحأ هيملع

 هنأ ، رذن ىف اهكلمي ال ةي رة ىذنهأ نم هن أ ىعم -: هللا همحر ديعس و أ لاق

 ةاش ىدملا لقأو . ةرافكلا هيلع ىرب ال ضعبو ث ةرافكلا الإ:هيلع ءىش ال

 عجر هلام ثاث نم رثك أ ناكو هكسام ىف ىدهلا عقو اذإ ام أو . ةندب هرثك أو

 . نيملا ليبس ىف ناك اذإ هيدهي هنإف ، لقأ وأ هلام ثاث ناك نإو . هرشع ىلإ

 . هلام ىلع ىدلا عقي نأ ىنبجعي « لام اهيف هلو اذكو اذك ةيرق ىدهأ نإو

 نوكي نأ ىنبجعأ رثك أ ناك نإ و هادهأ لذأ وأ هلام ثاث اهبف ىذلا هلام ناكنإف

 ٠ اي ذه هرشع

 نإ و . هيلع ءىش ال هن ] اذكو اذك ى رهأ انأ : لاق نميف ردنةملا دمع نعو

 فمل> ام لثمب ىدهم نأ هياعف ، ىده ىلام نمءىش وأ ىدهىلخ وأىده ىلع: لاق

هل ىرتشيف ، هنمث رشع ىدهي هنإف ث هلام ثاث نم رثك أ نوكي نأ الإ 0 هيمع
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 بيط ىف لعج ةاش غلبي مل نإو ث ةاشف ةندب غلبي مل نإف . ةكمب هنع رحنتو ادب

 ،هنع ىزجأ لعف كاذ ىأ « ءارقفلا ىلع هقرف وأ « مد ءارش ىف طلخ وأ ى بمكلا

 هللا هححر رثؤملا وب ] لاق هبو

 « هيت ردقيال ءىش ىلت رذن وأ ايده هسفن ىلع لعج نم : العملا نبا نعو

 . ةندب ىدهي وأ ةبقر قتعأ

 .هيمع ردقي ءىش ىلع رذن وأ ايده هسفن ىلع لعج نم : حبسملا نب دمحم لاقو

 ةريخ هيلع هدلو لعج نم نأ ى هللا حر ديز نب رباج نع ءاج ام الإ ىده هيلعف
 . ةندب ىدهو ةمسن قتعي وه

 . رشعملا هيملع امنإف ، ةندب ةثام ةميق هلامو ثنحف ةندب ةئام هيلع : لاق نمو

 لقأ وأ هلام ثاث ناك نإو . كلذ رشع هيلع امنإف هلام فصن ة اهتميق ناك نإو

 هيلع امنإف ء هلام ثائ نم رثك أ ندبلا تناك نإ : لوقو . لكلا جارخإ بجو

 نم اهنيعب ةندبلا ةئاملا نوكي نأ الإ ء لوألا لوقلا ىنبجعي و . لاملا رثع ال اهرشع

 . رخآلا لوقلا ىنبجعيف اهب فلحو هلام

 انأف اكيش نالف لزنم نم تاك أ نإ :لاق لجر ىف : هللا همحر ىلع وبأ:لاقو

 نأ <لهه : لوقي ىتح هيلع ءىشال هنإ 0 لك أ 7 ليا تيي ىلإ ىسارضأب هلمحأ

. ثنح اذإ هنم ىدهم : لوقو . ةندب هيلعف کالذ لاق اذإف . هلمحأ
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 نم ةاشلا نوكةو ‘ امود ر عاص فصن لكل موصيو 4 حلا ك رستحم و

 . طسو وهف كلذ نيبو : ءىدرو ديج هنأل ةنودلاو ةديجلا نيب منلا طسوأ

 : لوقو ةندب ىدهيو ةبقر قتعي هنإ : ليق دقن ايده هندب وأ هسفن لمج نمو

 حبذلا نم ليعامسإ هيبن ىدف ىلاعت هللا نأل ؛ اشبك ىدهب :لوقو . ةندب ىدهي

 ءاهوي نيسمخ موصي هنأ هدنع نكست لو ةندب هسفن ىلع لمج نم : ليقو . شبكب

 حبصي ك رظنيو ةندبلا موقي : رذنملا وب أ لاقو . ةندب هيملف كلذ دعب رمسيأ نإف

 رسيلا ىتح كلذ لعفي مل ن وءاموي عا د فصن لكل موصيو « ربلا بح نم اهتميق

 . هندب هيلعف

 لصف

 ، تيبلا ىف هدجي ملف هيف ليقيل ىضف ، نالف تيب ىف ليقي ن أ رذن نم : ليو

 لمقلاب دارأناكن إ و ع رذنلا ةرافك هيلعف هيف لقيملو فقوم ك ةعاس تيبلاف رادو

 هلوخدب دارأ نإ ليقم كالذن ء هيف رقتساو تيبلا ىف فقو اذإ امأو .ىلام هللةعاط

 . « اليقم نسحأو ارقتسم ريخ ةنجلا باحصأ » : ىلاعت هللا لوقل ؛ البقم تببلا

 . ىون ام ىلعف ةين كلذ ىف هل تناك ن إ و . هيف لاق دقف عضوم ىف رقتسا .نف

 مهتتأفءمايأ ةنال نالف ٣ عم نوكت نأ ترذن ةأرما ف ه ا لمع وبأ لاٹو

 ةئالث مهعم نوكت ىح مويلا كلذ دمت ال اهنإف ‘ مهعم تحبصأ 7 لمالا رخآ ق

 تلخدو اهيلايفب مويلا كلذ ريغ نيموي تدعق اذإف . هب دعت : لوقو . نهيلايلب مايأ

اهيلعف ةجاحل وأ ضير. ةرايزل مراد نم تجرخ نإف . ثالذب تدتعا حبصلا لبق



 س ١٩٦٩٧

 ناسنإلا ةجاح اضقل تجرخ اذإ امأو . اهبلع دسفأو اهلوأ نم مايألا فنأتست نأ

 . اهلع كل ذ دسفي الف ةالصل وأ طئاغ وأ لوب نم

 : لوقو . ثنح هنإف هروزي نأ لبق نالف تاهف انالف روزب نأ رذن نمو

 : لوقو . هيلع ثنحالف رصقي مل نإو 0 هترايز نم ةردق ىلع وهو ىناوت اذإ ثنح

 هروزي نأ رذن نإو . ءانولا مدعل ءافولا ىف رذمي امنإو : لاح ىلع ةرافكلا هيلع
 . ثنح هنإف هيف هرزيملو مويلا وأ تقولا كلذ ىضف ى اذك تقو ىف وأ اذك موي
 هيلعف اهملع هلمحي نأ لبق ةبادلا تناففءاهامس دق ةباد ىلع انالف لمح نأ رذن" نإو

 رذ" نم و ، كلذ نم ناكمإلا دعب اهيلع هلمحم مل اذإ هنإ : لوقأو . رذنلا ةرافك

 ىسمف « انيح نالف ماد اف ع باغ وأ هعم جرخي نأ نالف ىأن ، نالفو وه جرخي نأ

 . ادودحم اتقو جورخال دجمل اذإ هعم جرخم دوعي هلعل ، ثنحلا هيلع عقي ال نأ

 جورخ هيلع سيلو ث رب دقف وه جرخ اذإ : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 امأو . ابهاذ هتقفنو هؤارك همزايف ، نالفب حرخأ انأو : لوقي نأ الإ هعم نالف

 ءافو ال : لوقو . كل؛؟ ال ايف هيلع ةرافك ال : لوقو . ربي الف هدحو جرخ نإ

 ةيصعمب سيلو كلمي و عيطتسي ال ايف امأو .ةرافكلا هيلعو كلذ نم ءىش ىف هيلع

 ةباد ىلع جرخي لاق نإ كلذكو . ةرافكلا هيلعف في مل نإ و 2 هب ءافولا هيلعف هلل

 توفي وأ هلعف توفي امم كلذ هبشأام وأ اهريغ ةباد ىلع وأ ايشام جرخن 2 اهامس دق

 . هين لعفي هنإ لوقي ىذلا هتقو

 موق عم دءقت نأ ترذن ةأرما ىف « ركب فأ ن دمحم نب دحأ ركب فأ نعو

صب مهعم لقت نأ امأو . ضيرلل ةدايعو ةالصلا ىلإ جرخم نأ اهل زوجحم هن أ > امايأ



_ ١٩٨ _ 

 لا مايال ا دعقتو ، كلذ زوج الف مايألا ةيةب ح ممعم دوت 7 جرخم 7 مايألا

 اذإ هاو ام لءةف ، ةرايزلا نم ةمولمم ةنص ىون وأ ادحأ روزي نأ رذن نمو

 ىلإ هلصب هنإو ةرايزلا نم ام وله ايش وني اذإ امأو . هلل ةعاطلا هوجو نم ناك

 . ام ود هعم لعفي و تبلا

 ‘ د وعقلا نم تنكمتو همف تدمقو هتيب تلخدو لجرلا تراز اذإ ةأرملا امأو

 ىنعأ هب زربت ال نمم تناك نإو ث هلك اموي دمت مل ولو كاذ اهازجأو هتراز دقف

 كلذ اهيزجحيو هيلإ تلصوو هتراز دق اهنأ اهريغ هلمتو تيبلا لخدت اهنإف ءلجرلا

 اذإف ڵ كلذ ىف هل ةين الو هلصي نأ فلح وأ الجر لصي نأ رذ" نم امأو

 هب فرعي ىذلا هسلجم ىف هلصو نإ كل ذكو .هرذن ىف ربو هلصو ذقف هتيب ىف هلصو

 كلذ ىف هلصينأ ديرب وهو قيرطلا ىف هيقل نإو .هلصو دقف هب فورعملا هدجسم وأ

 ىغتبي ال نمم ناك نإو . هعضوم ىف هيلإ لصي ىتح كلذب ربي الف ، هثدحف تقولا

 هلصيلف هللا ىف اخأ وأ اراج وأ ًامحر ناكنإ و . هلصي الو هرذن رفك هيلإ هلوصو

 .. هرذن رفكي الو

 لصف

 ىلإ تج رخ ىدلو هللا ىناع نإ : لاق نم : هللا همج ىراوحلا نب لضفلا لاق
 ك هد ءافولا هلعف ىلاعت ه ةعاط كلذ ناكنإ هنإ اذكو اذك تلمنو ك اذك رلب

نإو هيلإ جرخ ءاش تإ دلبلا ىلإ جورملاو .هب ءافولا همزلي الف ةعاط ريغ ناكنإ و



_ ١٦٩٩ 

 ةعاطلا نم هلعفب رذن امب لصو ى دلبلا كلذ ىلإ هتنؤمو هثارك ردقب قدصت ءاش

 قلا بابسألا نم ٠ ىشل جورخلا ىلع ردقي اذإ كلذ هل زوج ال لوقو . هدلب ف

 كلذ لعفي نأ هل زاج جورهلا هيلع قش نإ : لوقو . جورلا نع رذعلا اهب بجي

 .كلذ همزلي الف ةعاطلا ريغ ءىش لمعل جرخي نأ رذن نإ امأو.جورلا ىلع ردق ولو

 نم اقيدص لصي نأ رذن لجر ىف رفعج نب دمحم نب ىرهزألا باوج نمو

 ىوزن ىلإ راحص نم لصوف « هيلع مل يو هيلإ تولس نم جرخي وهو ىوزن ىلإ راحص

 © لاق اك تولس نم هيلع ج خ مل ثيح ثنح هنإ : هيلع لسف ىوزنب رذن ىذلاو

 . ةفلتخم روذنلا نإف ؛ لاق ام ردق ىلع هرذن رفكيو

 موصي وأ اهب ىلصيل ةيرقىلإ جرخبنأ رذن نم لكو : رباج ىبأ باتك نمو

 هيلع : لوقف ، جرخي لو ثنح من ةعاطلا باوبأ نم كلذ ريغ وأ احر لصي وأ

 :لوقو . ءارقفلا ىلع هقرفي عضوملاخالذ ىلإ ةن ؤللو ءا ركلاو . هيلع فمل۔ ام ةرافك

 : لوقو . هب ذوخأملا لوقلا اذهو ث ةمجرلا ىف هيلع سيلو هب وهذل ءاركَلا هيلع

 نكي مل و هثن> ةرافك جرخأ { هتنؤمو هثارك نم رك أ ةراقكللا تزاك نإف راظني

 سيلو ءارقفلل كلذ جرخأ ، رثك أ هبوهذل هزارك ناك نإو . كلذ ريغ هيلع

 . ىدنع نبطسوأ وذ ىأرلا اذهب ذخأ نمو . كل ذ ريغ هيلع

 راحص دجسم ىف فكتعي نأ رذن لجر ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 « ابهاذ هثا ركب قدصتي و هدلب دجسمىف فكتعي :لاق جرخم ردقيملف فوجلا ىف وهو

 لكل موصي مم ث ءاركلا ردق ىلإ رظنيف دللا رعس إ ران هب قدصتيام دجي مل نإف

. موي ريعش وأ ةرذ عاصلا عابرأ ةنالث و ر عاص فصن



٢.٠. 

 وأ دجسم ىلإ وأ نالف ىلإ هايإ و وه بهذي وهو نالف حصي نأ رذن نمو

 نالف هرك وأ دجسملا كلذ برخ وأ ةبادلا تناف أ ةباد بكرب وأ هركذ عض

 ضعبب ثالذ هتاف نإ و ث هب ىفي نأ هيلعف هللا ةعاط ىف رذن نم ناك امف « بهذ نأ

 ءارك لثم قرغيو ، هدلب ىف هلعفي نأ دارأ ناك ام لعفيو رذنلا ةرافك هيلمف 2 ىناعمل

 رذنلا نكي مل اذإ امأو . هيملع ةرافكلا ىف فلتخيو ءارقفلا ىلع بوهذلا ىف كلذ

 . لعفي مل اذإ رذنلا ةرافك الإ هيلع سيلن هللا ةعاط ىف

 اهتمس دق ه رق ىلإ ارهش اهنيب نم جرخ 7 ىناع ممالا : تلاق ةأرما ف لفو

 معطت وأ مايأ ةرشع مصتلف © جرخال نأ تدارأ اذإ اهنإ هللا اهافاعف 2 اهتيسن وأ

 . ماي أ ةئالث تماص دجت مل نإف « نيك اسم ةرشع

 الَجأ الو ادودحم اتقو كلذل ددحم ملو دلب ىلإ لصي نأ فلح وأ رذن نمو

 . دابلا كلذ ىلإ لوصولاىلع ردةيال ةلاح ىلإ ريصي ىتح ثنح هيلع نكي مل 2 امولعم

 كلذ ىلإ هب ىضمو اربج ناطلسلا هذخأف « هدلب ريغ دلب لخدينأ رذن نمو

 ةين الب اهركم دلبلا لخد نإ و ء ثللذ هازجأ هرذن نع هلوخدب دصت اذإف ث دلبلا

 . الذ هزح

 مم هيف طبارب ا. دلب ىلإ جرخنو هقبرغ نم هدري وأ هللا هيناعي نأ رذن نمو

 لجر ىلع قنني وأ رذن امب ىفي : ناورص وبأ لاق . هنكمب مل وآ جورخلا ىلع ردقي م

 أ مايأ ةرشع مايص ةرافكلاو اًيثاحو ًبهاذ اپاك هتن وم هيلعو ك 7 هنع طب ارب

نإو . ط ابر وهف ط, ار اد موي نم طر ارب ك مسي نإو ئ نيكاسم ةرشع مامطإ



٢.١ 

 ىف رذنلا ةرافك موصيو هرذعب ىلوأ هللاف اريقف ناك نإو { ىمس ام وهف امايأ 7

 . هنع طبارب نم جرخأ هأ طب اريل جرح ذجو ىم هيلع ند طابرلا (. هلزغم

 فوقو وأ لزنمىف دوعق لثم ، ةيصعم الو ةعاطال ناكاذإ رذنلا ىف فلتخاو

 قيطيال نأ الإ ءافولا هملع : لوقف . ةيصعم هن ] الو ةعاط هنأ ئ حصيال عص وه ق

 . هرفك ءاش نإو هب ىفو ءاش نإ ريخم وه : لوقو . ةعاطلا ةلزنمب وهو

 هبلق ىف وأ صقن هلقع ىفو & ”ىربف ليمع ةحص ىلع ةعاطلا نم ءىشب رذن نإو

 هيف كلذ ىف هل نوكي نأ الإ 2 كلذب رذنلا هنع طقسي الف 2 ةلدلا لبق نكي مل فعض

 . هيلعو ثكالذ هل نإ : ليق . فالتخاب ناميإلا ىف ةينلا ىف ليق دقو 2 هنيعب ءىش ىف

 . هل الو هيلع : لوقو . هيلع الو هل : لوقو

 آازوج هيلعرثنت ىهو اهنبا قاعينأ ترذن ةأرما ىف كهللا همحر ةيواعم وبأ لاقو

 هللاهمحر ديز نب راج امأو . ءارقفلا ىلع هنمثب وأ هب قدصتت اهنإف كىفوعف آركس وأ

 روذنملا ىلع رثني نأ هب روذنملا ءىشلا امأو . اص هيلع هتصتو رثنلاب سأب ال : لاقف

 ةيدملا رذانلا هب دصق نإف ڵ هيف سانلا ل" نم ةداعلا هب ىرحمام ىلع وهف 0 هيلع

 . ةداعلا هب ترجام ىلع وهف ثالذ ريغ هجول ناكنإ و 0 هيلع روذنملل وهف ةيطعلاو

 لزغأ ال ان أو ىأ فاع مهالا : تل اق ةأرما ىف رفعج ن دحم نب رهزألا نعو

 عمجتو اهسفنب موةت نأ ردقتال نكلو ث ىذألا نكسو اهتلع نم تيفوعف ، آرهش

 اهملعثنح الف اهتدلاو ىفاعت مل نإف . ثيش تلزغف الّرغم ةنبالا تذخأق ، نيتالصلا

نا : 17 ٠ ةرافكلا اهمع نوكي ىسعف تل زع نإ 7 ك اهسفنب موةنو حص >



 س ٢.٢

 ءارقفلا مامطلا كل ذ معطي نأ هورمأن ث نيباعالا معطي وهو هنبا ىشمي نأ رذن الجر

 . ءارقفلا ىلع اهقرفيف هتميق راغني وأ

 ، اذكو اذك هيطعي نالف وأ اذكو اذك هل هللا لعفي نأ رذن نميف فلتخاو

 : لوقو . هرذن ةرافك هيلع : لوةف . هيطعي نأ لجرلا ىبأو ك كلذ هل هللا لعفف

 . هيف هيملع ةرافك ال

 اذك لمفأ انأو ىنمآ براي : لاق نم : هللا امهمحر ىسوم لاق : شاه لاقو

 اذك لعفأ نأ ىلعو : لوقي ىتح مزا.ال : هللا همجر ريشب لاقو ٠ مزال رذن اذه نأ

 .اذكو

 لصف

 اذكو اذك هيطعأ انأو ىدلو هللا ىناعي نأ ترذن تنك ىإ : لاق نمو

 هلحنف ىفومف ص ىلام نم ةعطق هتلح ىفوع نإ : لاق نإو . زئاج وه هتيطع أ دقو

 رذن هنأل هل وه : نامتع ىأ نعف . تام ىتح بألا اهلك أو زرحم مل ريفص مالغلاو

 . هزرحن ىتح تبثيال : ةدعسم لاقو . زياج وهف رذنلا نم ناك امو

 حصف هدبع هيطعي و هدلو حصي نأ رذن نميف : هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 مالغلل قالطلا نأل ؛ ىبصلا غولب ىلإ فوقوم اهقالطف ء ةجوز دبعللو هدبع هاطعأف

 . قلطيو عجري نأ هلف طرش ىلع ةيطع نوكت نأ الإ « دلا وال سيل

 موزل ف فلتخيو . اكولمم ماد ام رذنلا همزليال هنأ هيف انفرع دقف كولمملا امأو

 . كلميال ايف رذن نم ىلع ةرافكلا ىف لوقلاك هيف لوقلاو « رذنلا ىف هيلع ةرافكلا

. هين فالتخالاو فكالذ حرش مدعت دقو



_ ٢.٣ 

 لصف

 هنكمأ > اذكو اذك لعفي وهو اهذخأي نأ رذنف ةباد هل ترفن ,:رم : لقو

 اهذخأيم هنأل هيلع سأبال هز ] هلرادمع 8٣ ] نهف . 7 وأ اهعابو اهذخأ ف اهذخأ

 ىعرتال : لاق مغلا ىعرت ىهو هتبيغ نم اهوخأ عجر نأ ترذن ةأرما ىف لمق و

 اذإ : لوقو .اهل زئاج كل ذ نإف ؛ انيكسم نيئالئ معطت وأ ارهش متل و ك ملا

 ٠. اهملع ء ىش الو اهرذن ترفك منغلا عر

 ةيسان ةجاح مهلإ تبلطف ى ةجاحموق ىلإ بلطتال اهنأ ترذن ةأرما ىف ليقو

 اهنإليق دقن ةلعافلا ىهركت ملو 2 اهل بلطي نم ترمأ نإو . ثنحمال اهنإ اهرذنل

 . ثنحم ال

 لصف

 امل ؛ رفاكلا رذن حصي : ضعب لاقو . ملسم لقاع غلاب لك نم رذنلا حصي و

 رأ ةيلهاجلا ىف ترذن فإ مالو هللا لوسراي : لاق هنع هللا ىضر رمع نأ ىور
 حصي الو . كرذنب فوأ : :))رتل ةتللعىنلا هل لاقف . مارحلا دجسملا ىف ةليل فكتعأ

 . اذك ىلع وأ اذكو اذك ىلع هلل : لوقي نأ وهو ث لوقلاب الإ رذنلا

 ةشئاع تور امل ؛ هل ةعاطو ىلاعت هلل ةبرق ناك ام الإ ردن نم مزلي الو

 نأ رذن نمو ث همطيلف هللا عيطي نأ رذن نم : لاق ولك ىتلا نأ اهنع هللا ىضر

 . ` .2})هصه الو هللا ىععي

م . ةليل فكستعاف : ىراخبلا داز . رمع نبا ةياور نم هيلع قفتم )١(



_ ٢.٤ 

 موصي وأ ، الظ هب رضي وأ « الظ اتاس إ!لتقي نأ رذني نأ لثم ةيصعملا رذنو

 هبشو . رجحلا برشي وأ ىل زي وأ قرسي وأ « ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصي وأ « ديملا موي

 . هب ءافولا مزليال ىداعملا لمح نم اذه

 نمو . ةرافكلا هيف مزلتال هن أ لوتلا رثك أو ، فالتخا رذنلا ةرافك ىنو

 ىور ا_1 ؛ هب ءافولا همزل لاق ام ناكف ) رص مهد وأ ريح لوصح ىلع هرذن قلع

 تناف ى ارهش موصت نأ هللا اهاجن نإ ترذنن « رحبلا تبكر ةأرما نأ سابع نيا

 ())ه.وصت نأ اهرمأ ‘ هتربخأف :تلط ىنلا اهمأ وأ اهتخأ تنأف ئ موصن نأ لبق

 . اهنع

 نيب ريخلا وهف بضغ ىف رذن نمو . كلذ همزل هلك هلامب قدصتي نأ رذن نمو

 هاك هلامب قدصتي نأ رذن نهو . هرذ رفكي نأ نيبو ةعاط ناك نإ هرذنب ءافولا

 . كل ذ همزل

 . ىحاضألا ىف ىزجمام كل ذ نم همزل ةاشوأ ةرقبوأ ةندب ىدهي نأ رذن نإو

 . مرحلا ىلإ هلمح همزل مرحلل ىدهي نأ رذن نإ و

 رذن نإو . دالبلا لضفأ اهنأل ؛ ةكم ىلإ هلمح همزل دلب لضفأل رذنب رذن نإو

 . هامس ىزلا دلبال وهف « ىمسم دلبل هب

 ةالصب رذن نإو . مرحلا ى ةقرفتلاو رلا همزل مولا ى رحني نأ رذن نإ

 م ٠ اهتخأ وأ اهمأ لدب امل ةبارق هيو . دواد وبأو ىنانلاو دحأ هجرخأ ) ( ١



 س ٢٠٥

 نجسلا ىف ةالصلاب رذن نإو . نيتمكر ىلصي نأ همزل ء تاعكرلا نم ك مسي لو .

 . هريغ نم لضنأ هيف ةالصلا نأل ؛ كلذ ةمزل مارحلا

 .ةنيدملا دجسم وأ مارحلا دجسملا ىف اهالصف ىصقألا دجسملا ىف ةالصب رذن نإ و

 : هللا لوسرا : لاق الجر نأ ىور امل ؟ هيزجمال : ليقو . هيزجن : ليف

 : ةلل لاقن .نيتمكر »سرقنل تيبىف ىلصأ نأةكم كيلع هللاحتف نإ ترذن فإ
 : هل لاقف . هيلع داعأ مث ، انهاه لص : هل لاقف . هيلع داعأ مث ، انهاه لص

 . كنأش

 ىلع هتردق عم بكر نإف ، كلذ همزل مارحلا هللا تيب ىلإ ىشلاي رذن نمو

 ىشم ولف ڵ كلذ همزل مارحلا للا تيب ىلإ بكري نأ رذن نمو . مد همزل ىشلل

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو . مد همزل

 هج ج هج

 . 1 لا هححصو رباج نع دواد وبأو دحأ هاور ) ( ١



_ ٢.٦ 

 رشع نماثلا لوقلا

 هماكحأو فاكتعالا ق

 جرخ الو © ىلاعت هيا ةعاط ىف دحسملا ىف هسفن لجراا سبح و» فاكتعالا

 الإ فاكتعالا نوكي الو ) هفاكتعا ى ناك ام هريغ تبب فقس لحدى الو هنم

 .“ارح۔م ىف فكستعا ةلط ىبنلا نإ : ثيدحلا ىفو . موصب

 ةتالت للا لوسر لحسم امإف ) فاكتعالا هيف زوجنىذلا عضوملا ف فلتخاو

 . دجاسملا نم اهريغ فلتخمو ‘ عامجإلاب امف فاكتعالا روجم {© مارحلا دحسملاو

 ىفالإ زوجيال : لوقو . دجاسملا نم ءاش ثيح فكتعا فكت»ينأ زوجب : لوقف

 ىفالإ نوكي ال : لوقو . ةبوتكملا تاولصلا عيجل ةعاجلا ةالص اهف قلا دجاسملا

 . فورمم دجسم ىف فكتعي نأ هرذن دنع ىوني نأ الإ ء ماجلا دجسمل
 ماقت ىتلا دجاسملا ميج ىف زئاج فاكتعالا نإ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 . ناذألاب ةعامج ةالصلا اهف

 مومعل ؛ هفاكممعا لطبي مل ةعامج تاولصلا هيف ىلصتال دجم ىف فكستعا نإو

 « دجاسملا ىف نوفكاع م أو » : ىلامت هلوق ىف ظفلا

 هنأل ؛ ةعجلا هيف ىلصت ىذلا عماجلا دجسملا ىف فاكتعالا نوكي نأ بحنو

 نم جرحم نأ هلو > دجاسملا نم هريغ نود اهم صودصحلا دحسللا ق ةمجلاب بطاح

 نوكي الو ، هين مزلت ىذلا عضوملا ى ةمعجلل هريغ ىف فكتعا اذإ 2 هفاكتعا دجسم

 م . هيلع قفتم )١(



 _ _ ٢.٧

 فاكتعالا ةلمج ىف لخادو فكتعم كالذ ىف وه لب ث هناكتعال هنم اكرت كللذ

 . ةمجلا ىتمكر ىلصيو « لاوزلا دمب هجورخ نوكيو . ةعجلا ىلإ هجورخ ىف

 لخديالو سلجالو ء ضي رملا دوميو ةزانجلا عيشي نأ فكتعال زوجي : ليقو

 هتجاح رمأيو « طئاغلاو لوبلل هلهأ ىلإ عجري « ثيدحب سنأتسي الو تمنم اتير
 هتمهو هلمع نوكيو { ايندلل ل۔هي الو ىرتشي الو عمجب الو ، سلج نأ ريع نم

 :لوقلا ضعب ىفو . هناكتعا ىف كل ذ لعغي ناك ومللقَظ ينلا نأ ىور امل ؛ ةرخآلل
 رك ذب دجسملا ريغ ىف ملكستي نأ فكستعللو . اهملع ةالصلا ىلي ةزانجل جرخم اعإ

 . ثيداحألا نم ءىش ىف ملكتي الو « مالسلا دريو 2 هيلع رم نم ىلع ملسي و ه هللا

 . ءاش نإ هيف دعقيلف هيلع ءامغإل تيب ىف ضيرملا داع نإ و

 مثإ ال امب هربخي نم عمتسيو ، لحتكيو نهديو هسأر لسغي نأ فتكستعملو

 . هللا رك ذب لغتشي نأ هل بحتسيو « هيف

 نأ هلو 0 ايندلا لامعأ نم ائيش لمعي وأ طيخب وأ فسي نأ فكستعال هركبو

 نإو . هبر رفغتسا ةبذك بذك نإو « ملعلا بتك أرقيو ىلصيو « بتكلا خسني

 ملكي فقو نإو . هدنع فقيالو ءاش نإ هملكت نأ هلف ، دحأ هملكسف أضوتي جرخ

 عم هفوقو ردةب دجسملا ىف فقو هفاكتعا ىضق اذإف « دجسملا نم جراخ و»و ادحأ

 نمو همح نباو هيخأو هدالوأو همأو هيبأ ةزانج ىلع جرخ نأ زوجيو . هملكي نم

 فقو ءاش نإ تيملا ىلع ىلص اذإف . اهريغ وأ كولمم وأ ةجوز نم هيلع ةالصلا ىلي

 ىضق اذإف ةيزمتلل سلج نإ و . ةيزعتلل دعقي الو . فرصنا ءاش نإو نفدي نأ ىلإ

رعق نأ هلو . هيه رحسقيو دجسملا ىف رطفيو 0 ةي زعتلل سلج ام ردقب دعق هناكتعا



 ۔ ٢.٠٨

 لورستي و ممعتيو ، ءوضو وأ ةراهطوأ . طثافلاوأ لوبلا نم هتجاح ءاضقل هتيب ى

 ف سلجيو ‘ هرفاظأ نمو هبراش نم ذخأيو هسأر قلح نأ هلو . صيمقلا سبلي و

 حرم نم رجسللا جلاو ىف ىلص اذإ مام الا ةالصب هيف ةالصلا زوجت ثيح دجسللا

 . هريغو

 لقف ىف هيلع سأب الو 0 دحسلملا رهظ ىلع دعصي نأ رحلا هاذأ اذإ فكشقنعللو

 . دحسملا ريغ ىف لمقلا

 خدني الو ڵ هتباتكو علا جلعت فكسةعلل زوجي : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . هريغب هل ىنغ الو هلايع توقو هتوقل كلذ نوكي نأ الإ ءاركلاب

 ك هد اكمعا دلحسم ق برغلل ىلصي ْن ] هف اكع ١ ىضف ١ ذإ فكتعلل ىتبني و

 هباحصأ دارأف دحسملا مامإ فكتعملا ناكنإ و . جرخي نأ سمشلا تبرغ اذإ هلو

 هريغ رمأي نأ هل ىغبنيف « دجسملا باب ةمدقتم ىهو 2 ةحرسصلا ىف مهب ىلصي نأ

 . مهب ىلصي

 .ادد وعق ىفززفت نأ اهل زاج ،ةجاتحمةريقنتناكو فاكتعالا ةأرما ترذن نإ و

 . ىلوأ هللا ركذو ةرخآلا رمأل اهناكمعا ىف اهل غرفتلاف ء كلذ نع ةينغ تناكنإ و

 رثاكتو ةاهابم كلذب ديرت نأ الإ « تلزغ نإ ضقتني اهناكععا نإ : لوقأ الو

 . ايندلا ىف

 لصف

هرهد ىب و مدها ىتح ىناوتنف > هرذن كنع لححسم ف فكت نا ىون نمو



_ ٢.٩ 

 ٢ فكتعي 4ن ل ةرافكلا هيلعو ؤ ٥ غ ق وأ هيف فكتعي هن ١ رخآ لحسم

 . لوألا ناك ثيح فكتعي نأ بحا عسو 7 ماهسا نإو . هرذن ق ها ون ىذلا

 ولو أ هيملع رأ { هيف ةالصلا زوج ثيح « ةرخؤم وأ ةمدقم ىف سلج نإو

 . لوألا عضوملا ىف نكي مل

 فنعب نأ همزل ، دودحم تقو ىلإ ةين هل نكست و فأكتعاي رذن نمو

 ىف سلجيو ، برغملا ىلص اذإ هنم جرخيو رجفلا عولط لبق دجسملا لخديو « اموي

 . بارحلا ىف ىلص اذإ مامإلا ةالصب ةالصلا هيف زوجت ثيح دجسملا

 نم سمشلا برغت نأ لبق دجسملا لخدي هنإف ارهش فكتعي نأ رذن نإ و
 ىتح دجسملا نم جرخ الأ رهشلا كالذ متأ اذإ هل بحتسيو . رهشلا نم ةليل لوأ

 عصوم لخدي هنإ نم : وم اخد هنإف ڵ ةدودحم امايأ فكتعي نأ رذن ,رم الكو . برغملا ¡ ه

 ىتح هنم مايألا متأ اذإ جرخم الو هيف أدبي ىذلا مويلا"')رغ علطي نأ لبق هناكتعا

 .ىلإبحأ وهف هيف برغملا ىلص نإو 2 راطفإلاب و . موي رخآ نم سمشلا برغت

 الو فاكتعا رحنلا م و' همزاي الف { ةحمللا ىذ رهش فكتعي نأ رذن نمو

 تبسلا موي وأ ةمجلا موي فكشنعي نأ رذن نإ كلذك و . لدب هي همزليو ى موص

 فكشتيي هنإف ء كلذ قفاوف رطفلا موي وأ رحنلا موي هنأ لمي وهو ث امهريغ اموي وأ

 . رذنلا ىف لوقلاك فاكتعالا ىف لوقلاو . هيلع ةرافك الو هناكم اموي

 ادإ ملسو هيلع هنا ىلص ىلا ناك : تلاق اهنع ةنا ىضر ةشئاع نع ناخيشلا ىور )١(

 م ٠ هفك :هم لخد ح رجفلا ىلص فكي نأ دارأ
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 اراهن نالف مدقن ث نالف ماقي موي فكعي نأ رذن نإ : لوقلا ضعب ىنو

 . فاكتعا هيلع سالف رح مو أ رطف مو وأ

 فاكتعا 7 لمالا نود راهنلا ىونو 0 رهش فاكتعا هسفن ىلع لعج نإو

 هل نكت راهنلا تيون : لاقو ارهش نالف ماكي ال فلح ىزلاك © راهنلاو ليللا

 . ةين انهاه

 ناك ليالا نود راهنلا تيون : لاقو مايأ ةرشع فاكتعا هسفن ىلع لعج ولو

 مود رديفب فكتعي نأ ىون ولو . موسب الإ فاكتعالا نوكي الو « كلذ هل

 . ًاعباتتم الإ نوكي الف ارهش وأ امايأ فكتعي نأ رذن نمو . كلذ هل نكب م

 ةضي رغال هموص هارجأ ناضمر رهش فكتعاف ارهش فكتعي نأ رذن نمو

 هموص نوكيو ، فكتعي نأ هيزجم الف ةرافك مئاص ناكاذإ امأو . فاكتعاللو

 { فاكتعالا موص نع هيزرحلال عوطتلا موص ثالذكو . فاكتعالاو ةرافكلل

 . فاكتعالا موص هب ىوني ام او ، ةلفاغال فكتعم وهو هموصب ىوني الو

 هيملع ىأرف هل 1 لصي نأ ردقيال عصوم ف فكتعي هن ] اتيع للح نمو

 لاقو . عجارو ابهاذ عضوملا كلذ.ىلإ هتنؤمو هئاركب ردقب قدصتي نأ : نولل

 . فالتخا ةرافكلا ىفو . بهاذ : مهضنب

 لصف

 ىلع ملسيو ، هيملع لس نم ىلع مالسلا دري نأ فكتعملا ىلع سأب ال : ليقو

ركذو نآرقلا أرقي و ىلصي فكشتملاو .فتيالو هب بحر نم حفاصي و ث هب رم نم



 س ٢٧١

 نإ و.ةجاح ريغل ادحأ ملكب نأ هل ىغبنيالو ،دجسملا ىف ةعيض لمعي الو « مانيو هللا

 اسلا : لوقي نأ هب رم نم ىلع ملساذإ هيفكيو . هناكتعا دسفي مل كلذ لعف

 اهنم نس>أب اوي » : ىلاعت هللا لوقل ؟ هيلع ملس ام لثم درلا ىو . مكيلع

 هلاقنإ و ث هلوقي نأ ىرأ الف 2 اذه لاثمأ و متحبصأ فيك : لاق نإف . « اهودر وأ

 . هيملع داسف الف زاتجم وهو

 : لوقو . هفكتعا دسفي : لوقن . اهلمه أ ةيصعب فكتعملا ملكت نإو

 ةعاط ريغب لع ىف وأ زوجي ال مالك ىف ضوخب لغتشا نإو . ءطولا الإ هدسفي ال

 هتعاطب له هيو ، هللا رك ذ د و هفاكتعا عضو ,ه ى رعقينف هفاكتعا نم غرف اذاف ى هللا

 . مالكلاو لمعلا نم هل زوجي ال امب هلغاشت ردقب

 نأ هلف ڵ فكتعم وهو ىحضألا موي وأ رطفلا موب هيلع رم اذإ فكتمملاو

 رحنلا وأ رطفلا ىضقنا اذإف . مويلا کالذ ىف ءاسنلا ايو رطفيو .دجسملا م جرخم

 مامت لبق ضيحلا اهاتأ اذإ ةأرلا كلذكو . رذعلا نم اذهو هناكتعا ىلع ىنب

 . اهفاكتعا ىلع ىنبت تعجرو تملسغ ترهط اذإف ڵ دجسملا نم تجرخ اهفاكتعا

 . هفاكتعا ىلع ىنبي عجر موصلا ىلع ىوق اذإ ضيرلل كالذكمو

 هلزنم ىف لعالا ىف تيبب نأ ىونو ااةن فكعي نأ دارأ نل زوجي : ليقو

 راهنلا ىف فكتعي نأ هرذن ىف ىونو .:ذن نإ كلذكو . دجسملا ىف راهنلاب دعقي و

 ‘ ارهش فتهي نأ رذني نأ الإ هطرشو هتين هل نأ ث هلزنم ىلإ لمالا ىف : ىوأيو

 . ليللاو راهنلا امات الإ نوكيال رهشلاف

.هتدابعل هب نوت رمتي و مهبر ىلإ دابعلا اهب برقتي تلا لئاضفلا نم فاكتعالاو
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 نرم فاكتعالا فنأتسي نأ هيلعو « هفاكتعا دسف هتأرما ىشغ اذإ فكتعلاو

 : ىلاعت هللا لاف ؟ نيمباتتم نب رهش مايص وأ ةبقر قتع : ةرافكلا هيلعو ث هلوأ

 نإو « اهوبرقت الف هللا دودح كلت . دجاسملا ىف نوفكاع متأو نهورشابت الو »

 نإو . هيلع ام لثم اهملف ، اهثطو ىتح هتعواطو ةفكتعم اضيأ ىه تناك

 فكتعم ريغ وهو ةفكتعم ىه تناك ن او . اهترافكو هت رافك هيل اهدركسةتسا

 هيلع ءىش الو « ةراغكللاو هلدب اهيلعو ء اهفاكتعا دسف هل اهنم ةعواطمب اهنطو ش

 نوكت نأ الإ هيلع ءىثال : لوقو ث اهترافك هيلعف اههركستسا نإو . ود
 . هيأرب تفك:ءا

 ىفو . ديدلا موي دجسملا مزليو 2 نيديءلا لدب هيلعف ةنس فاكتعاب رذن نمو

 ةرافكلا ىفو ث لطاب رذنلاف هاك رهدلا موصي نأ رذب نإو .فالتخا ناضمر لدب

 . فالتخا

 رفف . رهش رشع ثلث وأ رهش ثلث وأ رهش فامتعا هسفن ىلع لعج نمو

 ، لمللا لبق فاكتعالل دجسملا لوخد هلك اذه ىف هيلع نأ هللا همحر ديعس فأ

 . ةالص رهطل وأ طئاغال وأ لوبلل الإ جرخيالو كاذ نم هسفن ىلع لعجام متي ىتح

 هنأ الإ { مزال ىنعم لكلو اهنايتإ بجي ثيح ةمجلا ةالصلو اثدح ثدحأ اذإ

 . اهيلع ةالصلا ىلب ةزانج مييثت وأ ضيرم ةدايع نم ةمزال ءادأل الإ فقيال

 ءىشل هجورخ داصق اذإ {هفاكتعا هيلع دسف جورخلا هل زوجيام ريغل جرخ نمو

. هيف جرخ ىذلا تقولا كلذ لدب هيلع بجيو « ىلاعت هللا ةعاط ريغ
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 نكل و -{ هناكتعءا هع ذسفي ال نأ وجرنف ك هل حابم ء ىثل جرح نإ امأو

 . هناكتعا متأ اذإ هنم جرخ ام ردقب دجسملا ىف دعقي

 رك ذ عم دمعتلا ىلع كلذ ناك اذإ 2 عامجإب فاكتعالا ضقني امم عاجلاو

 ائيش لمعف نف .ةفطنلا لازنإ و ةوهشلا ءاضق دصق ىنعم عاجلا هبشأ امو . فاكتعالا

 نإ امأو . ةرافكلاو لدبلا نم اراهن ناضمر رهش ىف عماجملا ىلع ام هيلعف کالذ نم

 دمسفملا عاجلا "ماقم موقي هملعأ الف ڵ هجرفب وأ هديب اهندب نم ائيش سمل وأ لبق

 . فاكتعالاو موصال

 زوجي : ليقو . هنم هعنمي ائيش ملعأ الف فكتسملل بيطلاب بيطتلا امأو

 فكتعملا عيبي ال : ليقو . ثكالذ هيفكي نم دجي اذإ هماعط ىرتشي نأ فكتعا

 جرخنإ و . هنع هلايعل الو هل ىنغال ماعطي دحاولا مهردلاب الإ :ليقو . ىرتشي الو

 نأ ثالذ عم هل ضرمم ص ءارش الو عيبل هيف دصقي ملو هيف جورلا هل زوجي ءىشل

 ردقب دجسملا ىف دعق هفاكمعا مأ اذإف ، هفاكتعا نع لغتشاف هيرتشي وأ اثيش عيبي

 . هفاكتعا مامتل كلذ

 نم اثيش دجسملا ىف لمعي الو « هب ر.ؤي الف دجسملا ىف ءارشلاو عيبلا امأو

 نم لالحلا عاون أ نم لمعلا كرت نم ررضلا هسفن ىلع فاخ نأ الإ « ايندلا لامعأ

 . هسقن 7 توقي دحسملا ف اهملمم ةعمص

 نإو 6 حيبسقلا نه هل لضفأ هلايع هب توقب امل دجملا ىف ريقفلل لمعلا : ليقو

. اذ هل هرك اينغ ناك
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 دجسملا دودح ىف تناكاذإ اهبف نذؤيل ةرانملا دعصينأ فكتعملا ىلع سأبالو

 ةيصعملا نإ : لوقب نم لوق ىلعف .هناكمتعا ىف فك ةعلا ركس اذإو . هنم اببرة وأ

 هدسفيال فاكتعالا نإ :لوقي نم لوق ىلعو . دسفي هفاكتعا نأ فاكتعالا دسفت

 . ركسلاب هفاكتعا دسفي مل عاجلا الإ

 لصف

 ثنحف فورعم تفو ف ىاكتعا هيلمح بجحو نم : هللا همحر لحعس وب ١ لاق

 ةلزنم هنأل ؛فاكتعالا كالذ هنع ىقب و . هع فكتعي و هب ىصو ن آ هملع نأ : همف

 ةرافك ٣ ئ هيو ثةخ>حو هيملع بجو ر ذل ف طرف دق ناك نإ و . جحلا و موصلا

 نمو ٠ لضنأ و فاكمتعالاب ىصوأ نإو ) 4٨ مهاعد ن ا 731 نا هيلعو خ رذنلا

 . كلذ همزلي الف راهنلا نود ليااب فكتعي نأ رذنأ

 لصف

 .موصب الإ زوجحال : ممرثك ألاقف © موص ريغب ىاكتعالا ىف انباحصأ فلتخاو

 ريغب ىفاكتعالا زوج نم قلعت اذهب و ، مود ريغب فاكتعالا زاوج بجوت ةغالاو

 . ىناكمتعالل هموص نكي ملو ناضمر ىف ")ولتط ىنلا فكتعا دقو . موص

 دج.۔۔للا ىف ة.اقإلاب ىوت اذإف ى ءىشلا ىلت ةماقإلا وه ةغلا ىف فاكتعالاو

 . ۔۔ م ۔۔.۔۔. ۔۔۔۔.. _ . ۔۔۔۔ء۔س. ۔)ہے۔۔سص_

 دوعيال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا : تلاق اهنع هتنا ىضر ةشاع نع دواد وبأ ىور )١(

 هنم هل دبال امل الإ ةجامل جرخي الو « اهرشابي الو ةأرسا سمي الو ث ةزانج دهشي الو ، اضيرم
 نع م الاو ىنلطقرادلا ىورو . مماج دجسم ىف الإ فاكتعا الو ث موصب الإ فاكتنا الو
م . هنفن ىلع هلعجي نأ الإ مايص فكتعملا ىلع سيل : لاق ملسو هياع ةا ىلص ينلا نأ سابع نيا
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 :موصلانم ىرعت اذإ هفاكتعا نالطب ىلع ليلد مقي ملو فكتعم وهن ىلاعت هلل ةحاط

 مايصف دجي مل نإف ، ةبقر قتع هيلع نأ : فكتعم وهو هتأرما ءىطو نميف ليقو

 : ليقو . ريخم سيلو انيكسم نيتس مايطإف عطتسي مل نإف ، نيباتتم نيرهش

 . بوجولا ى امهقافتال ناضمر رهش ىف ءطولا ةرافك لثم فكتعملا ةرافك

 : راهنلا ةرافك لثم ءىطو اذإ فكتنللا ةرافك : هللاهحر بوبحم نيدمحم لاقو

 فاكتعالا ناكنإ و . اهمايصب فاكتعالا مايأ لدبو ث ماعطإلا وأ مايصلا وأ قتملا

 ناكاذإ : لوقو . هدنأ مث فاكتعالا ىف لخد هنأل ؛ ةدحاو ةرافكلاف اعوطت

 . هيف ةرافك الف ةلفان فاكتعالا

 رهش لدب امهسلعف اليل ناضمر رهش ىف نافك اع امهو هتأرما عماج نمو

 نابوتي و { فاكتعالا ةرامفكو 5 ناضمر رهش ةرافكو 3 امهناكتعالدب و ، ناضمر

 فاكتعالا ضقن ىف ءاوس وهم راهن امهناكمععا ىف اهثطو نإ و. . ىلاعت هللا ىلإ

 . ةرافكلا موزلو

 ىف فكتعم و»و ليالا ىف هتجوز ىشغ نإ : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 . ىاكتعالا ةرافك هيلعو موصلا لدب هيلع ريلف ، ناضمر

 قرف اهعماج هتأرما ىلع فكتعملا عقو اذإ : ناهدلا حون نب حلاص لاقو

 . امه

 راج ىب ا نإ ىسوم لأسف . فكتعم ودر هتجوز "ىطو لزانم نإ : ليثو

ك هلأسف ما ود نم لزاغم هيقل مدق امل اجاح ريشب ناكو . هملع اهد۔_ؤأ كإاذ ف
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 ىلإ ىسوم عجر ريشبو ىسوم ممتجا املف . ةرافكلا هيلع ىأرو هيم اهدس ف

 . ريشب لوق

 فكتعينأ رذن نإ و . تيبلا ىن راضتحالا هيلعف هتيب ىف فكتعي نأ رذن نمو

 .انيي هيلع بجوأ ضعب و ء هرذن لطبأ ضعبف ك عضاوملا ضعب ىف وأ نالف لزنم ىف

 كاذ لعف نإ و ، آدحأ ملكي ال دجيسملا نم جرخ اذإ فكتعملا نأ ةبوثم معزو

 عكري نأ لبق جرخ ىلص.نإ و ث اهل نذؤي ىتح ةعمجال جرخمالو « هفاكتعا ضقتنا

 . ةنسلا ىنمكر

 ام وص نرال ترذن ؟) إ : لاقف لجر 4.اكن امكعم ناك ًالجر نإ : لمو

 لاق . مالكو ه : لاقن ناع ابأ ثالذب تربخأف : دايز لاق . ايسنإ مويلا ماك أ نلف

 ردق فكتعي نأ هيلعف فكتعملا حبذ نإو . هلك نم ماكيف دجسملا ىف امأو : دايز

 ِ هلك مويلا موصيو ك رخآ موي نم حبذلاب لغتشا ام

 . اهتماقإل ىعد اذإ ةداهشلا ءادأل فكتمعهلل جورملا انيفلاخم ضعب زاجأو

 لك أي الو ، هيلع ملسي نم ىلع جرعي الو ك ميلستلاب فكتعملا أدبيال : ليقو

 نم الإ دروم ىلإ دروم نم ىطختي الو ، بجاول الإ لسفي الو ء دجسملا ىن الإ

 . هناكتعا دسف هيل ١ برقأ وه ىذلا دروللا ريغ دروم ىلإ زواجن نإف 2 رذع

 نم هسفن ريغتت نأ فاخو ءالملا ةحأار ىذأ ةدش فكتعملا فاخ نإ امأو

 رفغتسيلف بذك نإو . هنم قفرأ عض وم ىلإ ىطختي نأ هلذ : ءىقلا هعرتي وأ كالذ

. ثكالذ هم ود م وص لدبي نأ بح او ، يرا ءاش نإ زئاج هناكتعا و « هب ر
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 هتجو زهل لج رتنأ هلو ء ةسمالم الو ةلبق الو عامج ذذلتي نأ فكتعملل سيل و

 ف ...7 :ل هلا لوسر ناك : )نز ق اهنع ذ ١ ىضر ةشزاع تور \ ؛ هسأر

 . ضثاح ان أو هلسخأف ةرحلا لملخ نم هسأر ىنل وانف دجسملا

 لوسر“"»نأ ىورو . راقلا ةليل ةقفاومل ناض.ر رهش ىف فاكتعالا بحتسي و

 :لاقو . رخاوألا رشعلا فكتعا مث ناضمر نم زئ!وألا رشملا فكتعا ةتلك هللا

 تيتأ من طساوألا رشعلا فكتعأ مم ةليالا هذخ سملأ لئاوألا رشعلا فكتعأ ىإ

 دحسأ ىأو ةليالا اهتيأر ىلإف فكتعي نأ كنم بحأ نف . رخاوألا رشعلا ىف اهنأ

 . ناضمر رهش نم نيرشعو ىدحإ ةليل كل ذ ناكو . نيطو ءام ىف اهتحيبص ىلإ

 لصف

 لجرلاو . ارذن وأ ناك اعونت اهجوز ىأرب الإ فكتعت ال ةأرملا نإ : ليقو

 تفلح نإو .اهتؤم نم اهفكي ام اهعم فلخ اذإ 2 هنجوز تهرك نإ و فكتعي

 نإو . اهلع فاكتعا الو ةرافكلا اهلف ڵ تضاحل ةعمج لك فكتعت نأ ةأرما

 نأ هلو ايذاكتعا مض وم لا جورلا ىف اهل نذأي نأ اهجوزاف ك ىاكعا ةأرملا مزل

 . كللذ هركي

 جتحاو . اهل لذنأ اهتيب ىف اهدوعتو ، اهل هبحن اف عوطتلا فاكتعا امأو

 رشملا ىف فكتعي نأ دارأ “")ومللتط ىبلا نأ اهتيب ىف ةأرال فاكتعاب ةفينح وبأ

 م . اهنع نا خضر ةهاع ثودح ه هيلع قفتم ) ( ١

 م . ىردجلا دعس فأ نع ملسم هحرخأ ) ( ٢

ء . ةثناع نع هجام نا هج رخأ )٣(
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 بابق ىأر دجسملا لخد املف « رجسملا ىف تب رمذف ةميخم رمأف ، ناضمر نم رخاوألا

 ةصفلا هذهو ث ةشئاع ةميخ هذه : اولاتن ثلذ نع لأسف ، هتميخ لوح ةبورضم

 رخأو ء اهوح تناك لا بابقلا ضقنو هتميخ ضقنب رمأف . هجاوزأ بنيزل هذهو

 فاكتعالاب رذنت نأ هدبع وأ ى هتجوزل لجرلا نذأ اذإ و . لاوش ىلإ فاكتعالا

 . كالذ نم امهعغم هل سيل و « ةيف لوخدلا امهسلع بجو امهمزل و

 اهلف ص رهشلا نم امايأ تغكععا امدعب تضاحف فكتعت نأ ةأرملا ترذن نإو

 . رهش منت ىتح اهناكتعا ىلإ تعجر ترهط اذإف ، اهضيح مايأ ازنم ىلإ عجرت نأ

 نم امايأ تفكتعاف 7 مويلا اذه وأ رهشلا اذه وأ ارهش فكتعت نأ ترذن نإو

 عجرت اهنإف ، مت لو ضيحلا اهءاجف ، كالذ اهموب و أ اهمايأ ضعب وأ رهشلا كل ذ

 نهنيب عطقت الو 2 اهمايأ وأ اهرهش نم اهملع ىقبام تمأ ترهط اذإف ، اهلزنم ىلإ
 . اهرذن ةرافك اهملع سيلو هتلدب أ هيف تضاح اذإ مويلا ثكالذمكو . ةرهاط ىمهو

 . رذنلا ةرافكو لدبلا اهلعف رهطت نيح اهناكتعا لصت ملو اهضيح نم ترهط نإو

 .7 اهلصت و اهضيح مايأ تم.طقن ا ىسم رغ ارهش فكتمت نأ ترذن نإ و

 مايأ فكتعت نأ ترذن نإ و . اهماع ةرافك الو لماك رهش فاكتعا اهلعف { اهرهط

 . ةرافك الو اهملع فاكتعا الف ء اهضيح

 وهف فاكيعال: ىف هتنذأتساو جوز اهلو فاكيعا رذن ةأرملا ىلع ناك اذإ و

 ناك اذإ انيلإ بحأ وهف اهل نذأ نزو . نذأي ل ءاش نإو اهل نذأ ءاش نإ ريخ

. اهلع امزال
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 نأ اهمد 2 اهجوز هركف فكتعت وأ ضرأ ىف موصت نأ ةأرما ترذن نإ و

 . اهلزنم ىف موصت و انيكسم مود لك نت معطت نأ

 ىف فكتعت اهنأ : دجسملا نرق عبرأ ىف فكتعت نأ ترذن ةأرما ىف ليقو

 نإ و . سمشلا تباغ اذإ الإ جرخم الو رجفلا لبمت لخدتو ،موصتو ام وي ةنرق لك

 اهنإف سانلا ىلإ رهظت نأ ردقت ملو اهعنف ؟رهش ماجلا دجسملا ىف فكتعت نأ ترذن
 . هيف نمأت دجسم ىف فكتمت

 انأو ضرلا اذه نم ىنغشا مهللا : تلاةف ترذن ةأرما ىف ناور. وبأ لاقو

 معطت اهنإ : تتام ىتح فكتعت ملف تيفوعف ، موص أو الفلا دعسملا ىف فكتعأ

 نأ اهسلعف ك اهسلع مزاللا اهجوز ىأرم ةقلطملا تفكتعا اذإ و . نيك اسم ةرشع اهنع

 اذإ اهناكتعا مت نأ اهلمف ةتيمملا امأو . اهجوز تيب ىلإ عجرت مث اهناكتتعا مت

 ترهط اذإو ث اهناكتعا عضوم نم جرخت ضئاحلاف « ضيح نأ الإ ڵ اهملع تبن

 كل ذ ىفاكتعا اهلع دسف راهنلا رخآ تضاح نإ و . هرخؤت الو اهناكتعا ىلع تن

 دجسملا اهلوخد ىف رجنلا لبق لخدتو هيلع ىنبتو ، موصب الإ نوكي ال هنأل ؛ مويلا

 ما ىلع ىنبت اهنإ : مهلوق ىنعم ىف جرخ لمانا ىف تضاح نإ و . كل ذ . اهموي مام

 . اهمايأ

 لكل ر۔فغلل جرخنو ىلصتو لستغتو ، رهاطلا ةلزنمب ىهف ةضاحتسملا امأو

 هب دسفي ام ةراهطل جرخم و { ةالمعال ةراهطلا ميمب جرخم نأ اهل نأل ؟ ةرم نيتالاص

 . ةرضاح ةالصلا نكت مل ولو دجسلا

اهعنف ، نيمي وأ رذن فاكتعالا اهمزل اذإ ةجوزلا ىف هللا همحر ديعسوب أ لاق
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 .افولا اهساع کالذ نأل ؛ اهملعبجاولا و مزاللاضقت نأ اهل :لوقن . ثالذ نم اهجوز

 هللا اهفلك ةضيرف ريغنم اهسفن هتمزلأ ىه اهنأل ؛ هنذإب الإ كلذ اهل سيل : لوقو .هب

 تلخدام دعب هنم اهعنمي نأ هل بحت الف « فاكتعالا ىف تلخدو اهل نذأ نإف . اهايإ

 اهل نذأ ءاش ىتم هنأل ڵ كالذ نم هعنم نأ ىوقن الف لوخدلا دعب اهعنم نإ و هيف

 فاكتعالاىف بنيزو ةصفحو ةشئاعل نذأ ةملظ ىبنلا نأ ىور . اهعنم ءاش ىتمو
٠ 

 . هيف نلخد ام دعب نهعغم م

 موي فاكمتعاب اهل نذأ اذإ لوقلا ضعب ىفو . ةجوزلاكاذه ىف ةمألاو دبعلاو

 . همتت ىتح هيف لوخدلاب اهمزل دق هنأل ؟ مويلا كلذ اهعنم هل سيلف « هيف تلخد دق

 هنأ : لوةلا ضعب ىف جرخ هنأل ؛ اذه ىن نوهأ دلولا مأو ةمألاو دبعلاو

 . اثيش نوكلمي ال ذإ كلذ مهمزلب ال

 هرمأ نم ءىش ف هل ليبس _١ل و٤هديس هبن اك ام نيح نم ر> و بتاكملا امأو

 .هريغالو فاكمععا ق هيهو

 ض رجفلا علط ىتح قفي ملو اليل هيلع ىغأ وأ ركس وأ فكستملل نج اذإو

 موصلاو . موصب الإ زوجي الفاكتعالا نأل ؛ قافأ اذإ هفاكتعا لدبي نأ هل بحنف

 ثدح نإ و . هيلع ىمغمالو ناركسالو نونجل ةينالو 4 لمالا نم ةينب الإ دقعنيال

 . ملعأ هللاف ، موصلا هب ضقتني اثدح اوثدحب ملو اوحبصأ ام دعب اذه نم ءىش مهب

 .جورخلا هل هيف زوجت ىنعم ريغب جورملاو عاجلا الإ هضتني الف فاكتنالا امأو

. ملع أ هللاو
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 لصف

 رجفلا ةالصل ء وضولل هجورخ ف كوسةي نأ فكشنلا ,ع سأب ال : ليقو .

 اله هدح و كاوسلل ساح و جرخم نأ امأو .

4 
 دبالو دحسلملا جراخ أربتسا « ةعاس لعب الإ هنع عطقنياللدبلاناكاذإ امأو

 دجمال فكتعملا ناك اذإ و . هيلع سأب الف ؟ئربتسي وهو كوست نإو . كللذ نم

 . هجلاعيو هماعط ىرتشي نأ هل زرأ ، هماعط هل ءىهي نم

 لصف

 3 دجسملا نم جراخ رثبلاورثب ىف طقسي نأ ديرت ايبص فكتعملا ىأر اذإ و

 كنيلسملاب حيصي احُاص ع نإكلذكو . فلتلا نعهكسمم هيلإ بهذب نأ هل زاغ

 .هناكتعا ىضقي نأ دعب دجسملا ىلإ عجريو ، لتةلا نم هذقنيو هيلإ بهذ نأ هلف

 ليللاب دعقي نأ هيزجيو ك هعطقي الو هفاكتعاب الصتم سبتحاو جرخام ردقب هيف يقي

 . قوف وتلا هب و عأ ةللاو . ليللا ناكم راهنلابو راهنلا ناكم

هج دجب هج
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 رشع اذلا لوقلا

 ىدهلاو ةقدسصلاب رذنلا ق

 نأ هل زاغ © هنم ءزحن ىدصتي وهف ارانيد هل ١ هقزر نأ رذن نميف ليو

 ء ٠. ء " .هك ء . ۔

 نم ىطعي نأ ىون نوكي نأ الإ 2 رع وأ ابح وأ مهارد ءزجلا كلذ ةميقب قدصتي
 . ء ۔ . ة . 2

 رذنلا ةرافك هيلعو ء كلذ هلزاج مهارد وأ رمي وأ ابح هتميق ىطعاف ء ه-ةن رانيدلا

 . ماعطإ وآ مايص

 ءارقنلا ىلع : لقي مل نإف ء اهبهذأ ىتح اهقرفي ملف رمم ةلزج قرفي نأ رذن نمو

 مايصف دن م نإف ك نيك اسم ةرشع ماعطإ : هرذ ةرافك هيا ك كلذ ىون الو

 . هرذن رفكي : لوق ىلعو . اهلثم معطأ ءارقفلا ىلع رذ نإ و . مايأ ةثالث

 هل اهحمذ. و مهارد ةرشعب ةاش نب رتشم حص نئل ضرمو هل دلو ىلع ر ل نمو

 اهحمذف ةبه بألا اهاطعأف ‘ مارد ةرشع ىوس ةاشب لجر ءال ئ مالفلا حصف

 . رذ اك ىرتشي ىتح هنع ىزج ال اهنأ : هرذنل

 هاطعأ نإ و سدحاو ريقن ىطعي نأ زئاجف 2 اثيش ءارقفلا ىطعي نأ رذن" نمو

 . زئاج ةعامج

 بئاغلا ملسو ك ١ ذكو اذك ربقفلا ال ىلععي وهو بئاغ هل ملسي نأ رذنأ نمو

 . ءارقفلل : لوقو . هتثرول كلذ ملسي : لوقف . رذلا هل بجو نأ دمب رقنلا تامو

. ءارقنال كلذ ىضمأ ، هرتف عض ومل ريقفلا كلذ ىلإ كلذب دصق ناك نإ ٠ لوقو
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 كللذ ملس { هرقف عضوم ال هسفن ريفغلا كلذ ىلإ هنم ادصق ثالذ لعج امإ ناكنإ و

 . هتثرو ىلإ

 ىتح هيل !هملسي ملف { هيل ١ كلذ لست نم هردقىلعناكنإف . رذنلا ةرافك امأو

 . هيلع ةرافك الف رصقي مو ردقي مل ناكنإ و . ةرافكلا هيلعف تام

 اذكو اذك ىلام نم نالفلو نالفو نالف حلطصي مهالا : لاق نإو

 طءي مل نإو ، ن-> وهف ىطعأو ىفوأ نإف . رذنلا جرخم جرخ اذهف ، احلطصاو

 . هرذ" رفكيو ةب وتلاو رافغتسالا الإ همزلي الف

 سي ل اذإف ، ءارقفلا نم نيرشع معطأ انأف هذه ىتلع نم تق نإ : لاق نإو

 . هأزجأ ءارقفلا نم معطأ امه نينيعم ءارقت

 لك نم اوحذي نأ ةئام مهد>أ منغ تنلب اذإ ، رذنت برعلا تناك : ليقو

 .مهنيد ىف اًبجاومهيملع اذهناكو.ةيبجرلا اهنو.سيو ڵبجر رهش ف ةدحاو اهنم رشع

 . اوحتف بجر لخد اذإ بارعألا تناكو

 سنج نم هتاكز نم هاطعأف \هفصو بح نم ريقف ىطعي نأ رذن" نم : ليقو

 ناكنإو . کالذن ًأربيال : لوقو . ًأربيو كاذ هيز : لوقف . هفصو ىذلا بجحلا

 رذنلا بجويال نم لوق ىلهف . ةاكزلا نم هاطعأن 5 هتاكز ريغ نم هيطعي نأ ىون

 . كالذ هيزجم ال : لوقو . هيز هنإ : لوقي تاينلاب نامبإلاو

 بلطن « كلذ هيلإ قيسف ،اذمك نالفل ىلعف اذك ىل هللا قاس نإ : لاق نمو

ثكالذ هسفن ىلع هل لمج ناك نإ : لاقو هسفن ىلع هل لعج امم لح ىف هلعج نأ لجرلل
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 لاق . هنم للا هيزجي هنأ بحنف ، كلذ وني وأ ، هيطعي نأ هسفن ىلع لعج لو

 . هسفن ىلع هل لعج ام لجرلا ىلإ ملسي ىتح لحلا هيزجي ال : هلا همحر ىراوحلا وبأ

 . هسفن ىلع هل لعجام لجرلا ىلإ ملسي ىتح هرذنب ايفو نوكي الو

 ىدهأو ىفوعف { هيده نالف ىلإ ىدهأ اذه هضرم نم ىفوع نإ رذنأ نمو

 .لاق نإو هيلإ ىدهملا لبقي مل ولو كلذب أربي هنإف كهنم ةيدهلا لبةي ف ةيدهلا هيلإ

 عفدي هنأ ع هل نومضملا تاف كلذ هللا هقزرف 2 اذك ىلع نالفلف اذك هللا ىنقزر نإ

 . هتثرو ىلإ رذنلا

 ملسي هنإ ىالوم ال وأ براي : تلاقم . ةدش ىف مقوف دبع ةأرمال ناك : ليقو

 دبعلا ىبصلا وب أ عابف ءاهدلو غولب ىنعت « هغولب ىلإ ىيح نإ نالف ىنبال هيطعأ انأو

 لعفت 1 .اهمأل اهرذن" رفكت نأ اهل .رحنو « هتميق ىصال اهيلع نإف ، دلولا غولب لبق

 . هب ترذن ام

 هنع بهذت نأ رذنف ى ةلع هتباصأ مالسلا هيلع ىنلا بوقعي نإ : ١) يقو

 ءلب الا 7 هيل ١ ماعطلا بحأ ناكم همل ١ ماعطلا بحأ هسفن ىلت مرحم وهو ةلعلا كللت

 الإ ليئارسإ ىتمل داح ناك ماعطلا لك ( : ىلاعت هلوق كلذو . هسفن ىلع همرخ

 . ( هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام

 تحصن « ةكم نكسأ انأف اذه ىضرم نم تححص نإ : تلاق ةأرما ىف ليقو

 نوكت نأ الإ ء تءاش نإ اهنم جرخ نأ اهلو ، ترب دقف امل ىذق ام اهتنكسو

 . قيفوتلا هب ملعأ هلاو . كلذ اهيلعف ادبأ اهنكست نأ اهسفن ىلع تلعج

م . هنع ةللا ىضر سابع نيا نع ىذمرتلا هحرخأ )١(



_ ٢٢٥ 

 اصق
 ب

 : هللا محر انخايشأ تاباوج نم

 اذك هل ردن ىلعف ةلودلا نم : لاق وأ { ءادلا نم ىعرز ملس نإ : لاق نمو

 . ملسي مل هنأل هرذنب ءافولا همزليال هنأ ء هعرز ضعب بطعف ، اذكو

 انأ ىلعف تنأ لوقت ام حص نإ : اهدحأ لاقف ءىش ىف ايصتخا نيلجر ىف ليقو

 ه..فن ىلع اضيأ رخآلا لعجو « نالفو ان أو تنأ هلك أت اذ كو اذك ىلاعت هلل راذأ

 ءافولاف ةعاطلا نم كلذ ناك نإف ء امهسفنأ هب تباطو كلذب ايضرو ، كل ذ لثم

 ٠ هلا [.ذن هايس امهنأل ؛ بجاو هر

 دجسمل "ىلمف رحبلا اذهنم وأ قيرطلا اذه نم هللا ىنلس نإ:لجر لاق نإ و

 هيلع تيثي هنإف ، دجسمل ىلام ثاث وأ هل رذن : لاق وأ ، اذكو اذك ىالفلا

 دقو . ه ا رةمال هب ىمس نإ كالذكو . دحسمال هلعج امو رذن نهم هس ىلع هجوأ ام

 « رذنلاب نوفوي » : ىلاعت هللا لاق دقو ث رذنلا فيكف ةقدصلاب ناميألا اوتبثأ

 تام نم تام 4 مهامس دق سانأو وه هلك ي وأ ًامامط ىرتشي نأ زذن نمو

 ؛هتثرو نم ريقن هنع مطيف تام نم امأف .لكأب نأ مهنم هرك نم هركو ث مهنم
 ٠. رذنلا ةرافك رذانلا مزليو ك لك و ال نأ هلف فأ نمو

 موصي نأ دارأ و 6 هرح لوط ةعجحو سبم>و نينثا لك موصي نأ رذن نمو

 :لدبي هنإف ك رعس هل ادب وأ ضرم هانع وأ لد۔ع مود وأ ناضمر رهش رمح> وأ ةرافك

) ٦ _ ح نيبلاطلا جهنم ( ١٠٥



٢٢٦ 

 هيلع لدب الف ةرافكلاو ناضمر امأو . هرفس وأ هضرم ىف هرطنأ امو ديدلا موي

 ايهف ناص هنأل امهف .

 رمش لكف ةعمج موصأ ضرلا اذهنم ىدلو هللا ىفاع نإ : تلاق ةأرم ا ىفو

 لعفت مل نإ و ى رذنلا نم برقأ اذهو . تدهاع امب ءافولا اهلف اهدلو هللا ىاع مش

 هللا ءاش نإ : تلق انأ : همأو هيبأل لاق غلبي مل رينص ىبص ىنو . اهلع ةرافك الف

 نيم الو ىمصلا ىلع رذنال 4 أ : ىرومره رانيد ةمثام نالاف ربقلو ىخأ حصي ٠

 دلاخ ىب ىداو اهرادو « ىوزن ىف ةأرملاو قرف ةصقنل مامطب ترذن ةأرما ىفو

 ماعط اهب ىرتشي مهاردب رأ ماعطل اب ثبت اهنأ 8 اهرذن ىوت لو اهراد لإ تراسو

 .. اهسفنب لصت نأ ترذن تناكنإو . ترذن اك قرف ةصقن دنع لكويو نيمأ مم

 . اهدلب ءارقف ىلع هقزفتو اهئارك ردقب رظنتف

 نيرهش ةرافك ةنس لك تعص اذإ موصت نأ ترذنف تضرم ةأرما ىفو

 . توم نأ ىلإ اهمزلي كلذ نأ « نيعباتتم

 هنأ ، الصتم امباتتم هب هنيعي نأ دحأ دارأو موصب رذن هيلع بجو نمو

 . احيحص ناكاذإ كلذ زوجمان

 رذن ةنالف ىتمأ امهلف هذه امهتضرم نم اهيدلو هللا ىاع نإ : تلاق ةأرما ىفو

 امهطعت نأ امهل اوضريمل امهريغ دالوأ اهلو « اهايإ امهطعت ملو ضرملا نم اثرب ش ث هلي

 بوجو ديب دالوأ تدلو ةمألا تناك نإو . رذنلاب نيدلاوال ةمألا نأ ث ةمألا

دلولا اهزرحب ملو ، ضيرم وهو ةلخنب هدلول رذن نم كلذكو . اهل مهف رذنلا



 س ٧٢٢٧

 رذنلا ىف زارحإلا هيلع بم الو س دلولل ةلخنلاف ڵ تام نأ ىلإ بألا اهلك أو

 . ةيطعلا ىف بحي اك

 ارذن ىنالفلا لاملا اهلف ء اذه اهضرم نم اهتنبا هللا ىفاع نإ : ةأرما تلاق نإو

 مألا هتاك أ ولو ى زرحم مل ولو ةنبال تباث رذنلاف ةنبالا تيفوع مأ ، ىلاعت هل
 . ةنبالا كلذ رضي م

 نيرشع طخ نأ هيفكيف { رذنلا همزلو ادجسم نيرشع معطي نأ رذن نمو

 هذه ىون وأ ، ةامسم دجاسم ىون نوكي نأ الإ { ةالصلاك اهف معطي و اطخ

 . ىون ام همزليف دجاسم اهنأ ةفورعم ىه ىتلا دجاسملا

 برقلا نإ : هرامح لاقن . ىنالغلا دجسملل ءام اهف ىقتسي ةبرتب رذن نمو

 ايضاق نكي ملو ث اهنع ىزحمال اهنم نإ اهنمث انطعأو ، اهل جاتحي الو ريثك اندنع

 . ةب رةلا ملسي ىتح هرذن

 ءىف ةين هل نكيلو ، هريغ الو ًاماعطإ مسي ملو مهاردي ربقل رذن ىذلا امأو
 . ءارقفلا ىلع قرف كال ذب ىصوأو اتيم ناك نإو . ءارقفلا ىلع هب قدصتي هنإ

 :رذنلاةرافك هيلعو ، ةيصعم الو ةعاطال رذن تالذف ربقل لامب رذن ىذلا امأو

 . مايأ ةئالث مايص وأ 2 نيكاسم ةرشع ماعطإ

 ىذلا امأو . هتين ىلإ كلذف ربقلا ىلع نم ءارقفلا اهذخأي نأ رذاتلا ىون نإو
 . هسفن اىلع لعجام ةمزاي هنأ ثنح مث ءارقنلا ىلع ةقدص .ه ارذن هسفن ىلع لعجي

 ىف ءاج هنأ الإ & هدعب ناك وأ رذنلا مدقت همده وهف رذنلا ىف ءانثتسالا امأو

. راهظلاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلا مدهيال ءانثتسالا نأ ةعيرشلا



٢٢٨ 

 كل ذ ريغو جحلاو ةقدصلا نم ناميألا عيمج ى ءاغثتسالا مفني : ىلع وب أ لاقو

 . راهظلاو قاتعلاو قالطلا ىف الإ

 اذإ عفني نأ بحمو . رذنلا ىف ءانثتسالا عفنيال هن أ راثآلا ضعب ىف دجويو

 . نيملا ظفلب الصتم ءانثتسالا ناك

 : يسقلا ضقني نم ىلع ارذن مهسفنأ ىلع اولمجن « لام اوسققا موق ىف ليقو

 نم ءىثل ناك اذإ تباث وهن ، دجسملل وأ ءارقفلل وأ هلل رذنلا ناكنإ هنأ

 . تبثي الف صقانلا ىلع هنم صوقنملل رذنلا ناك اذإ امأو . ربلا باوبأ

 لوألا رذنلاف ، اهلمعيال نأ رذن ث تاعاطلا نم ثيش لمعي نأ رذن نم امأو

 . لطاب رخآلا رذنلاو « هب مايفلا هيلعو مزال

 .لوألا لطب اهلسيال نأ رذن مث ىماعلل نم ثيش لسي نأ رذن نم امأو
 . ىياثلا تبثو

 مزال رذنلا نأ ماتيأ هتثرو ىفو ص هل روذنملا تام 7 بوثب لجرل رذن نمو

 ةأرما ىف ليقو . هنم مهئاريم ردق ىلع هلروذنملا ةثرو عيجل بوثلا نوكيو 2 هيلع

 تحبصأ امف ، ليللا نم مايصلاتونو جحلا رهش نأف ، جحلا رهش موصت نأ ترذن

 مايأ ردقب مرحلا رهش نم لدبتو { رهشلا ةي موصت برهط اذإ اهنإ : ضيحلا اهاتأ

 . اهموصب الصتم اهضيح

 ‘ ادودحم اتقو هناضقل تقوي لو ك هؤاضق هيلعبج وو ىلام هلل ارذن رذن نمو

 هيف تقوي مل هنأل ؟ هيملع ةرافك ال هنإ : لذ دعب هاضق مث ى نينس ىلإ هضقب مذ

. ادودحم اتمفو



_ ٢٢٩ 

 ى هثاضت ىلع ناكمإلا عم هتقو نع هكرت وأ ، ادودحم اتقو هرذنل تقو نإو

 رذملا لجأل هكرتو رذع كلذ ىف هل ناك نإ و . ةرافكلا نع هل رذعلاب لوقن الف

 . ةرافكلا نم اروذعم نوكب نأ انبجعيف ، هنود هل ضراعلا

 رنكيوموصلا هيزجي هنإ 2 هلدب ماصف هءصي ملف افورعم ارهش موصي نأ ردن نمو
 . رذنلا ةرافك

 ةئام ىلصي نأ هيلعف ڵ نيكسم ةئام معظي وأ ةعكر ةئام ىلصي نأ رذن نإو

 .ةئاملا : ىتح ردقام ىلصي دوعي مث ردقام لصيلف ردقي مل نإو ، دحاو ماقم ىف ةمكر

 ردق ام ىلصي هنإف ، اهلك هتليل ىلصي نأ ردقي مل مث ةليل ىلصي نأ رذن نك كلذو
 ، هيلع ةرافك الو رب دقو ع ةليالا مام ىلإ كلف بسحو ث ردق ام ىلصي دوعي مم

 . نيترم مدحأ ىلع فدري اليل مهظفح هنأ الإ ء نيكاسملا مايطإ قيرفت هل زوجيو

 وأ زبخ نم اذكو اذكبو ث منغ سأر هل حبذي هدلو هللا ىناع نإ : لاق نمو

 رذنلاهللع بجوو كلذ هل هللا لعفف ‘ ىالنلا دحسملا ىف لكؤيو نحطت بح ىرج

 . زوبخلاو نوحطملا نم زباملاو نحاطلا ةرجأو ك حوبذملا نم اهاطعي حباذلا ةرجأف

 ىرخأ ةمقو هنواك أي زبحلاو محالا ةلضفو ، هترجأ نم حباذلا ىلطعي باهإلاو

 . دفنت ىتح تاعقو وأ

 اهريغ اهب لدبي نأ زوجي الف ، نالف دجسم ىف لكؤت ةنيعم ةاشب رذن نمو

 اهناكم اهب لدبي نأ زاج ةنيعم نكت ل نإو 0 اهلع ردقي نيملا ةدوجوم تماد ام

 :فورعم عضوم ىف نالكؤي ربو بحةئرجو منغسأرب رذن نم :رخآ عضوم ىفو

. ريزابأو حلم نم هب حلصيام عيمجو هبطحو منلا سأر حبذ ةراجإ نوكيأ



٢٣٠ 

 نم ملا طسوأ نم علا سأرو . رذانلا ىلع مأ رذنلا نم هزبخو لا نيحطو

 ىذلا عضوملا ىلإ هب جرخ اذإو . ريبك وأ ناك ؟ريغص ىزجيو . نأضلا وأ زملل

 هب زجي : لاق ؟ ال مأ هب زجي رخنآ عضوم ىف لك أو هنم هجرخأ مش هيف لكؤي نأ رذن
 . ايدج ناك ولو ريغص - سأر

 .زوجي الف عضوملا كلذ ريغ ىف لكؤيو رذنلا عضوم نم ماعطلاب جورملا ام أو

 ءىدلب ىلإ هللاءاشنإ هرفس نم مدق وأ هضرمنم ىدلو ءىرب نإ : لاق نمو

 دف هنأل ءىش همزليال هن ١ ك كلذ ناكم ًاتمكسم نب رشع ماعطإ وأ رهش م وص ىل

 . رذنلا مدهي ءاهنتسالاو . هللا ءاش نإ : هلوقب ىنثتسا

 مهحم باغف ، هدنع نيرضاح اسان أ معطي وهو ىنج نأ رذنو ةلخم سرغ نمو

 ملي هنأ : لك أي نأ مهضعب ىنأو 4 مهمهطي نأ دارأو رذنلا همزلو ء باغ نم

 . ءىش هين همزاي الف لكألا نم ىبأ نمو . هيلع ردق ىتم باغ نمو رضح نم

 . ءىش هيف همزاي الف هرذن ىف هللا رك ذي مل نمو

 نوكم هنإ : لوةف . روبقلا نم هريغ وأ خيشلا ربقل ىمسم ءىشب رذن نمو

 دنع لكؤي نأ هب آروذغم ناكنإو . مزلي الو لطاب ر ذن هنإ : لوقو . ءارقنلل

 عقيام ردقب ربقلا نم برقلا نوكيو . هضعب دربو هضعب لكؤي نأ زوجي الف « ربقلا

 رذتلاي رذانلا ىضتقيو . ربتلا سأر ىلع لكؤي نأ جاتحمالو . ربقلا دنع هنأ ىنعملا ىف

 ميدق ىف هيف فرعأ مل باهإلاو .كلذ ريغ وأ ، ةقرفت وأ لك أ نم هرذن هب دقع ام

 لعجي نأ رذانلا بحأ نإو .رذاغال هنإ : نيرخأتملا نع ليق هنأ الإ ، ائيش رألا

. زاج محالا عم 27 حلم وأ رازب ىف هتميق



_ ٢٣٦١ 

 ناكؤيو ًاميمج نهممجي نأ هل زئاجل دحو عضومل ىنش تارذن هيلع ناك نمو

 .دحاو تقو ىف

 ىف لك ؤتو ث دحاو تقو ىف اهلك لعجو . قرفت الف ةدحاولا ةرذنلا امأو

 . هب روذنملا عضوملا

 .اميج نهف ىلصي نأ هيلعن ى ةثالث نهو دابعلا دجاسم ىف ىلصي نأ رذن نمو

 رذنلا ةالص ظفلو . كلذ ىف هتين هلف نهنم دحاو ىف ىلصي نأ ىون نوكي نأ الإ

 رذغلا ةالص نم ىسفن هتمزلأ امع ءادأ ةمكر اذكو اذك ىلاعت هل ىلصأ : لوقي

 الن « دابعلا دجاسم ىف لكؤي نأ مامطب رذن نإ كلذكو . ةضيرفلا ةبعكلا ىلإ

 . اعيمج نهيف لكؤي ىتح نهنم دحاو ىف لك أ نإ ىزج

 لصف

 فاكتعاو . ةبجاو ةيصو وأ مزال رذن نم ناكام وه ضرفلا فاكتعاو

 . دحأ نم ةيصو الو مزال رذن ريغ نم هب عوطتي نأ وه عوطتلا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ىح دحأ نع دحأ فكتعي هنإ : لاق ادحأ ملعأ الو
٩: دجب ج



_ ٢٣٢ 

 نورشعلا لوقلا

 ثالذ هبشأ امو اهحرشو اهبورضو ناميألا ىف

 ك ذخاؤي نركملل و كناميأ ف وغللاب هللا ذخاؤي ال » : ىلاعت هللا لاق

 نم هب ديش و طقس ام : برعل ١ مالك ىف وعلل ا لص أ : ليقو . ( كي ولق تبسك 3

 . هل ىنعم الو 4 رخال ام : مالكلا نم اغالا و وغالاو . هريغو مالك

 وه : مهضعب لاقف . ةيآلا هذه ىف ةروك ذلا نيملا وغل ىن ءاملعلا فلتخاو

 نم همالكهب لصيل ةلجو ةعرس ىلع ‘ ناميألا نم ناسنإلا ناسل نم هب قبسي ام

 ةرافكال اذهف . اذه وحنو هللاو البو هللاوال : لئاقلا لوق لثم . دصقالو دقع ريغ

 . 3 الو هيف

 قداص هنأ ىرب ءىشلا ىلع ناسنإلا فلحب نأ وه نيملا وفل : نورخآ لاقو

 .مشإالو هيلع ةرافك الف ى دمع ريغ هنم أطخ وهو ، كلذ فالخ هنأ هل نيبت م هيف

 هنمو ٠. مزعالو دقع ريغ نم رحضلاو بضنلا لاح ق نيملا وغل : مهصعب لاقو

 . بضغلا ىف نيمي ال : ؤمألتَط ىنلا لوق

 ىف ثنح لب اهيف ثنحلاب هللا هذخاؤي ال ةيصعملا ىف نيملا ود : مهضعب لاقو

 :لاق هنأ وملللَط ىنلا نع ىور امل ؛ ثالذ ىف هيلع ةرافك ال : لوقو .اهرفكيو هنيمي

 . ‘) هل نيمي الف ةيصعم ىلع فلح نمو .هل رذن الف كلمي ال ايف رذن نم

 م . مدقت )١(
 



_ ٢٣٣ 

 حازملاو لزهلا ىف ناك ام اهلك وغالا ناميأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ًايسان لجرلا فلح نأ وه :لوقو . بلقلاهيلع دقعي ال ىذلا ثيدحلاو ةموصخلا و

 نكل و»كيزاجيال و هر يقاعي ال:ليق «ك ذخاؤيال ) :ىنع.هو .هب هلا هذخا ؤي الف

 بسك نأل ؛ هيلإ متدصقو م دمعتو هيلع منمزع ىأ « كب ولق تبدك ام كذخا ؤي

 . لوقلا ىف ةينلاو دقعلا بلقلا

 نيلصأل هللو : لئاقلا لوقك ةعاط ىلع فلحم نأ : اهنم : هوجو ىلع ناميألاو

 هيلع بجاوف اضرف ناك نإف . اذه وحنو نقدصنأل وأ نجحأل وأ نموصأل هللاو

 .نيملاب ديك أت هدازف هيلع ةضرف ناك هنأل؛ةرافكلا هيلعف ثنح نإف ڵثنحم ال نأ

 : لوقو . هيف ثنحلاب ةرافكلا هيلع اهدحأ : نالوق هينف اع وطت ا ناك نإو

 .هكح انركذ دقو ةيصعم ىلع فلحم نأ :اهنمو .هريغ هنزحم الوءلاق ا ءافولا هيلع

 لبقتسملا ىلع نيعلاف . لبقتسمو ضام : نيبرض ىلع وهف حابم ىلع فلح نمو
 ثنح اذإ هلثمو اذه نإف . اذك لعفأل هللاو ء اذك نلمفأل هللاو : لوقي نأ لثم

 . فالتخا الب ةرافكلا هتمزل هيف

 نكي مل وأ نكي ملو اذك ناكدقل هللاو : لوةي نأ لثم ىضاملا ىلع نيملاو

 ؛ مثالا ىناهبحاص سمغت ىتلا سومغلا نيملا وه اذهف 2 هب ملاع وهو « ناكد قو اذك

 . ةرافكلا همزلتو بذكلا دمعت هنأل

 ثذحلاب ةرافكلا مزلتو . نطابو رهاظ اهنم : بورض ىلع هب ىولحلا نيملا و

. ةينلا اهمف ربتعن ال ةحح رص ناميأ ٥ لهذ . هلرابو هللانو هللاو : لجزلا لوقك 6 اهمف



_ ٢٣٤ 

 هللا ةردقو : هلوقك ك ىلاعت هللا تافص نم ةفصب فلحم نأ : ىناثلا برضلاو

 . حيرصلاو لوألا مكح هكح نإف ، اذه وحنو هللا لعو هللا مالكو هللا ةمظعو

 حسقأو هللا قحو هللا مأ :هلوقك نيملا تايانكب فلحبنأ : ثلاثلا برضلاو

 نإو . تيمي ناك نيملا هب ىوث نإف .ةينلا هيفربتعت اذهف 2 اذه وحنو هللا رمعلو هللاب

 . هلوق لبق نيملا هب درأ مل : لاق

 ةالصلاو ةبعكلاو : لوقي نأ لثم . هللا ريغب فلحم نأ : عبارلا برمذلاو

 سيل اذهف ڵ اذه وحمو نالف سأرو ىيحو : أو دمحم قحو ملقلاو حوللاو

 ىورال ؛ ةيصعملا نم بيرق وهو ه فلحلا هركبو 2 ثنحلاب :رانكلا هيف مزلتالو

 فلحي الف فلاح ناك نم ا لاقف . اهاباب فلحت اتيرق عمس ومللتع ىنلا نأ

 هاهنف ىنأو : لوقب رمع ©)وللتط هللا لوسر مسو . كا ابآب اوفلحت الو ى هللاب الإ

 . ارك اذ كلذ دعب كلذب تفلح امف : هغع هللا ىضر ره لاقف . كالذ نع

 لسرم : نيبرضأىلع ناميألاو . نيماو ةيلألاو مسقلاو فلحلا : نيملا ءامسأو

 ك ذ{خاؤي نكلو كناميأ ىف وفللاب هللا ك ذخاؤي ال » : ىلاعت هللا لاق . ظافمو

 ؛حصنأ فيفختلاب و مدو ىنعمب ةددشم ناميألا مدقع ءىرق «ناميألا متدقع امب

 نإ : اولاقو ( متدقاع ) ماشلا لهأ أرقو . بجاولا ثنحلاب بجت ةرافكلا نأل

 . كلذ لاثمأو هللا كافاع : مهلوقك دحاولا ىف زوجت ةلعافلل

 ةرافك ىأ « هترافكف » . دمعتلاو دصقلاو ةدارإلاو ةينلا كللذ ىنعمو

 ءادغ : ليق دق وهو « نيك اسم ةرشع ماعطإ » نح اذإ نام:ألا نم دقتع ام

 م . ىردجلا ديعس ىبأ نع عيبرلا هجرخآو . رمع نبانع ىناسنلاو ملمو دحأ هجرخأ )١(



 س ٢٣٥

 نيكسم لكل : لوقو . ثلثو لطر وهو « ملع ىنلا ةدمب دم : ليقو . ءاشعو

 ىطعي نأ لضنألاو . ريعشلاو ةرذلا نم عاص عابرأ ةئالث وأ ربلا نم عاص فصن

 نومعطت ام طسوأ نم » : ىلاعت هلوقل ؛ هلايعو وه هتاتقي امم لضفأ نم دحأ لك

 7 مهتوسك وأ كيلهأ

 ىه : مهضعب لاقن . ةرافكلا ىف ىزجت ىتلا ةوسكلا ىف ءاملعلا فلتخاو

 ءاسك وأ ليوارس وأ صيق وأ ادر وأ رازإ ةوسكلا سا هيملع عقي دحاو بوث

 مهارد ةسمخ ةنمج بوث : لومو . ةالصلا هب زوجن بوث : لوقو ۔ ةمامع وأ

ِ ٤ 
 ١ ر ر حد و 4.9 .

 راهظلاو لتقلا ةرافكل ةنمؤم ةبةر الإ ىزجتال : لوقن . ةبقرلا ىف فلتخاو
 ةرفاك ةبقر ىزجت : لوقو . ةيصولاو رذنلاو ناضمر رهش راهن ىف عاج او نيملاو

 ريرحتف » : لتقلا ةرافك ىف لاق ىلاعت هللا نأل ؛ لتقلا ةرافك ىف الإ كلذ عيمج ىف

 . تارافكلا رثاس ىف ةبقرلا رك ذ قلطأو « ةنمؤم ةبقر

 قفني ريغصلا نأ الإ ، ىثنألاو ركذلاو ريبكلاو ريغصلا باقرلا ىف زوجتو

 رصنلا عوطتمو جرعألاك لمعلا نع هعنم `١ل ءاد هر ناك اذإف ك غلبي ىح هيملع

 . تارافكلا قتع ىف زوحي اذهف « بسكلا نم هعنمي ال امم اذه هابشأو

 { اذه لاثمأو سرخأ وأ ات ونج وأ ادعقم وأ لشأ وأ ىمعأ ناك اذإ امأو

 ىتح اسوبلم بوثلا ناك اذإ ةوسكلا ف ثكالذكو . تارافكلا ف ىیزرحي الف

رثك أب بهذي مل افيفخ اسبل سبل دق ناك نإو . زوجي الف 2 هتعفنم رثك أ بهذ



 س ٢٣٦

 ظفلب كلذ رك ذ لجو زع هللا نأل ؛ : ايشألا هذه نيب ريخم رفكلاو . زاج هتعفنم

 . » مايأ ةثالث مايصف دجن ل نهف » : لاق مم . رييختلا

 اذإ : لوةف . مايصلاب رفكي نأ هل زوجو دج مل نم ) ةفص ىف فلتخاو

 دجو نإو . مايصلا هل زاج ابهذ الاقنم نورشع وأ ةضف مهرد اتئام هدنع نكي م

 . مايصلا هل زجي مل كلذ

 كللذ نم لضفيو « هشاعم اهبف فرصتي لاملا نم ةيافك هل ناك اذإ : لوقو

 زاج هب رفكيام ردقب لضف هل نكي مل نإو . موصي نأ هل سيلف « هب رفكي ام رادقم
 ١ . موصلا هل

 كللذ نم هدنع لضفو ث همويو هتليل مهتوقي ام هلايعلو هل ناك اذإ : لوقو

 مامطإلا هنكمي ام كلم اذإ : مهضعب لاقو .موصلاب رفكي نأ هل زجي مل « هب رفكي ام

 . ءىش ةرافكلا نم هل لضفي مل نإو « مايصلا هل سيلف

 : لوقو . اهت رقي الو تامباتتم مايأ ةئالث موصي هنإف مايصلاب رفك اذإ امأو

 . لضفأ ةعباتملاو . قرف ءاش نإ و عبات ءاش نإ

 ء 2 . ه۔ إ ] م . ه
 ) كناميأ ١ وظف>او ( . ممانحل . « ١ ذإ كزاميأ ةرافك كالذ» : لاق ح

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . اوثنحت ال منفلح اذإو ك ا وفلحت الف

 ج وب

 م . م ايص : ةخرل ق ) ( ١

 



- ٢٣٨٣٧ 

 نورشعلا ىداملا لوقلا

 ارذونصو ناعألا ةرافك ىف

 ثالذ هبشأ امو حبقلاو نمالا ىنو

 :لاقو أ ،هسفن نعل نم :لاق هنأ هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىف أ نع ليق

 . هملح هللا بصغ : لاق وآ ك ةلبةلا ريغل ىلصي وأ ىسوحخ وأ ىلارسصن وأ ىدو هن ١

 تلا نم دشأب وه سيلو .مايأ ةئالث مايص وأ نيك اسم ةرشع ماعطإ اذه لك قف

 : لاقو . اذه ىف طيلفتلاب : ضعب لاقو . هللا همحر ىراولا وبأ لاق كلذبو . هللاب

 لاقو . ظيلفغتل اي ةدحاو ةرافك وهف > ظافلألا هذهم دحاو ىنعم ق هلك كاذ ممج نإ

 . لسرم نيمي ةرافك هذه ق : ضهي

 ‘ هلرا هاخأ وأ ‘ هللا هنعل وأ { ههجو هللا حبف : لاق نم ةيواعم وبأ لاقو

 ةرافك هيلعف ًاتيهي دارأ نإف ڵ ثنح مم اذكو اذيك لعف نإ نيملاظلا نم وه وأ

 ٠. مايأ ةثالث مايصف لحر اذإف ك نيك اسم ةرشع ماعطإ

 نأ الإ ء کالذ ف هملع ءىش الف ك اذكو اذك لعن نإ كرشم هز ١ : لاق نمو

 اكرش ىوني ىح ةرافكلا هيلع : لوقو . كلذ ىوني وأ هللاب كرشم هنإ : لوقي

 . يراب كرشلا ريغ

 هاقس وأ نارطتلا ليبارس هللا هسبلأ : لاق نميف هللا همحر ىلع نب ى.وم نعو

 لعف نم نأل ؛ظيلغتلا ةرافك هيلع نأ : هيو تثتنحو ءىش ق اذه وحن وأ ا هرا
 ك ٠١ ٠.

. هتمحر رم هح رح ا لهف كلذ هب هللا - . ٠ - ك ] _ ٠



_ ٢٣٨ 

 لوقلا كلذكو . ةرافكلا هيلعف هلا ةنعل ديرب وهو ةنمالا هيلع : لاف نهو

 . تةملاو طخسلاو بضنفلا ىف

 رفك اذإ و .رفاك وهف رانلا اهيلع ىلاعت هللا بجوي ةرفكمبفاح نم لك :ليقو

 ةرافك توبثل ؛ ناميإلا ىلإ رفكلا نم ةبوتلاب جرخيل ظيلفتلاب ةرافكلا هيلعف

 ادإ كيناميأ ةرافك كلذ » : ىلاعت هلوقن لسرملا نيمي ةرافك امأو . ظيلنتلاب لتقل

 . « ننح

 ماعطإلا دحم ىذلانع موصلا اهمف ىزجمال لسرلا نيملا ةرافك نأ ىلع اوعمج أو

 ةئالث مايصف دحم مل ريف » هنم رثك أ وأ ارهش ماص ولو ةوسكلا وأ قتعلا وأ

 . « مايأ

 هيبن :ةنسو هللا باتك ىف هكح تبث ام اهريغو تارافكلا.ىف لوقلا حصأو

 نامبألانم ائيش كالذب درب ملو هسفن نعل نمو . هدعب نم ةمألا عامجإو . لط دمح

 . ثالذ نم هللا ىلإ بوتيو 2 ةرافك هيلع ىرن الف

 لصف

 نإو ى اذكو اذك لفيال هنأ : وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلح نم : ليقو

 الإ هلإ ال ىذلا هللاب : هلوقب همزلي هنإف ، لعن م والح دمحم نيد نم ءىرب وهف لعف

 ءىربهنإ :هلوقل همزليو ك مايأ ةئالث مايصف دجيل نإف ك نيك اسم ةرشع ماعطإ : وه

 . ًاتيكسم نيتس ماعطإ وأ ، نيعباتتم نيرهش مايص : ت دمحم نيد نم

وأ ىدوهب وأ كرشم انأ وأ رهقلا دبعأ وأ سمشلا دبعأ انأو : لاق نإ و



_ ٢٣٨٩ 

 ىجزرم وأ ىضفار وأ ىطمرق أ دن رم \أ وأسمشلا ىلإ ىلصأ و ُىياصوأ ىلارصن

 ظيلغتلا ةرافك هلك اذه ىف همزلي هنإف « ىذ وأ ىديز وأ ىعيش وأ ىردق وأ .

 نيملسملا ةلبق نع لوحتلا هبلتب ىون نإف ء قرشملا ىلإ ىلصي هنإ : لاق نإو

 اهلإ ىلصيو ةبعكلا ىزغ نوكي ىتح رفاسي هنأ ىو" نإ و . ظيلغتلا ةرافك هيلعف

 . هيلع ءىش الف قرشملا ىلإ

 3 بذبذم وأ لاض وأ قساف وأ مرج وأ ملاظ وأ لتاق وأ رناز هنإ : لاق نإو

 . ظيلغتلا ةرافك اذه لك ى هيلمف 2 قافنلا ةيذب زلاب ىنعي و

 نم وأ نيملاظلا نم وآ حوبةم وأ نوعلم رفاك وهف الإو : لاق نإ كلذكو
 . رانلا لهأ نم وأ ن رجافلا نم وأ نيقسافلا وأ نيمآلا

 هيلمن ةرخآلا نارمسخ ىوني نأ الإ ص هيملع ءىش الف نيرسساحلا نم : لاق نإو

 نيلدبملا نم هنإ وأ نوعلم وأ روحدم هنإ : لاق نإ كلذكو . ظيلغتلا ةرافك

 . مالسإلا نيدل

 : هللا هحر رثؤملا ىنأ نعف . اذكو اذك لعف نإ هيف هللا كراب ال : لاق نإو

 ةرافك هيلع : لوقن . لغن وهف اذكو اذك لعفأ نإ : لاق نإ و . ظيلفتلا هيلع نأ

 . هيف ةرافك الو حيبق مالك هن إ : لوقو . ظيلغتلا

 بهذي ىذلاف . ثنح 7 هر مايص هيلع ةحبقلاو ههجو هللا حمق : لاق نمو

 همزلي .الو ث ةحبقلا ةرافك هيلع نأ : دشار نب دمحم نب ناورم ناملس وبأ هيلإ

 : لاق نإ :لوقو : لسرم نيمي ةرافك ةحبقلا ةرافك و . ثنح اذإ هيلع فاحام
 ء ء ء ه ر - .

.نإ :لوقو .رثك أ لوألا لوقلاو . كلذ همزلي هنأ هرمح مايص ةحبقلا ةرافك هيلع



 ۔۔ .٢٤

 .ؤ ثالذنك و . هيلع ءىش الف نيملا هب وني مل نإو ث ةرافكلا هتمزل نيملا هب ىون

 . ناميألا دقب ةرافكلا امإو . ةنعالا

 ؤ ةرافكلا : لوقف . نيملا امهب دارأ نمل نعالاو حيقلا ةرافك ىف فلتخمو

 .كلذ ىف ريخم ةبقر قتع وأ ، انيكسم نيتس ماعطإ وأ « نيمباتتم نيرهش مايص كلذ

 . ثالذ ىف ريخم مايأ ةرشع مايص وأ « نيك اسم ةرشع ماعطإ : لوقو

 ر رخ وأ . . مهموسك و ؟ وأ نيك ام ةرشع ماعطإ إ : لسرم نيمي ةرافك : لوقو

 هرا هجر ديعس وأ بحتساو . مايأ ةئال مايصن درل : مل نإف . كالذ ىف ريخم ةبقر

 نيملا نم دشأب اذهسيلو . « كناميأ أ ةرافك كلذ » : ىلاعت هللا لوقل ؟؛لوقلا اذه

 الإ ، لذ هابشأو لتقلاو راهظلاو قالطلاو ةقدصلاو قتعلاو جحلاب نامبألا الإ هللاب

 قتع الإ رانلا هلهأل بج ويام عيمجو حبقلاو نمالا ةرافك ىف زوجيال : ليق دق هنأ

 . اهسفنل باستكالا ىلع ةرداق تاداعلا نم ةميلس ةنمؤم ةبقر

 ىلاعت هللا,لوقل ؛ى.وجم وأ ءلاص وأ ىنارصن وأ ىدوهي قتع زوجي : لوقو
 ىف لاقو . « مايأ ةئالث مايصف رجي ن ةفر "ريرح وأ » : ناميأل ا ةرافك

 . « ةنمؤم ةبقر ريرحتف » : لتقلا ةرافك

 ةرةم : لوقو . ةيالولا هل تبنت نمم ىه : لوقف . ةنمؤملا ةبقرلا ىف فلتخاو

 « ةم ؤُم ةبقر ررحتف الح مومه لَمَك نمو » : لاق ىلاعت هللا نأل ؛ ناميإلاب
 « ةيالولا هل تبنت نمم لوتقملا ناك ث ناميإلا مسا اهرك ذو 2 ًالاص اسا فاضأف

 كلذكو ، ءاوس امف ةرافكلاو ةيدلاف ء ديح وتلا ل»أ نم ناك اذإ ، تبنت مل وأ

 اهل تبثتل ولو ، ةرافكلا ىف قتعلا ىف ةزنأاجل ، ديح وتلا لهأ نم تناك اذإ ةبقرلا
. نيملسملا دنع ةدالولا



 س ٢٤١

 امب ملعأ هللاو ى ظيلغتلا ةراغكو ةلسرملا نيهلا ةرافك ىف فالتخالا رثك أو

 لعلو . نيك اسم ةرشع مامطإ وأ مايأ ةرشع مايص : لاق نم لعلو . هيلإ اوبهذ

 معطلا ناكف ع نيعباتتم نيرهش موص راهظلا ىف ناك نأ ال كل ذ ىف قلعت لئاقلا

 ؛ ددملا ىف معطلاو موصلا ىوتساف 2 نيكسم ماعطإ مويلا ناكم انيكسم نيتس

 . نيك اسم ةرشع ماعطإ وأ مايأ ةرشع موص وه لعج تالذلف

 نعف ، ثنح م نبرهش مايص ةحبقلاو . ةحبق فلأ ههجو هلبا حبق : لاق نإف

 وأ مايأ ةرشع مايص همزلي : لوق . فالتخالا اذه ىف ىرجي : هلا همحر ديعس فأ

 . ظيلفتلا ةرافك هيلع نإ : لوقو . نيك اسم ةرشع ماعطإ

 1 اهترافك همسن ىلع ذدعتعي نيرهش مايص ةحمفلاو : 4 وق ف هتدن ناكنإو

 نبرهشلارغك نإف ء نيرهشلا ةيمستىلإ دصق امنإ ناكنإو . هسفنلع لعج ام هيلعف

 . هللا ءاش نإ كل ذ هعسيو . هأزجأ ًالسرم اتيمي رفك نإو ، طوحأ وهف

 . فالتخالا ةلمج ىلع وهف . نيرهثمايص ةحبقلاو :هلوق ىف ةين هل نكسةمل نإو

 . . ن رش مايص هلع ةحرقلا وأ ن رش مايص هع ةحيقلا ةرافكو : ل وقد نأ الإ

 . فالتخالا ةلج ىلع وهف ، هسفن ىلع لعجن ام هيلع نوكي اذهف

 ك هنةميب قحلا عطتيف بذاك هن ١ ملعي وهو 6 هماع ح ىلع هناب ًاتيهي فل> نمو

 ، كرشلا لهأ للم نم وه وأ « هللاب كرشم هنإ : لاق وأ .ابذاك هللا دهمب فح وأ

 ٠ هلثم وهف اذه هبشأ \۔ و ٠ ظيلغلا ةرافك اذه لك قف ك رانلا هلهأل بجحو ام وأ

 هللا نم : لقي لو ةنعل فلأ هيلع : لات نميف هلزا همحر بوبحم نب دص لاقو

(٦ج - نيبلاطا جهنم - )١٦



_ ٢٤٢ 

 هدح او ةرافك هملمد هلا نم دارأ نإو . هيلع ء ىش الف : هسفن ف كل ذ ىون الو

 ةين كلذ ىف هل نوكت نأ الإ ، ةنعل فل الل ةدحاو .

 ىأر ناك ىتح لسرم نم. ةرافك ةنعالا ف نامع له أ ء اهقف ىأر نم ناكو

 . ظيلغتلاب اهترافك نأ مهرب نم هللا مهمحر بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسوم

 ةرافكلاهيلعف ثنح مت اذكو اذك لعف نإ هنع هللا افعال : لاق نإ كلذكو

 . ظيلفتلاب

 . ةتالت رمع هجو هللا هارأ الو , نيعلا روحلا نم هللا هجوزال :لاق نإ كلذكو

 . لسرلاب هيف ليق دقو . ظيلغتلا ةرافك هلكاذه ىنف

 ىلاعت هللا نأل ؛ هيلع ءىشال :لوقنف . نييبنلاو ةكنالمل هللا هارأ ال :لاق نإ و

 هيلعف ثنح اذإ ه ١ : لوقو . مايإ هر 7 ها همحر ءاش نإو 6 هايإ هارأ ءاش نإ

 لخدتو ءايبنألا نوقفارب ةنجلا لهأ نأ ربخأ دق ىلاعت هللا نأل ؟ ظيلفتلا ةرافك

 . ةكئالملا مهملع

 ةرافك الف ، اتيمي هب دريملو هيلع بضغ وأ هازخأ وأ هللا هنعل : لاق نإ امأو

 هبر رفغتسي و هيلع

 وأ مايصلاب وأ ةالصلاب وأ نآرقلاب وأ مالسإلاب رفاك وه : لاق نإ كلذكو

 نيع ةرافك هيلع : لومتو . ثنحو هر فلح اذإ ظيلغتلا ةرافك هيلعن ئ ةاكزلاب

 . لسرم

اذك تلعف نإ : لاق لجر ىف رقصلا نب نازع نع دمحم نب ىرا وحلا ظفحو



_ ٢٤٣ _ 

 مو ىلإ مويلا نم أربو أرذو قلخ نم لمعك ىلاعت هللا ةعاطب لمعي وهو اذكو

 . ةلسرم انيمي لوقو . ظياغتلا ةرافك اذه ىف هياع ىرن انإف ، ةمايقلا

 هنإف لعف مث نانضيشال دبع وأ نالفل دبع وهف اذكو اذك لعف نإ :لاق نإ و

 لهأ نم هريغ وأًنوعرف لخدم هللا هلخدأ : لاق نإو . هيملع ءىش الو هب ر رفعتسي

 . ظيلغتلا ةرافك هيلعف ، رانلا لهأ نم مهنأ ىلاعت هللا ربخأ نيذلا ىاعم

 نم امأو .ائيش كلذف هيلع ىرت الف ،ةلبقلا لهأ ن. ءايحألاو تاومألا امأو

 مزلي الف ، رانلا هيلع قحتسي امم كاذ ,ع تام هنأ حصي ملو ، هقافن وأ هرفك رهش

 . تاذ ىف ء مش هيلع

 وهف : لاق نإ و . ةرافكلا هيلعف ، ملاظ وهف اذكو اذك لعف نإ : لاق نإ و

 . رفكلا لالض هب نوي ملام هوجر ىلع لالضلا نأل ؛ هيلع ةرافك الف لاض

 لعف نإ ةجح فل ] وأ ةحبق فل ] وأ دهع فلأ وأ ةنعل فلأ هيملع : لاق نإ و

 قانلا ىف هيلع ءىش الو فلح ام همزل ، ثنح اذإ ةجح فلأ ىن ا.أف . اذكو اذك

 هللا هحر بوبحم نبا لوق ىف هللا هحبق وأ هللا دهع وأ هللا ةنعل هيلع : لوقي ىتح

 . كلذ ىوني وأ

 دوملا ‘ديعي ام دبعأ انأ : تلاق ةأرما ىف هللا همحر ناليغ ن داه نعو

 د وهلا نأل ؛ ظيلفتلا ةرافك اهلع نأ : تلعف مث اذكو اذك تلعف نإ ىراصنلاو

 . . بيلصلا دبعت ىراصنلاو اربزع دبعت

 نأل ى ظيانتلا ةرافك هيلعف ىأ ةمرك مارح ىلع ماعطلا اذه : لجر لاق نإو

. لاوحألا نم لاح ىأ ىلع هل لحمال همأ



_ ٢٤٤ 

 اذكو اذك لعف نإ اذهوح وأ هحرالو همرك أ الو هلا هظفحال :لاق نإ و

 . ةظلغم نيمي ةرافك هيلعف 2 لعن 1

 . هنم لك ات نأ لجر اهاتفأف بحلا اذه نم لكأت ال تفلح ةأرما ىف ليقو

 . اهل لئاقلا لجرلا ىلع ءىش الو . مايأ ةثالث موصت نأ اهلعف ىه امأف

 وأ لضم وأ عداخم وأ دارم وأ قفانم وه : لاق نميف هللا همحر ىلع ف ] نعو

 نيدسفملا نم وأ ربكتم وأ رابج وأ دحاج وأ كاش وأ ثكان وأ رساخ وأ ملاظ

 . رفكلا ءامسأ نم اندنع وهف اذه نم ءىش لكف . رتاع وه وأ نيفرسملا وأ

 عمج نإو . ظيلفتلاب هترافكف ثنح مم رفكلا هب بجوتسي امب فلح نمو

 . دحاو نيمي وهف دحاو ءىش ف 4لك كللذ

 اذكو اذك لعف نإ هيدلاو نم ىفن وه وأ هدي وأ هتبقر هلل عطق : لاف نإو

 ريغ نم وهو ي ةلزتعملا وأ ةضفارلا نم وه لاق نإو ؟ هيلع ةرافك ال هنإ ثنح مم

 . ةرافىك الب ةب وقلا هترجأ هنم باتو هب فل> نمو ٠. نبمي كل 6 نإ مهاكلهأ

 هيلع :لوقن ى لعفو ىنم ريخ تنأف اذكو اذك تلعف نإ : ىمذل لاق نمو

 نأ نكمي دق هنأل ؛ هنيعب ىذل كل ذ لاق اذإ هيلع ءىشال : لوقو . ظيلفتلا ةرافك

 . ةبوتلا دعب هنم اريخ نوكبو بوتي

 همحر رثؤملا وب أ لاق 9 ذكو ١ ذك تلمن نإ ةظلْغم تيمي ىلع نإ : لاق نمو

 اذهو . مايأ ةئالث مايص هيلع : لاق نم مهنمو . اذه ىف ظاغ نم ءاملعلا نم : هللا

. انيلا بحأ



__ ٥ ٤ ٣٢ 

 نأ الإ ، هيلع ءىش الف نيحوبقملا نم وأ نينوعلملا نم هنإ : هسفنل لاق نمو

 ٠ نيمي وهف حبتلا كل ذو ٠. هلا نم نعالا هملح نأ ى وغد

 . لمن مس اذكو اذك لمف نإ هنم ءک رب 4؛ ر وأ هب ر نم ءىرب وه: لاق نمو

 ظيلغتلاب لاق نم لوق ىلعظيلنتلا ةرانك اذه ىف هيلع نأ هللا همحر نسحلا ىأ نمف

 . كرش ىلإ كللذ هب غلبي هنأ عأ الو . تارانكلا ىف

 لك : لاق نمو . ثنح اذإ ظيلفتلا ةرافك هيلعف « هللا دهع هيلع : لاق نإ و

 كلذب ىون نإف . اذكو اذك لفأل نإ كلذ فالخب ىهف هلبقلا ىلإ اهتيلص ةالص

 نإو . لسرم نيمي : لوقو . ظيلفتلا ةرافك هيلع : لوقن . مالسإلا نم اجورخ

 . هيلع ءىش الف مالسإلا نم اجورخ هلوقب وني م

 لصف

 ىقلا تارافكلا ىف : هللا محر رغصلا نب نازعو ىراوحلا ن لضفلا لاق

 ئ دصلا ةرافركو ‘ هراتك ىف هللا اهركذ قلا نيملا ةرافك ىه :اهكر تنم اهس رفكي

 . كلذ هابشأو فاكتعالا ىف بج امو « لتقلا ةرافكو

 سأب الف رارطضا ىف ةتيملا مل لكأي وأ رمخلا برشي ؤأ ناز هنإ : لاق نمو

 هيلع نيمي ال هنإ : رجحلا برشيو ةتيملا لكأي هنإ : لاق اذإ هنإ : لوقو . هيلع
 . رارطضالا لاح ريغ ىف هل لحم هنإ : لوقي نأ الإ ثنحالو

 رطفأ : لاق اذإ امأو . انالف لتقي وأ ريزغلا مل لك أي : هلوق كلذكو

. هيلع ءىش الف ناضمر رهش



_ ٢٤٦ 

 هنأ : نامثع نب ناملس نع ىوري . هدالوأ ىلع بوقني ذختا امب فلح نمو

 بوقعي هذخا ىذلا كلذ ىردي ال هنأل ؛ رثؤال ىأ نع كالذكو . هيلع ءىش ال

 . هدالوأ ىلع

 ناميألا نم فلح ام الو 7 ناميألا نم فلاح كدي لو ثنحو فلح نمو

 نيعباتتم ن رهش موصي : ضبب لاقو . ناميأ ةثالث رفكي هن إ : رينم نب العم لاق

 طاتح امنإ : لوقو . كشي ال ىتح كلذ عيمج ىف طاتحي : لوقو . ةظلغم ةرافك

 ىتح ظلغم وه :الوقو . فلح ام عيمج نع ظافم نيمي هيزجب و ةلسرملا ناميألا ىف

 ٠ ظافم هنأ لعي ىتح لسرم وه : لوقو . لسرم هنأ ملسي

 دارأ م « كلذ ريغ وأ ةجح نيئالثب هل ملاظ وهو قح ىلع الجر فلح نمو
 ةأرما ىف رينم نعو . ةب وتلا هيلعو هيلع ةرافك الف { نيملا دمب هقحهيلإ لسو ةبوتلا

 . ظاغم نيمي اهنإ انيمي موصلاو ةالصلا نم ةئيرب اهنإ : تلاق

 لوقل ظلغم اهنإ بذاك هنأ لعي وهو ابذاك هللاب فلح نم : حور نب دمحم لافو

 . نوعي مهو بذكلا ىلع نوفلحن و : ىلاعت هللا

 لصف

 . هلاق دق وه اذإف رظن مث مالكلا كلذ لاق نم هللا نمل : لاق نميف ليق

 هن إ: لوقو . ثنحب هنأ ةنعللاب هسفن ىنع ناك نإ : لوقو . هيلع ثنحال : لوقف

 . كلذب ملكةللا وه ناك اذإ ثنحي

 نم هللا نعل : لاق نإو . ثنحم هنإف هلاق دق هنأ لعي وهو ثالذ لاق نإ امأو

. ثنح هسفن كلذي, ىنع نإ : لوقو . ثنح هيلع رن مف هلا ش هل وقي



 ۔۔ ٢٤٧

 ؛ةرافكلا هيلع نإ: نوعلم كنإ هللاو :لاقف همغف آرامح قوسي لجر ىف لوقو

 . ةنمالا هيلع مقي ال راملا نأل

 نعي لو هللا ةنعل كيلع لخدي نم ىلع : لاقن مالك موف نيب و هنيب عفو نمو

 ثلذمكو .لخد نإ سأب هيلع نوكيال نأ وجرأ:ىلع نب ىسوم لاق .هريغالو هسفن

 ةرعش وأ هسفن ةيحل حبق نمو . رواجي وأ كنك اسي نم ىلع هللا ةنمل : لاق نإ

 رادقم هيلع ةحبقلا : لاقو ههجو حبق نمو . ةرافكلا هيلعف ةلصفنم ريغ ىهو 2 اهنم

 دقن ثنخي مث ءىش ىلع فلح مل اذإف ، همالك ىف دعب وهو هبر رفغتسا م ةنس فلأ

 ةرافكساا هيلعف ثنح مث ءىش لعف ىلع كالذب فلح نإ و .ءىش همزليالو هبر رفغتسا

 . ة افكلا مدهب ال هرافغتساو

 . نيرهش مايص هيلعف اهقلطي نإف:هللا ةنعل هيلعف هتأرما قلطي ل نإ : لاق نمو

 ،نيك اسم ةرشع ماعطإ :ليقو .مايأ ةئالث مايص هيمع نإ :ليق دقو :رئؤملا وبأ لاق

 . مايأ ةئالث مايصف دجي مل نإف

 اهنيد وأ دوهيلا ةالص اهتالصو ةينارصن وأ ةيدوهي ىه : ةأرما تلاق نإو

 . ظلغم نيم ةرافك اهلعف ء ىراصنلا وأ دوهيلا نيد

 نمف . ىم مهيلع ةفدص و ] ا ىم مهل ةبه 1 وال ىالص : تل \ي نإ و

 . عأ ه او ص ظيلغتلا ةرافك اهلع نأ : هللا لجع ك ]

 لصف

ةرافكلا أدتب او٬ةوسكلاالو مامإلا الو قتعلا دح 7 هنمب ىف ثةح نمو



 ۔ ٢٤٨

 وأ مامطإلا وأ قتعلاب هنيمي رفكي نأ هيلعف ، ماص وهو ىنغ هل ثدح م مومااب

 موصل اب ةرافك اا حأ ام لعب ىنفلا هل ثدح نإ و . مايصلا هنع ىز الو 0 ةوسكلا

 . هلع ةرافك الو هترجأ ةف

 ةرافك نع ليللا نم موصلا ىونف : لسرم نيهي ةرافك هتمزل اذإ ريقنلاو

 نأ كلذ دعب هل نيبت مث مايأ ةرشع هيلع نأ نظي مايأ ةرثع موص دقتعاو 2 هنيمي

 . هنيمي ةرافكلا هيزجب مايأ ةنال موص نأ : مايأ ةالث موص ةلسرملا نيلا ةرافك

 لاقو . هدعبو ثنحلا لبق رفكي نأ راهظلا ريغ نيميب فلح نم لكل : ليقو

 . ثنحلا لبق هل رفكب هنإف راهظلا الإ 2 ثنح اذإ رفكي : هللا دبع وبأ

 نأ فرعيال هن أ فلج ءىش نع لثس لجر نع هللا 4 ر هللا دبع وب ] لئسو

 ريغ : ليقو . ظيلفتلا ةرافك هيلع : لوقنف . هب افراع فلح نيح ناكنإن . وه

 . نبك اسم ةرشع هنع معطأ لسرم نيم ةرافكب ىدو ] نمو . كالذ

 . ةرافكلا هيلع نأ :ىسل و لعف ناكدقو ‘ اذكو اذرك لعنام هن أ فلح نمو

 تن اك ولو ظيلفتلا ةرافك هم زات : ليقف . لعفلل رك اذ و٭و نملا ىلع ذمهت نإو

 . ةلسرم نملا

 هز أ ملعي وهو ءىش ىلع ذاك هراب فلح نم : هلرا همحر حور ت د_ ح لاقو

 ؟الام هب عطقيل ولو دحأ كاذب هنب مل ولو فلغم اميمي كالذ ىف هيلع نأ « بذاك

 مو بذكلا ىلع نوفلحو » : لجو زع هللا لاق ؛ رانلا هل تبجو دق اذه نأل

. « نولمعي اوناكام ءاس مهنإ اديدش اباذع مهل هللا دعأ . نومي



_ ٢٤٩ - 

 كح ق بذكلا ىلع فا> نكب اذإ هنيم ف بذاكلا نإ : صمب لاقو

 ةي واعم ف ] نع لدجو اذكح . لسرم نم. ةرافك هيلسف 5 الام كال لإ عط الو

 . هنا همحر

 وهو ثنحف(\{ اذكو اذك لعهوه نإ نيك اسملا ق وأ ةمفر قتعب فلح نمو

 :لوقو . هسفن ىلع مه لعج ام نيك اللو ث ةبقر قتع كلذ ىف هيلع نأ ك رمسعم

 . قتعلا امإو ةوكسلاب امإ و مامطإلاب امإ ى نيملا ةرافك رفكي

 تسبلا لخد 7 تبلا سبل هن أفلغ { ءيش ةي راع هيل ! بلط لجر ق 17

 . ثنحي هنإف تيبلا ىف ءىشلا تاذ دجوف

 وأ دهع وأ < : وأ نبمي وأ رذ" هيلع ناك نم لك : ىسوم نب ىسوم لاقو

 ىو اذإ ثنحب مث رفكي نأ هل نإف ، ةرافكلا هيف همزلت امم كلذ ريغ وأ ةنعل

 ىتح أطي نأ هل رسيل هنإف راهظلا ال ، رفكي مث ثنحي نأ زوجيو . هنيمل ةرافكلا

 . رغك ثنح اذإف . ثنحلا لبق هناميأ رفكي نأ هيلع سيل : لوقو . هناميأ رفكي

 همل ھو اذكو اذك نلعفأل هللاو : لاق لجر ق هللا 4٨جح ر نسلا وب آ لاقو

 . ني رهشلا مايص نم هسةى ىلع لعج ام هيلع نإ : 'ثةح مث ن رهش مايص

 اذ» وحم و أ كبحأ وأ كتلصا ومو ثك۔اقل بحأ فأ ملعي هن ا :لجرل لاق نمو

 نيد نالفل ىلع ام هللاو : لاق نإو . ظيلغتلا ةراذك هيلعف ، هلوق ىف بذاك وهو

 هنأ ملعي وهو لجرلا تح عطق هنيميب دارأ نإ : هاري وبأ لاق د بذاك وهو

. ظيلغلا ةرافك هيلعف ث هيملع



 .۔ ٢٥٠

 لصف

 لاملاب ريفكتلا ىلع هب ردقي لام هلو « «نيمب ةرافك هيملد ناك نمو : رثألا ىنو

 ! -. أ م٬ط ] كل د لعب رسي أ نإف مول اب رفكب نأ هلبحنف ,اا بهذ ىتح ىاوتف

 مدلل أ ردق ىتم هيلع انيد نوكي : لوقو . 7 نيكسم لك معط نع موصيو

 .كلذ نم رثك أ هيلحسيلف.مايصلا هل زوجب نم دح راص ىتح رفكب مل اذإ : لوقو

 . هل رحت روحمو هزرا قح كلذ نال ؛ هريصقت ف ءاسأ دقو

 ىح صن لف ‘ موصلا ل زوج نم ةلزنمب وهو ةرافك هيلع تبجو نم نمأو

 هذه ملعنالو . نيك اسم ةرشع ماعطإ هيلع بجو ) مامطإلا همزلي نم ةلزنمب راص

 . انالتخا

 ىتح معطي لف نيك اسم ةرشع ماعطإ هيملع بجو نم : نئاهرلا باتك ىفو

 . سانلا نم ةلأسمب دجو ولو معطأ دجو ام ىتم « هلح اًئيد نوكي هز أ ص هلام بهذ

 . ممطأ كاذ دعب دجو نإ و . مايأ ةئالث ماص سانلا لأسي نأ ردقي ال ناك نإو

 لصف

 ماد ام هغع موصي نم ر> آتسي نأ هل زوجي الف ةرافك مايص هيملع ناك نم و

5 

 . ايح

,يلعف ، رضحلا ىف اراهن ناضمر رهش ىف ادماع حكن وأ ب رش وأ لك أ نمو



 س ١ ٢٥

 . انيكسمنيتسمامطإ وأ ةبقر قتع » 7 ] نيعباتتم ن رهش موص ةرافكلاو . رهشلا لدب

 . ريح ره وهو ماعطالا ح مايصلا 7 قتعل \ أدبي : لوقو

 .كنيم» ةرافك ىلعو ثن>ا: رخآل لاق نم : هذ ١ 4٨جح ر رقدلا ن نازع لاقو

 . ملعأ هللاو . ظلغم هنأ ملعأ ال : رخآلا لاقن . كذ همزلي : لاق . رخآلا ثنح م

 لصف

 ديصلا ةرافكو لتقلا ةرافك الإ تارافكلا كرتب كلهي ال دبعلا نإ : ليقو

 ءادألا ةين ىلع تامو نهئادأب ناد اذإ كلهي ال : لوقو . لسرملا نيملا ةرافكو

 نم همزلي ام ءادأ ىلسع ةميزعو صالخإو ةبوت ىلع تام اذإ كالذ ىف هل ىجريو

 . هدابع قوقحو هرا قوقح

 تبرض نإ لوقت ام : هل لاقن ي هللا لوسر ىنأ ًايبارعأ ٨نإ : ليقو

 فرصناف : ليق . ةنجلا كل : لط هللا لوسر لاقف ؟ هللا ليبس ىف اذه ىنمسب

 لسرأف :ليق .نيرلا الإ هللا لو : لاقف مالسلا هيلع ليربج لزن مئ٬ىارعألا

 هل رفغي هلل ىتلا قوقحلا ميمج نأ دير .نيدلا الإ : هل لاقو ىارعأالل والط ىنلا

 . هنع طحنت الف اهد ؤي و تام ا ذإ دابءلا قوقح الإ

 هللا هرفغي بنذن : ةئالث بونذلا نإ :هئايبنأ "»ضعب ىلإ هللا ىحوأ : ليقو

 م . ملسمو ةداتق أ ثيدح نم كلام هاورو 2 رمع نا نع عيبرلا هجرخأ )١(

 ملظو ث هتا هرفغيال ملظ: : ةثالث لظلا : سنأ ثيدح نم رازبلاو ىسلاينلا جرخأ )٢(
 ملظل كرمعل نإ ه : ىلاعت هللا لاق . كرشا هنا هرفغيال ىذلا ملنلا ام ة . هكرتيال ماظو ى هرغغي

 ملظلا امأو . مهبر نيبو مهنيب ايف مهسفنأ دابعلا ملظذ ىلاعت هتنا هرفغي ىذلا ملظلا امأو « ميلنع

 م . ضعب نم م¡خعبل نيدي ىقح اضعب مهضعب دابعلا ملظف هكرتيال ىذلا
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 هللا هرفغيال ىذلا بنذلا امأف . هللا هكرتي ال بنذو « هللا هرففيال بنذو « ةب وتلاب

 دبعلا نيبو هللا نيب ناكام وه :ةبوتلاب هللا هرفغي ىذلا بنذلاو . هللاب كرشلا وهف

 قوقح نم دبعلا ىلع ناك اف ،هللا هكرتي ال ىذلا بنذلا امأو . هللا قوقح نم

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . دابعلا



_ ٢٥٣ 

 نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 تارافكلا ىف ةوسكلاو معطلاو نتملا ىف

 كلذ هياع بحن نمو

 راهظلا ةرافك ىف قتعلا هيلع بجن ىذلا ىف هللا هحر نسحلا ىأ خيشلا نع

 . ةنسلا ىلإ ةنسلا نم هتنؤمل هتمغ هيقفي ام لاملا نم هل ناكاذإ

 ئ هتنؤمع موةي نم ىلإ جاتحمو ةنسلا ىلإ ةنسلا نم همنفتال هلام ةلغ تن اك نإ و

 . راهظلا ةراغك ىف موصلا هازجأو ء ةقدصلا نم ذخألا هل زاج

 ردقي ام هلام ةلغ نم لضفي ملو { ةنسل هلايع ةن مو هتنؤمل هلام ةلغ هتفك نإ و

 لصأ نم عمج و ‘ هلايع ىلع صاتتقن ١ وأ 4سفقن ىلع نردلا لامتحاب الإ قتعلا ىلع هب

 . قتعلا هيف همزلي ىزلا ىنذلا دحم اذه سالف ص هلام

 { تاراجإلاب تاباستك الا وأ تاعانصلا وأ ةراجتلا لدأ نم ناكنإ امأو

 ةن ؤمو هتن ؤمل هتعغص وأ هتراجت و هبسكب موقي نم دمحب نوكي ىتح قتملا همزلي الف

 . قتعأ قتعلاب و كل د تخ موغيو 2 هتنس ق هل ايع

 لضف هل نكي ملو «هلايع ةن ؤمو هتن ؤم فافك كلذ نم بيصي امنإ ناكنإو

 قتعلا همزلي الف ء هلايعو هسفنب رضو ةجاحلا هيلع تلخد قتعأ نإو ، كلذ ىلع

 . مايصلا هبرح و

ك هتعانص هب موه ىذلا هديدح الو ك هتعانص ةلآ نم عد نأ دادحلا مزلي الو
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 وه هينغيام لاملا سأر نم هعم ىقبب نأ الإ ،هلام سأر نم قتعي نأ رجاتلا ىلع الو

 نأ نفسلا لهأ ىلع سيلو . دادحلا ىف لوقل اك غئاصلا ىف لوقلاو . هلوع همزلي نمو

 . ثالذ نم ةلغلا ىف كلذ مهملعو 2 مهنفس اوعيبي

 ةن ؤمو هتنؤم موقي ام هتة.يض نم الو هتيسكم نم بيصي ال ىزلا كل ذكو

 رع كسمأ ىنغتسا ىتمو . ةنس ىف هيلع صقنيام ةقدصلا نم ذخأ 5 هتنسل هلايع

 ىلعف ،هتنس غولب ىلإ هفافك رادقم اهنم ذخأ هتبسكم عم اهيلإ جاتحا ىتمو ك اهذخأ

 . هتلاح نوكت اذه

 ىراوحلا ىأ خيشلا لوق ىف ‘ ناميألا ةرافك ىف مامطإلا همزلي نم كلذكو

 دهعب لضفيو ، ةنس ىلإ هلايع ةن ؤمو هتنؤم ىئكيام هدنع ناكاذإ هنأ : هللا همحر

 بوبحم نب دمحم نعدجو كلذكو . كاذ نع رفكي هنإف امهرد رشع ةسمخ كلذ

 الو ةوسك الو قتع هيلع سيلف ةفصلا هذهب سيل ناك نإ : لوقيو . هللا هحر

 . موصلا هيزجيو ك مامطإ

 اهترافك عجرتو ‘ ًايهرد رشع ةسمخ زواج ةريثك ناميأ ةرافك همزل نمو

 راص مش مايصلاب اهضعب نع رفك اذإ هنإف ء نيدب اهلمحتي نأ ىلإ وأ هلام لصأ لإ

 نإف ى مايصلاب رف مايصلا هبزجي نم دح ىلإ عجر ث ماعطإلا همزلي ال نم دحب

 .مايصلا هزجي ملو مامطإلاب رفك 2 مامطإلا همزلي نم دح ىلإ عجرو ءىش هيلع تب
 .انفصو امك هيلعام ىضقي ىتح هلاوحأ تبلتتو .هناءميأ ترثكاذإ هليبس نوكب اذك

 انيد هيلع نأ الإ هلايع ةنؤمو هتنؤم هبزجت ام هلام ةلغ نم بيصي ناك نمو

هنع لاز دقف كىنفلا كح هنع لاز كلذ هني ىف هاضق اذإ و هيملع الاح هنيد ناك نف
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 همزلي نم دحب ناكن إ امأو . موصلا هيزجيو ناميألا ىف ماعطإلا كحو قتعلا ح

 . هريغ ءاش نإو كلذ ىف لصألا عاب ءاش نإف 2 نامآلا ىف مامطإلا

 لصألا اهيف عابءهتايح ىف اهءاضق دارأو هيلع انيد تراص اذإ ةاكزلا كلذكو

 هلام سأر نم : لوق . هتوم دعب هغنع تيضق اهب ىصوأ نإ و . هسفن نع ىضقو

 . اياصولاك هلام ثلث نم : لوقو . نيدلاك

 لاقو . لاملا سأر رم تارافكلاو جحلاو ةاكزلا ءاهقفلا ضعب لعج دقو

 . رثك ألا مهو ثاثلا نم : مهضعب

 تارافكلانع قتملا ىف هلصأنم عاب اذإ ريثك لام هل ناك نم:ضعب لاقو

 لصأ نم رغكو قتعأو عاب 3هلايع ةنؤمو هتنؤمل هتلغ هيفكي ام هلام لصأ نم ق

 . ةلزنملا هذهب ناك اذإ ةقدصلا نم ذخأي نأ هل بحن الو . هلام

 ةينآلاو ةريثكلا ةوسكلاو ىلحلا اهل نوكي ةأرما نع ءاهقفلا ضعب لثسو
 ىلحلا ميبت نأ اهيلع وأ ء ةاكرلا نم ذخأت نأ اهل له : اهنودب ىنتكست ىتلا ةيلاغلا

 نود نكس ىزنجيو « اهنم لضف لك أتو اهيزجي و اهنود وه ام بايثلاب لدبتستو

 قلا ةينآلا كلذكو « هاك أتو هعيبتف ىللا امأ : لاق ؟ هنمث لضف لك أتو اهنكس

 . اهنودب ىنتكتو اهيلإ اهب ةجاح ال

 © اهيزجحمام هنم تكرتو هتعاب « هنود اهيزجن عساو لزنم اهل ناكن إ كلذكو

 ىف اهتيافك نع اهتلغ نم صقت هتعاب اذإ و . ةلغال اذختم لزنملا كلذ نوكي نأ الإ
 نع صقنيام ةاكزلا نم ذخأت نأ اهلو . هب اهتيافك موقيام عيب اهاع رن . اهتنس

. اهتتسل اهتيافك
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 امو اهفكي ام اهنم تكرت «اهنع ةينغتسم تناك نإ بايثلا ىف لوقلا كلذكو

 نع لضف ام عيبنو > اهاسن نم اهلثا حلصي \.ه لثم 4٠ لمجتت امو اهتجاح هرحرت

 نع لذضف اهف سيلو اهسابل ىف اهكرتب الإ حلصيال نوكبي نأ الإ . هلك أتو ثاذ

 ىلعاه وخ اهلإ اهتجاحل اهتكرت « ناتكلاو نطقلا نم ىهو 2 اهردق ىن اهلام ةوسك

 . اهب رض اهب لضف ام تعاب نإ اهسفن

 ق اهملام ةوسك ىرتشتو اي.دتف ‘ ريرحلا بايث نم ةمل اغلا اهمايث تناك نإو

 مهنمىنفلا ريرحلا مهسابل دلبىف نوكت نأ الإ 0 اهنمث نم لضن ام لكأتو 2 اهردق

 عيبتو ى اهتجاح ىف هيلإ رطضنو اهتوسك نم هب ىفتكت ام اهسفنل عدتف ، ريقفلاو

 . هب فعمتسلو كل 6 لضف

 . هانفصو اك ةأرملا ىلع ام لج رلا ىلع راهظلاو ناميألا ةرافك كالذكو

 لوصألا نم لام اهلو ص اهتوسكو اهننؤمب اهل موقي جوز ةأرملل ناكاذإ و

 ةرافك ىفاهلام نم عيبت نأ اهلعف ك نيعب ةرافك اهتمزلو ، اهتنؤهو اهتوسكب موقيال

 ةقفنب ةينغتسم ىهو ، اهدي ىف تبت ةلغ اهلام تناك اذإ موصلاب ىزتجي الو . نيملا

 . ىنفلا دحب تراصن هتمغ نعو اهلام لصأ ميب نع تنفتساو « اهجوز

 لصف

 موصلاوةالصلاو ناميألاو راهظلا ىف تارافكلانم ءىش لجرلا مزل اذإ :ليقو

 كلذ هلف ث اهدالوأل ةدلاولا وأ دلاولا ىطعي نأ دارأف ڵ تارافكلا نم كالذ ريغو

 ،تاراغكلاف هيلإ ىدوأ اذإ ىمولا ىف كلذكو . امهلإ لسي ام ىلع امهنمأ اذإ

. مدقت اك هيف لوقلا
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 كلذك امهنأ ميال وهو دبع وأ اينغ تارافكلا نم ىمولا ىطعأ نإ و

 كاذ ىفىصولا ىلعمرغالو ، كلاملا لام ثثىف نوكيكلذ نإف ے كلذ دعب ملع م

 هنإف ڵ ايل ءاطعلا زاوج لهجو ص ىنغ رخآلاو دبع اذه نأ .! وهو اهاطعأ نإف

 . هلام ىن كل ذل نماض

 ثالذ نمضيال هنإ { هب لهاج وأ هللاب كرشم هنأ لهي وهو اكرشم ىطعأ نإو

 . هنع ىزج و ريقف كرمثملا ناك اذإ

 الو ناميألا ةرافك ىف الو . نيدلا ىف عابت ال ملعلا بتكو فحصملا نإ : ليقو

 . ناضمر رهش ةرطف ىف

 بتك لثم ث ملعلا بلط ىلع اهب ناعتسي ىتلا بتكلا نم ناكام كلذكو
 ضورعلا ةلزنمب وهف هيف بتكي ىذلا ساطرقلا امأو . ةعنانلا راعشألاو ةمالاو وحنلا

 . اهعيب زوح قلا

 لصف

 . رب عاص فصن انيكسم ةدحاولا ةرافكلا نم ىطعي نأ زوحي : اولاقو

 اتيكسم ىطعأ نإو . ريعش وأ ةرذ بح عاصلا عايرأ ةنالث رخآ انيكسم ىطعيو

 .زاج كلذك ث آريعش وأ ةرذ عاصلاعابرأ ةثالث فصنو آ“رب عاصلا فصن ادحاو

 ماعطإلاو . موصي الو مامطإلاب رف ماعطإلا دجو نمو : رفعج نا عماج ىفو

 لضفي :ليقو . لوحلا ىلإ هلايع ىنغيو هينغيام هلام نم بيصي ناكاذإ ىنفتسملا ىلع

 : لوقو . مهرد اتئام : لوقو . امهرد رشع ةسمخ : لوقو . مهارد ةرشع هدنع
( ٦ _ > نببااطلا جهنم - ) ١٧
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 ع موصلاب رفكي نأ هل سيلف اذكه راص اذإف . مامطلا نم اهتميق وأ امهرد نورشع

 رقفلا دح ىف وهف كل ذ نود ناكنإ و . تارافكلا نم الو « ةقدصلا نم ذخأي الو

 . تارافكلا قيرفتو نادبألا ةرطنو ةقدصلا نم ذخأيو 3 موصلاب رفكي نأ هلو

 لصف

 طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ نيملا ةرانك : هللا هحر هللا دبع وبأ لاق

 . نودلاو ديلا نبب وه : ليقو . لضفألا وه طسوألا : لق . كيلهأ نوممطت ام

 عممجا ةبطاخلا ىف ماع اذهنأل ؟ ةماملا مامطنم طسولا وه نوكي نأ ىنبجعبو

 ربلا معطأ نإو . جرح هنم بلقلا ىفف ةرذلا ممطأ نإ و ء لضفأ وهف ربلا معطأ نإف

 . كلذ هازجأ طولخم ةرذلاو

 نيكسملك م مطبو زاج ةرذ ةرذلا نامز ىفو « ارب ربلا نامز ىف ممطأ نمو
 ةلكأ وأ ، آروحسو ءاشع وأ 2 ءاشعو ءادغ نبماك أ ماعطلا نم هتزوح ذخأ ردق

 ناكملا كلذ لهأ مامط نم اوعبشي ىتح مهمعطي و ، نيتقرفتم اتناكو لو ةاك أ دعب

 ىطعيف ابح مهاطعأ نإو . كلذب ىفتكا اونغتسا دق مهنإ : اولاق اذإف . مهلأسيو

 . نيتلك ألا نع ريمش وأ ةرذ عادلا عابرأ ةثالث وأ . [“رب عاص فصن دحاو لك

 . ديجلا ريعشلا نم الإ ىطعي الو

 اذإف « ربل اك عاصلا فصن ريعشلا نم هي زجي : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 مدأتي ام لثمب امودأم زيملا مهمعطأ نيتاك أ معطأ نإو . هيلع مادإ الف ابح ىطعأ

 امأو . ثالذ ريغ وأ لخ وأ نبل وأ كمس وأ محل نم : عضوملا كلذ لهأ ماوع هب

مشاه لاقو . ةالصلا هب زوجت بوث وأ ةنافل وأ صيق نيكسم لكتلن ةوكللا
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 هةبقر ريرح وأ » ةوسنلقلا ىزجنال : ىسرم لاقو . راجلاو ةماعلا ىزج : حبسمو

 رايخلاب ودو . غلبت ىتح اهنوميو ةريغص وأ ، اهسفنل ةبسكملا ىلع ردقت ةحيحص ةغلاب

 ةوسكلاالو مامطإلا الو قتعلا ديل نف . ةلسرملا ناميألا ةرافك ىف ثالثلا هذه ىف

 . تامباتتم مايأ ةئالث مايصف

 ةلهرألا ةأرملاو هل لام ال ىذلا نمزلا خيشلاو ريقفلا : وه موصلا هيزحم ىذلاو

 { مايصلا مهيزجبنيذلا ءالؤهف ڵ دكو دهجي مهف لمعي لايع بحاصو ى اهل لام ال قلا

 ١ . تارافكلا مهلع قرفتو ى ةقدصلا مهل زوجتو

 ند هيلعو لام هلو راهظلا ةرافك هتمرل نم : هلا هحر ىراوحلا وب أ لاقو

 . مايصلا هيزجيو قتع هيلع سيلف « هلام عيمج ىلع ىنأي

 & هلايع توقيو هتوقيام هلام نم ىقبيال ناكاذإ : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 توتياملاملا نم هعم وهو قتعأ اذإ ناك اذإ : لوقنو . هللا ءاش نإ كالذ هل ناك

 ه رجأ هلايع توقو هت وق نع صقني ناكنإو . قتعلا هيملع بجو هلايعو هسفن

 . مايصلا

 ،ىنغ هوبأو نيمي ةرافك هم زا و لام هل سيلو 4 غلاب وهو هدلاو ع .:ناك نمو

 نأ هيلع . سلل هنإ : هنم ىحتسي هنأ الإ هنيمي هب رفكي نأ هاطعأل هل أس ول وهو

 . موصلاب ةرافكلا هي زجتو « هلأسي

 ديبع الإ مهارد هعم سيلو نيمي ىف ثنحم نميف 4 هللا همحر نسحلا فأ نعو

 دج ونم ىلع .معطلا بجوأو « ى زجي موصلاو لصألا عيبيال : ليق هنإ ىلحو نغو

. مودلا رجي و تقولا ىف



_ ٢٦. 

 ىن ءارقف ةرشعو س ةلسرم ناميأ ةثالث لجر ىلع ناكولو : رثؤنا وبأ لاقو

 نأ دارأ ىذلا ثيح قرفت نامألا : لاقو . كلذ هازجأ مهدحو مهلإ اهملسو تي

 ىف بوبحم ن دح عم ادعاق تنكو : لاق . كلذ ريغ وأ ىدولملا دلب ىف اهقرفي

 قاتسرلا نم ؟ديمش اهب ىرتشي نأ هرمأو مهارد مهف نب يسن هيلإ مفدف ، ىوزن

 ىطعتو ابح ناميألا قرفت هن أ : ناميألا ةرافك رمأف اوج هنع بتكو . هفرفيو

 طنلا نم

 ثرمو ةقرفتلا نم هتصح هيلإ عفدت دالوألا نم غلابلا : رثؤملا وبأ لاقو

 . هلوعي نم هل ىطعي متيلا ثلذكو . هلوعي نم ىلإ هتصح تمند غلبي م

 نم دحاولا ريقفلا ىطعي نأ هل زاج ، ةريثك ناميأ نع قرفي نأ دارأ نمو

 . ىنفلا ىلإ كلذ هب زواجي ملام نيمي لك نم هل لزعيو 2 ةرم نيمي لك

 . ماعطلا ن. هتزوح ذخأ نم الإ معطي الف زبلا معطأ نإ و . ادعاصف

 نم ىلإ قرغي ىذلا همفد نإو . نسحأ وهف هسفنب هضبقو ريقفلا رضح نإف

 . هللا ءاش نإ هغع ها رجأ ء نيمي لك نع ل لكي نأ هرمأو { هيلإ هغلبيل هب قثي

 ذخألا هل زوجي نمم هيلإ عوفدملا ناكو ى هنع هقرةي نم ىلإ بحلا عفد نإو

 . هريغ ذخأي اك ذخأ ا ذإ ذخألا هيلع قيضيال نأ وجرأف ء تارافكلا نم

 نم اوذخأي نأ ممه زاج ى ناميأ ةرشع دحأ ىلعو ءارقفلا نم ةسمخ ناك نإ و

 [ر.ة ىطعينأ هل زاجف 2 نيمي ةرافك هيلع تناك نم : ليقو . اهفصن نيمي لك

 . نيك اسم ةرشع مت ىتح ةثالثو نينيكسمو انيكسم دحاولك نم ءًاريمشر أرب و

 : لوقلا ضعب ىف دجويو . زاج ضعب ىلع قرفو اضعب معطأ نإ كلذكو

. انيلإ بحأ لوألا لوقلاو . عيجلا ىلع قرفي وأ عيجلا معطي نأ امإ



_ ٢٦١ 

 © لاح ىلع كلذ زوجيال : لوقن . بحلا نع الدب رقلا جارخإ ىف فلتخاو

 . رقلا مهؤاذغ عضوم لهأ نوكي نأ الإ

 نيكسم لكل رقلا نم جرخيو . بحلا ماقم موقب ناك اذإ زوجي : لوقو
 . رإ بح عاص فمصن ةميقب

 . مارد بحلا ةميق جارخإ امأو . بحلا مدع اذإ الإ رمتلا زوجيال : لوقو

 . كلذب لمع ململا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو . كلذ ليق دقن

 زجي مل نيلسملا ضعب نأ : هللا مهحر بوبحم نب دمع ن هللا دبع نع دجوي و

 دمحم نع دجويو .نيتلك أ هنم غورفم اماعط ممطي امنإو ، رمتو ابح ماعطلا عفد

 ىلإ جرخي نأ ناميأ ريفكت هيلع بجو نمل زوجي : لاق هنأ هللا همحر بوبحم نبا

 .صخ رلا هيف دجي ىذلا عضولل ىف قرفي نأ هل زوجيو ، رعسلا صخر بلطي ىرقلا

 . روذنلا الو تارافكلا جارخإ ىلع سانلا ربجتال : هللا دبع وبأ لاقو

 بجي ىذلا رادقملادح ىفوتسي ىتح 2 سدس موي لك ريتفلا ىطعي نأ زوجي : ليقو

 . نيملا نم نيكسم لكل
 ةرذلا بح نم تاراغكلا جارخإ ىف هللا همحر هللا دبع فأ نع دجوي اممو

 لكل عاصلا عابرأ ةئالث جرخ ضعبف ؛ ةرشقم تحصو تيقب اذإ : لاق .ارمحلا

 . ةنطابلا ةرذ نم ناك اذإ مات عاص : ليقو . نيكسم

 ةرذلا نم عاصلا عابرأ ةئالث ناكم ةنطابلا ةرذ نأ : سال ىلأ نب ىلع نعو

 ةنطابلا ةرذ نم فصن و عاص 4 ةديجلا

 لوت ىلع زثاج نخديا نم تارافكلا جارخإ نأ دادم نب دمحأ نع دج ويو
. نخ دلا بح نم مات عاص نيكسم لكل ن وكيو نيلسملا ضعب



_ ٢٦٢ 

 لكلف ،هنورق ىف ناكاذإ امأو . ربلاب> هل زنمب وهف ىفاصلا سلبلا بح امأو

 عاص فصن نورقلا عاص نم جرخمو 4 فصني ىذلا ديجلا ل ا نم عاص نيكسم

 : كل ذ ىف ةيفاكلا بحاص لاق دقو . فاص عاص فصن نورقلا

 رطشلا رثك هافعض ناكنإ ربلا لثم روهشلا سلملاو

 لصف

 هازجأ ارمت مهمعطي لو > ًامادإو زخ ناميألا ةرافك ف معط ] نم : لمقو

 هيزجيال هنإف ماق مث اًنالث وأ ةمقل لك أثءهنيمي نع همعطل انيكسم اعد نإف . كلذ

 . ملعأ هللاف . هدحو اقي وسوأ ارمت وأ اًنخدوأ زر أهنيمي ةرافك نعمعطأنإ و . كلذ

 . مامطإلا هيد زوجي ىذلا وه زيحلا نأ فرعي ىذلاو

 ناميألا نم هربغ وأ راهظ ةرافك نع تخد معطأ نم : هللا لح و! ١ لاقو

 ريعثلا عاص نمث ناكنإف : اريعش وأ آ"ريعاصفمصن ةميقب هنمطعأ اذإ « هنع أزجأ

 . نيكسم لكل نخد عاص فصنىطمي نأ هازجأ « نخدلا عاص نمث نم صخرأ

 . ناميألاو راهظلاك ةالصلا ةرافكو

 مهاطعأ نم صمب ىلع لخد 7 & هنمم٫ ةرافك نم ء ارةفلا ىطعأ نم لمكو

 نإو & هنم لك 1 الف اهنم هن ا لعو ،ةرافكلا ٹكالت نم ماعط هل مدقف ا هترافك نم

 . شقفي ال ,کالذ نعلأسي نأ هيلعسيل و لك دنأ هلف ى ةرافكلا كلتنم هن أ ملعي

 نيك اسممعطي « هتيرق نيك اسمممطأ انيكسم نوتس ه:.رق ىف نكيم نمو

. انيكسم نيتس ماي هتي رق ىلا ىرلا قدأ ةب رق



_ ٢٦٣ _ 

 لصف

 هيلإ هىجين ، ناميألا ةرافك نع ابح قرفي نميف هللا همحر رثؤملا ىنأ نع
 نأ هلزوجي هنإ : ناسنإل وأ ىاريجل وأ ىتجوزو ىنبال ىنطعأ : هل لوقيف لجرلا

 لمكميوأ.نالفل اذهو نالفل اذه : هل لوقيو ، هرجح ىف هلومي نم لكل هل لمكي

 ، كتوخإلو كدالوألو كتجوزلو كل بحلا اذه : هل لوقيو . اميمج مهاك مهل

 . مهلرعت تناكاذإ اهينبو ةأرال عفدي كلذكو . اذكو اذك مهنم دحاو لكل

 .مهيلإ همندي نأ هرمأبو هدحو هزيمي هنإف ، هناريج ىلإ هملسيل هل هعفدي ام امأو

 ه زجي نأ وجرأف ء مهيلإ هب ثمب ام مهيلإ راص هن أ هقدصي نم هربخأو هزم نإو

 . هللا ءاش نإ كللذ

 ناك اذإ رافصلا هتوخإل هيلإ عفدي نم ىلع سأب الف رافص ةوخإ هل ناك نمو

 . مهتضيرف نم كلذ بسح ةضيرفب مهل وي ناك نإو ى ممهلومي

 هنأ هيلع ةرافك نم نيك اسملا معطي ىزلا ىف رفعج نب دمحم نب رهزألا نعو

 . مهريغ وأ رافصلا هدالوأ نم لوي نم معطيال

 سأب الف ، اهريغ مهتؤم مزلتو 2 ءارقف راغص دالوأ اهل ناكاذإ ةأرملا امأو

 لجرلا هيتأيف ناميألا ةرافك قرفي ىذلا ىف لاقو . اهتراغك نم مهتطعأ نإ اهلع
 ءالؤه فرعي وه ناك اذإ هنإف س ىراجو ىمأو ىتخأو ىتنبال ىنطعأ : هل لوقيف

 عفدي نأ هلزوجي هنإ : همهتي الو كالذ ىلع هنمأي ناكو ،لجرلا اذه مهل ذخأي نيذلا

 كلذ.ثعبيال تأ ىغبني : لوقن انكو . سانلا لمف اذكهو . مهل هملسيل هيلإ
. ةمث عم الإ



 س ٢٦٤

 ىطعينأ دارأف ءةدعنامأ تناك نإن {ةرافكلا نم ءىش تبو ءارقفلا غرفنإو

 نم مهنم دحاولا ىلإ ملسيو مددع ىصحب نأ ىغبنيف س نيمي لكن م تيب لهأ لك

 ك كوكم فصن نيمي لك نم ناميأ ةعبرأ نم هيطعي هنإ : هل لوقبو 2 نيكو كم ربلا

 ناكو لعفي ل نإو ، كلذ نم هدنع ام مهل متتسي ىتح « ءارقفلا ىطعي اذه ىلع مث

 ىرقلا برقأ ةيرق ءارقن هاطعأ ىقب امو ث مهنم رضح نم ىطعأ ادودحم بحلا

 ،تارافكللا ةقرفتنمهل ضبقي الوسر بئاغ ريقف لسرأ اذإ :رثؤملاوبأ لاقو . هيلإ

 . هلوعي نم ىلإ عفدي ىبصلل ناك امو . هيلإ هلصويل اهنم هلوسر ىلإ عفدي نمل زاج

 لصف

 مهضعب ىطعأف ء انيكسم نيتس مامطإ هيلع نميف هللا همحر ىرارحلا ىبأ نعو

 ىطعأهدلب ىف قرفي نأ ءاش نإ هنأ : ماطعأ نيذلا ىسن ىتح ةقرمنتلا نع كسمأ م

 رركي الو ، نيتسلا نم هبسحب مهلع قرف نيذلا نم هفرعي ىذلاو . انيكسم نيتس
 ج ىرخأ ةيرق ىف ةرافكلا ةيقب قرفي نأ ءاش نإ و . ةرافكلا كلت نم ءاطعلا هيلع

 نيتسلا ةيقب ىطعأو ، مهتدع نم هنتيقي امب هتيرق ىف مهملع قرف نيذلا ردق ىرحت

 دحأل ادحأ ىطعي الو ى هديب نيكسم لك ىطعي هنإ : لاقو . ىرخأ ةبرق ةيرقلا نم

 . تارافكلا نم

 هتصح دحاو لكل لكف بهذا : هل لاقو هب قشي ةأرما وأ لجر ناك نإ و

 . ءاش نإ كالذ دب مهلأسيو زياج وهف هزوح ىف ريصي و هضبقيل

 مويلا معطف ڵ هنيمي وفكي لجرلا نع : هللا امهمحر امشاه ةبقع نب حاضولا لأسو

كلذ زوجي امنإو .نيكاسم دحال نأ الإ ال : لاق . مهضعب ةادغو نيك اسملا ضمب



 س ٢٦٥

 ًاتيكسم ممطي نأ هلو ء انيكسم موي لك نع معطي هنإف ك عطتسي ف مايص هيل نميف

 ربة وأ آ[رسيوم ناك > مهد وأ مهدجو { هيلع ىذلا نك اسملا ىفو ىتح دحاو

 ماع ٥ م الإ كلذ زوحمال : لاق ضعبو . همف د ذشو فكااذ هرك ضمب و . رس وه

 . رقف وأ

 لصف

 عفادلا اهنم أربيو 2 نيملا ةرافك نم ىطعي ام هل ضبقي ىبصلا دلاو نإ : ليقو

 بحاص أربيو 2 هسفن عفانم ىف دلاولا هفرمص ولو . ةقث ريغ وأ ةقث دلاولا ناك هل

 موغي نم وأ هل وعي نم وأ هيصو وأ هليكو وأ هل ، هتدلاو ضبق زوجي و . كل ذب نيملا

 . ةرافكلا بحاصال متملا ىنعأ ، هل نماضوهف هعسيال اذ ضباقلا هغلتأ نإ و ٠ هلوعب

 وأ آزوم هب ىرتشا ولو . زاج هفلتي الو هلام زرحي نمم وهو ، ىبصلا ىلإ ملس نإو
 هارتشا ىذلا لك أو ، كل ذ لهأ ريغ نم ناكولو 2 ةهك افلا نم ائيش وأ زوج

 . كلذ زيجي نم لوق ىلع ء ةرافكلا بحاص نع ىزجأ

 ىنأ وجرأو . هرسأب موقي نم هل هظفح هضبق اذإف ڵ ىصلا ىلإ ملسي : لوقو

 ةنس ةرشع سمخ وأ ةنسةرشعتس غلب اذإ ء هيلإ ىصلا لام عفد زوج هنأ تنرع

 هلح زوجيو . قهارملا وأ غلابلا نس ىف ناكا ذإ ، لوقلا ضعب ىف غولبل اب رقي ولو

 . لوقلا صمب ق ةلزنملا هذه راص ١ ذإ

 دارأو ‘ دلب نم ىدرللاو ك نيميوأ هنع ىرفت ةالص ةرافكب ىمروأ نم : ليقو

. هيف تام ىنا هدلب ىف هنع قرفي هنأ : رخآ دلب ىف قرفي نأ هغع قرفي نم



_ ٢٩٦ 

 . ادعاصف طنلا نم طميلف قرف نإو . هنع ىزجأ رخآ دلب ىف قرف نإو

 نم عضرلل ىطعي الو . ماعطلا نم هتزوح ذخأ نم ممطيلف اماعط معطأ نإو

 . ناميألا ةرافك

 ةرافك نم همأ جوز ىلإ مف دي نأ لجرلل زوح : هللا همحر ديمس ىأ نعو

 . هيلع اهتنؤم نأل هتجوز ىلإ عفدي نأ هل زوجي الو ريقف ناك اذإ ناميألا

 ص تاوكزلا نم ءىش وأ تارافكلا نم ءىش هنع قرفي نأ ىصوأ نم امأو

 هثري مل ىموملا تام املف ڵ هتايح ىف هلوع ىموملا اذه مزاي ءارقفلا نم دحأ ناكو

 ىلا هترافنكو هتاكز نم ذخأي نأ زوجت هنإ : هلوع همزلي ناك ىذلا ريقفلا اذه

 . توملا دعب اهب ىصوأ

 . هب ىصوأ امم ذخأي الف ىموملل اثراو ريقفلا اذه ناكاذإ امأو

 مهدي هنأ : ةينلا دقعو رثك أ وأ لقأ وأ تارافك سمخ قرفي ناك نمو

 لك زيمي ملو هيلإ ىصوأ تيم نع وأ هسفن نع ناك ، تارافكلا كلت نم ءارقفلل

 . تارافكلا نم وهف ائيش ذخأ نيكسم لكل هتيطعب ديري امنإو 2 اهدحو نيمي
 نم ةدع تارافكلا نم ةدحاو لكل زيمم ل ولو ةينلا هذه ىلع أربي هنإ : ليقت

 . نيكاسملا

 لصف

 :تارافكلانم كلذريغ وأ تاولصوأ ناميأ تارافك هيلع تبجو نم :ليقو

 وأ قتعلا وأ مامطإلا دجو نإو كلذ ىلع هونيميل سانلا لأسي نأ هيلع سيل هنإ
ممحلا ومأ سانلا لأس نأ هيلع الو « موصلا ىزجأ الإو ، كلذ عضاوم ىف ةوسكلا



_ ٢٦٧ 

 ىف ثدحلا ةناخم ، هيلع تبجو تقو ىأب تارافكلا ليجمت هب رومأملاو . اذه ىف

 & 4هخةع ىضقو هنع 7 نأ ىسموأ اذإ لهب نم ىضقو كلذ رخأ نإو . اهريخأت

 . هيلع ام ىد أ دقن

 عطتسيمل نف ، ماصمايصاا ىلعردقو قتعلا دجيال ناك نإ راهظلا ةرافك امأو

 هزجمل هتجوز هتوفت نأ فاخو ي نيك اسملا ممطي نأ هنكمي ملو قتعلا دجي ملو مودلا

 ؛هترافكن عمعطيو سانلا لأسي نأ هل زاج ، معطلانع هدي تاذ قيضو موصلا نع

 هذه ىف سانلا لأسي نأ هلف ، ءاش ام رفكي ىتح هل راظتنا الو ريخم ريغ هنأل

 . هتجوز هتوفت الثل ةصاخ ، ةرافكلا

 سانلا لاؤس ىف هيلع سأب الف ، هتوف فاخب ءىش ىف لسرم نيمي هتمزل نإ و

 . مهلاومأ

 داسف ريغ ىف مرغ همزل وأ ، ه-فن توقل باستكالا نع زج نإ ثالذكو

 ندب بل اطم وأ 2هتوق هنمو هاكب هذ ٥ دنيل نإو ‘ ملظب هلام ذخأ وأ . ريذت الو

 . هيف سانلا لأسي نأ هل زئاج { اذه هبشأ امو هيف هيلع قيضم سانلل هيلع

 لصف

 ةرافك نم ءارقفلا ءانب نم سانلا نم رافصلا ىماتيلا ىطمي نأ زوجي : ليمتو

 . ؟دعاصف ميطفلا ن.اوناكاذإ ، رافص مهو اوبلط اذإ تاولصلاو روذنلاو ناميألا

 غملبي ىتح زوجيال : لوفو .. كلذ زوجي : لوق : هللا همحر ديمس وبأ لاق
ضشيبقيال :لوقو . كل ذ ىلعنمأ اذإ هلفكي نم هل ىطمي نأ زوجي : لوقو . ىصلا
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 هل هظم> هضبق اذإف . هيلإ عفد هلام ظفحب ن. ةلزنمب راص اذإ نكلو ى هريغ ىصال

 . ماعطلا نم هتزوح ذخأي نم دحب ريصب ىتح ىصلا ىطعيال : لوقو . هلوعي نم

 طنلا اهنم ىطمب ةاكزلا نأ الإ ، اذه ىن لوقلاك مهل ةاكزلا عفد ىف لوفلاو

 . هحلاصم ى اهلعجب هن أ نمؤيو 0 هل اهذخأي نم ىطعيو هلاصم ىف لعجي طنلا ريغو

 بلقنأمطاو « ةرافكلا نم ىطعت نأ تباطو دلو اهل نإ 2 ةأرملا تلاق نإ و

 كالذكو . ةنانثمطالا كح ىلع اهعلإ عفدلا زاج ث اهلوق قيدصت ىلإ اهملإ عفادلا

 . كلذ ىلع نمأ وأ ادالوأ هل نإ : لاق اذإ لجرلا

 ىلع هقرف : هل لاقو ةاكزلا نم يش لجرل لس نميف { هللا همحر ديعس ىأل ليق

 نأ رومألل زوجي له : ةرافك ىنع هذفنأ لاقو بحلا نم تيش هاطعأ وأ ءارقنلا

 وه هتلزنمب نوكيو ى هتقو ىف هرةف ىف هقحتسي امب ، هيلإ هميملسةب أربي نم ربتعي

 هيلع جرخم ملام ىدنع اذكه : لاق . ال مأ كلذب مآلا ربخم الو « كلذ همزل اذإ

 قحتسا اريقف ناكاذإ «كلذب هربخخالو هسفنل ضبقينأ زوج لبف : هل ليق . هذخأ
 هقرفي نأ هرصأي وأ كلذهيلع رجحممل اذإ ، كلذ هل زيجي اضعب نأ ىعم :لاق ؟ كلذل

 ضيمب و . هنذإب كلذ هل زاج لعف نإو . ابمزنت كالذ هل هرك ضعبب و . هنيعب دحأ ىلع

 كلذ هل نكي مل ارضاح ناك اذإو 2 ابئاغ لاملا بر ناك اذإ كلذ هل لمجي

 . هرسأب الإ

 . ناميألا ةقرفت نم ىطعي نأ بلطيف ىتأي دوسألا -بلاو : رثؤملا ىأل ليق

. كولمم هنأ حمصي ىتح كحلا ىف ر> وهو ىطم. : لاق
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 وأ ‘ نيمسلا ءارقف ىطعت : نيملا ةرافك نع > هللا همحر ىلع نب ىسوم لثسو

 ةزئاج ىهو ث اهب قحأ نيلسملا ءارقن : لاق ؟ انموق ءارقف وأ « ةمذلا لهأ ءارقف

 ءالؤه لك ىف .

 ىداني دانم هنع هللا ىضر باطخلا ن رع رمأ : هللا همحر رثؤملا و أ لاقو

 ,)بع عمس لباق نم ءاطعلا تقو ناك املف 2 ؟دعاصف طنلا ىلع ءاطملا نوتأتل

 ةنيدملا ق نايبصلا حايص لمللاب باطخلا نا ٠. ريمأ اي : اولاف . كلذ نع رح لأسنف

 دولوملا ىلع ءاطعلا تأيل : هيدانم ىدانف . ءاطعلل نهدالوأ نمطف ءاسنلا نإ نينمؤملا

 هنإ : نيمي ةرافك هيلع لجر ىف لاق هنأ : نيملسملا ضعب نع دجويو . ادعاصف

 , مايأ ةرشع هيلع قفنيو ايتي ذخأي نأ هيزجي

 لصف

 اهرفك هنأ ىسنو نيمي ةزافك هيلع ناك نم : هللا همحر ىراوحلا وبأ لافو

 . اهرفك دق هنأ نةيقسي ىتح اهرفكي نأ هيلع نإ : اهرفكم مل وأ

 اهادحإ رفگنف ،نينيم ةرافك هيلع ناك نم :هثرا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 اهادحإ ىلع هتنن عقوي : لوقن . رةك قلا امهسأ ردن لو كش 7 ىرخألاب ىصوأو

 دصقي نأ طايتحالاف اتفلتخا نإو . ءاوس اتناك اذإ اذهو . ءاش امهتيأ اهلطجيو

 . لخدت تناك نإ ىرخألا اهف لخدي امهتي أو ڵ امهنم طوحألا

 رهش ةرطف نم الو ث ناميألا ةرافك نم ىراصنلا الو د وهلا معطنال : لهقو

ناضمر رهش ةرافك نمالو « جحلاىف بجو امم الو « ديصلا ءازج نم الو « ناضمر
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 اذهب قحأنيملسالا ءارةفو . ائيش اذه نم سوجلا ممطي الو ، جحلا ةيحضأ نم الو

 . انموق نيك اسم الإ و اودجو نإف « هلك

 رهش ةرطف نمو ةاكزلا نمو ناميألا ةرافك نم اوطعي نأ زوجيف ءاقتعلا امأو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . برعلا نم مهريغك مهو ؛ مهنيدو مهرقف ردق ىلع ،ناضمر

» » «



_ ٢٧١ - 

 نورشملاو تلاثلا لوقلا

 ناميألاو مايصلاو ةالصلا ةرامك ىف

 ؛ةبقر قتع وأ انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص مايصلا ةرافكو
 اموي نيسمخو ةمست وأ اموي نيتس اناك 2 نيعباتتم نيرهش ماص لالهلاب ماص نإف

 . ةمات اموي نيتس ماص لالهلا ريغب موصلا ضرتعا نإو . اموي نيسمخو ةينامث وأ

 عاص فصن نيكسم لكل معطأ { ممطي نأ دارأو مايصلا ىلع ردقي ل نإو

 . ادعاصف ميطفلا نم ىطمي ، انيكسم نيتس لكي ىتح رب بح

 نيتس معطي نأ هعم سيلو ث نقتملا دجي الو موصلا ميطتسيال ناك نمو

 نيتس تت ىتح نيك اسملا نم هيلع ردقي ام ةرم لك معطي نأ هل زاج ، ةرمب انيكسم

 ةدحاو نيمي نم مه .عطي دوعيو ى مهاسني الثل مهممعطي نيذلا بتكي هن أ الإ { انيكسم

 . نيتلك أ نم رثك أ

 ةيناث ةلك أ مايأ وأ موي دعب همعطأ مش ةلكأ نيك اسملا نم آدحأ مفطأ نإو

 . هسني لو كلذ فرع اذإ هللا ءاش نإ زاج

 : لوقن . همايص ب نأ لبق رقس هل ودبي مث ةرافكلا موصي نميف فلتخاو

 دقو . ناضمر رهش نم دشأب ىه تسيل ةرافكلا نأل ؛ هرفس ىف رطفي نأ هل زوجي

 .ماص ام هل متيو رطفأ ام لدبيو ، هرفس ىف رطفي نأ رفاسملل هللا صخر

 تقو ةرافكسال سيل هنأل ؛ مباتتم اموص ةرافكلا موصي نأ هيلع : لوقو

ريغ ةرافكلا موص ناكا ذإ لوقلا اذه ىلم . امولعم اتقو ناضمرل نأ اك“« مولمم
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 ؛ رذعأ ضيرمل نأ الإ رفاسملا ىف فالتخالاك ضيرملا ىف فالتخالاو ضقتنا مباتتم

 ناسنإلا هراتخي امبر هنإف رفسلا ىف امأو . هنم رايتخا ريغ نم ضرملا ىن رطضم هنأل

 . هيلإ رطضي امبرو ى رارطضا ريغب

 لصف

 ةن دحم هلوسر ةنس نمالو { هللا باتك نم اهموزل تبثي ةالصلا ةرافكو

 . هللا مهمحر 2 نامع لهأ نم انباحصأ ةالصلا ةرافكب لاق امنإ و . ةمألا عامجإ نم الو

 دبعلا نيب سيل : لط ىنا لوق كاذ ىف مهنجح نأ وجرأو . اولاق ام نسحو

 بدألا ةلزنمب ةالصلا كراتل ةرافكلا تناكف ث ةالصلا كرت الإ رفكلا نيب و

 . ةالصلا كرم نع رجزلاو امل ةب وقعلاو سفنلل

 ناضمر رهش ىف لك أ وأ ى دمع ةالصلا كرت نم : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 ىتلا ةالصلا لدب همزلي هنإف ، كلذ نم بات مث ، ثنحمو فلحم ناكو أ ، راهن

 ةرافكلا هيلعو ء ناضمر رهش ىف لك أ ام لدب هيلعو .نايسنلا وأ دمعلا ىلع اهكرت

 ةالص لكل .هيلع نإ : لاق ضعب و - لهاجتلاو دمعلا ىلع ةالصلا كرت نم همزلي ايف

 : . ةرافك

 ةرافكلاو . تاولصلا نم ممص ام ميجل هيزحت ةدحاو ةرافك : ضمب لاقو

 ربع اتيكسم نتس ماعطإ و أ > ةبقر قتع وأ ك نيعباتتم ن رهش موص : انهاه

 . كلذ ىف

 م . ةلإ دبع نب رباج نع ةجام نبا هجرخأ )١(



 كرت نإو . ةدحاو ةرافك اهميجل هيلعف تاباتتم تاولص كرت نإ : لوقو

 تاولصلا كلت لدب هيلعف ى كلذ دعب تاولص كرت م تاولص ىلص ح تاولص

 دق ركس لثم ، دحاو ىنعم تاولصلا كلت نع هلغش نإ هنإ : لوقو . ةينان ةراغك و

 اذإف { ىنغ ىلع فوركع وأ ةعنص وأ ءانب نم هلغشأ ى هيف لخد دق ببس وأ ى هركس

 نم ائيش عيض اذإف . ةدحاو ةرافك ببسلا كل ذ نم عيض امف هيلعف كلذ نم قافأ

 ةرافك اضيأ هيلمف ، هنم هجورخ دعب هلثم ببسا وأ « ببسلا كلذ ريغب تاولصلا

 . ةدحاو

 رذع الو ضرم ريغب ادمعتم ةالصلا كرتي نأ الإ ، ةرافك هيلع سيل : لوقو

 . دمعتم ةالصلا كرت ىلإ دصقي وه ع إو . ببسب

 نم آدحأ نأ ملعن ملو . لاح ىلع ةالصلا كرت ىف هيمع ةرافك ال هنإ : لوقو

 وأ ، همون وأ هلقع عايض تقو ىف ةالصلا كرتي نمل الإ ، لوقلا اذهب لمع نيدلل

 هل نوكي ث ىلاعت هللا لبق نم هل ضرع ءىشل وأ ، ةالصلا تقو تاف ىتح هنم ةلففل

 . « ىركذل ةالصلا مقأو » : ىلامت هللا لوقل ؛ كلذب رذعلا

 بات م اهلك ىلاعت هللا قوقح نم دبعلا ميض ام تت نإ : لوقلا ضعب ىفو

 هيمع ءىش الو { هنيد رصأ نم لبقتسي ام ىلصي نأ هيلع امإف ، اهنم ىلاعت هللا ىلإ

 . هتين قدصب هللا ىلإ عجر اذإ ىضم ايف

 :لاف مث . ةريثك اابونذ هلنأ هل فصوف ةنللظىنلا ىنأ يبارعأ نأ ىور و

 . لتقأ ىتح هللا ليبس ىف تبرضف ، اذه ىفيس تذخأ ىنأ ول تيأرأ هللا لوسر اف
٦ > _ نبلاضلا جهنم ( ١٨-_
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 هينع ليربج ىنأ مث كلذ جرف . لبق كل هللا رفغي نذأ : للط هللا لوسر هل لاق

 ةرافك لاتقلا 'نأ ةياورلا ىنعم ىف تبش . نب دلا الإ هللا لوسراي : لاقف مالسلا

 هللا قوقح نم ةالصلا تناكو . دابعلا قوقح الإ لئادلا هل اهنصو قلا ماثآلا ميجل

 . اهل ةرافك ةبوتلاو « دابعلا قوقح نم ال « ىلاعت

 . لتقي ىتح هللا ليبس ىف دهاج نل صاخ كللذ نإ : لئاق لاق نإف

 . ةبوتلا مهمزل أ امنإو ث داهجلا نيبنذلل مزلي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ : هل لاقي

 :تلا لوسر ةيار تح نولتقي نوقنانمل نكي مل بونذلل ةرافك داهجلا ناكولو

 نوكي ى لجو زع هللا ليبس ىف وأ ملظ هللا لوسر عم دهاج نم لك ناكلو

 لب ث هللا ةاضرم ىلإ عوجرلاو صالخإلاو ةبوتلا نع هل ابزجم داهجلا ىف هجورخ

 رافغتسالاو ةب وتلاب ، هين هللا ىهعامجيمجنع مجر ىتح « هل با وث.الو دهاج ريخال
 فلتخت امنإو . هدابع ىلع ىلاعت هللا ضئارف فلتخال ذإ ؛ رارممإلا نع لوحتلاو

 هيلعن « تاداقتعالا ءوسو تافآلا نم هلقع حص نمه لك و . ةردقلاو ةعاطلا ىف دابملا

 هيلعو 0 ةثدسلا هلامعأ عيمج نم هيل إ بوتي نأو 2 هيلع هللا ضرتفا ام ىدؤي نأ

 . ةينلاو لوقلاب هضئارف عيمج نم هللا هفلك اين داتتعالا قدص

 ىناعملا نم ىنعمل وأ ، قلخ ناصقن وأ ، ةهاع لولحب كلذ نم اتيش مدع نإ و
 عضوم هل الكم نوكين « ةقاطإو حراوجلاو لمعلاب ضئارفلاىدأو ث ةينلا كح ملو

 . هيلع هتردق نيح ىف هريغو داهج نم 2 هيلع هتردق

 باتول هنأل ؛ هريغ وأ داهجنم هيلع هللا ضرتفا ام ءادأب الإ ةبوتلا ىزجت الو

. هل ةبزجم هتبوت نكت مل ء هللا ضئارف نم اتيش عيضو



 اذ»ىلع الإ ةجح هل ملعن ذ { دهعلا ىلع هلك أ ىذلاناضمر رهشم وص لدب امأو

 . هانركذ و هانفصو ىذلا لوقلا

 باتك مكحب ثكالذف ، ناضمر رهشف ارطفأ اذإ 2 رفاسملاو ضيرملا موص لدب امأو

 . رخأ ماهأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو : ىلاعت هللا

 نيملسملا نم دحأ ىلع دحأ عطقب الثل ء فالتخالاو صخرلا هذه انركذ امإ و
 ليبس ىلع ال « هتفرعم نعو هليوأت نع وه فعض لصأب ك۔هتم وهو ، هثطخب رانلاب

 . هب لمعلل قالطإلا

 مزلي نأو طايتحالاب هنيد رومأ عيمج ىف ذخأي نأ : اتبحَص نمهب رمأن ىذلاو

 هعسيالهنإ : لوقي الو ، هسفن ىلع قيضي نأ ريغ نم ث داهتجالا ثالذ عيمج ىف هسفن

 . هبر ةاضرم ىف هسفنل داهتجالاب ىلاءت هللا ىلإ برقتي هنكل و ء كلذ ىزوس

 لصف

 ٨ رفاسم الو ضيرم ريخ دماع راهن ناضمر رهش ىف لك أ نميف فلتخاو

 ىف اًَموب فداصي مل رهدلا ماص ولو . رهدلا موص هيلع : لوتف . زيمم لقاع غلاب وهو

 اذه مادام لوقلا اذه ىلعف ء ناضمر رهش نم هيف لك أ ىذلا مويلا لثم ، لضفلا

 . ادبأ موصي نأ هيلعف ، هتيطي و م وصلا هنكمي لك آلا

 . ةرافكسال نيرهش موصو « لدبلل ةنس موص هيملع : لوفو

 . ةرافكسال نيرهش موصو ‘ لدمال رهش موص هيلع : لوقو

. ةرافكلل 72 موصر رهشلا نم ىعم ام لدب هيلع : لوقو
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 ةرافكسال نارهشو رهشلا نم لك أ ام لدب هيلع : لوقو .

 ةرافكلاو لدبلل نيرهش موص : لوقو ٠

 سيسأتو عرشال اليصأت اذه ان رك ذ دقف . هيلع ةرافك الو لدبلا هيلع :لوقو

 . هايتن ىف هتجح هب ىوقي لصأب قلعتم مهنم لك و . ملعلا لهأ بهاذم

 لصف

 ةلح و لسرملا نيملا ةرافكف . ءىش نم مزلأ .ىش اهنم ناميألا ةرافك امأو

 { ديصلا لتق ةرافكو 7 أطي 7 نيمي كلم وأ ةجوز نم : الالح هسفن ىلعمرح نم

 ةيدأت الإ هنع هليزيالف ء نهنم ءىشبوأ نهب ىلب نم 2 ةنمؤملا سفنلل لتاقلا ةرافكو

 ف لصأ هل ناكامو . ىلاعت هللا باتك نم ثالذ ضرف لصأ نأل.؛.ههجو ىلع كالذ

 الإ زوجي الف ڵ نوسملا هيلع عمجأ وأ ، ةنال هللا ل:وسر ةنس ىف وأ هللا باعك

 كلذ مكح هنع ليزي « رذع هب ىلتبللب لزني نأ الإ ء ههجو ىلع هتيدأتو « هب مايق
 . هللا ءاش نإ اندنع ملاس روذمملاف . هوجولا نم هجوب

 همزليو ، ءىشب ثالذ ىف هيلع مكحي الف . نايسنلا هجو ىلع كلذ كرت نمو
 فلح امم ائيش فرعي مل اذإ ءىشب قدصتيو ، رذعلا كلذ ىف هل ىجريو ى داهتجالا

 ، ضرفلا دح هنع لاز دقف . وه ام فرمي الو هيلع هنأ فرعي وأ ڵ هيملع هنأ هب

 . طايتحالا همزليو

 نم ثكالذ ىف دشألاو ددعلا نم كل ذ ىف رثك ألاب ىتأي نأ كلذ ىف طوحألاو

هذه ىف طايتحالا هيلعف ٠ هلك كلذ فرعي مل اذإ : ليق دقو . تارافكلا نم
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 2 هيف ةياغ الام ىلإ هرثك أو « ةدحاو كلذ لقأو . نهف هل رذعال ىتلا تامزاللا

 . كلذ ق بلقلا هب نمط \ام الإ

 : لوقو . ةرافنب ةالص لكل و نيم لكل ىزخن تاولصلاو ناعألا ىف ليقو

 نيرهش موصي هنإ : ليقف . موصلاو تاولصلا نم ناكامل ةدحاو ةرافك رفك نإ

 . كلذل امهاون اذإ نيرهشلا نيذه ىف ةلخاد ناميألا ةرافك كلذكو . نيعباتتم

 مامطإلا ناميألا ىف ةرافكلا ضرف نأل ؛ ناميألا نع كللذ هيزجال : لوقو

 { ناميألا ةرافك ى مودلا هل زوجيف ، ماعطإلا نم ًامدعم ناك نمل الإ ى مايصلا لبق

 اذإف . امهف لخديف كلذ نود ام وأ نيرهشلا زواجال هنامأ عامتجا ىف هموص ناكو

 .تارافكلا نم ناك امع لوقلا اذهىلع هازجأ ث ةينلا هذه ىلع نيرهشلا نيذه ماص

 بحاص دنع هيز كلذ نأ لعن الف ، ماعطإلاب تاضورفملا نم ناك ام امأو

 . ىلاعتو كرابت هللا قومتح نع هيزجم ةبوتلا نأ : لوقي نم لوق ىلع الإ « لوقلا اذه

 فلل>و اهاج ناك نم نأ : نيسللا نع ديعس نب دمحم نب رمع ظف> دقو

 قوقح نم ناك ام الإ { علقأو بات اذإ رافغتسالا هيزجي هنأ : ةلظلغم ةريثك انامأ

 . مهلإ اهئادأب الإ أربيال هنإف ء مهنادب أو مهلاومأو سانلا

 نمه : ىويطب هعم انأو زرحم نب ديعس لئاس لأس : دمحم نب ىراوحلا لاقو
 وه ظفحب مل نإ : ديعس لاقن . فلح كملعي ملو ى ركب نأ دارأف ثنح مث فلح

 لاق ناميأ ةئالث رفكي : لوقي رينم نب ىلعم نإ : لثاسلا هل لاق . هل ظفح نف

 . ذخأيلف ىلعم لوقب ذخأي نأ ءاش نإف : ديعس

> ناميألا نم ىفلل> كردي لو ك ثنحو فلح اذإ : لمق دقو : هرجغ لاقو



 نيمي ةرافك هلك كلذ نع هازجأ « الهاج ناكو ، ناميألا نم فلح امب الو

 ةلسرملاو ةظلفملا نيملاب رفكي : لوقو . هللا نم ةبوت نيمباتتم ن رهش مايص : ظلفم

 . طايتحالاب كشيال ىتح

 . لسرم نيمي هن أ ملعي ىتح اظلغم تيمي رفكي هن ا : لوقو

 . ظلنم هنأ ملعي ىتح لسرلاب رفكي هنإ : لوقو

 . اعيمج نيهجولاب ىنأي ىتح السرم اتيميو ًظلفم اتيمي رفكي : لوقو

 { اهدعب حكتي الو هدعب حكشتال نأ ىلع:هتدقاعو هتأرما دقاع لجر ىف ليقو

 رفكت اهنإف ك جيوزتلا تدارأو ث ةأرملا لبق لجرلا تاف . امهحاع ناميألا ىف اظملغأو

 ةرشع تمعطأ ماعطإلا دج تن اك نإ . جيو زعلا نع نيملا اهعنمت الو اهنيمي نع

 « اهلام ةقدصب تفلح تناكنإو . مايأ ةئالث تماص دج مل نإو . نيك اسم

 . اهلام نم كلذ تجرخأ

 ىتح ةالصلاعديو ث ةظلغملا ناميألاب فلحبىذلا ىن « هللا همحر هللا ,دبع وبأ لاقو

 . ًاييمج كلذ ىلع ةرافكلا هيلعف ڵ هلهج ىف ناضمر رهش موصي الو 2 اهتقو توفي

 ،توم.ىتحهلع اذإ هلك كلذنع موصي نأ هيلعف 2 رك ذي وأ ثيش هنمرك ذ نإو

 . تومب ىتح ميل و

 : ناميأ ةرشع نع ارهش موصي نأ ىونم ، ةريثك تارافك هياع نميف ليقو

 . لضفأ ناك ةين نيمي لكل ىون نإو . لوق ىلع كلذ عيجل ىون اذإ هيزحي هنإ

لمكتسا دو هنأنظي & رطفأ م ام وي نيسمحو ةعس ماص اذإ :رهاظلا ىن ليقو



 _ _ ٢٧٩

 مويلا كل ذ موص هازجأ ،رهشألا ةمبرأ راهظلا لجأىف كل ذ ماص و ركذ مث ، موصلا

 .7 نإ و . هتجوز ذنم تناب لقف { راهظلا لجأ ءاضتن ا لعب هماص نإو . ٥۔احو

 . هتجوز هيلع تدسف مودلا كل ذ مايص لبق

 لصق

 اهنإف ء لسرم نيمي ةرافكب ىدوأ نم : هللا دبع وبأ لاق :فنصملا باتىمك نم

 . نيمي نم هنأ همعطي نم ميلف نيمي ىف معطأ نمو . نيكاسم ةرمثع مامطإ

 ىف عمسن مل ملعأ هللاف ، هدحو اَقيوس وأ رمي وأ تخد وأ زرأ هنيمي نع معطأ نمو

 . زيملاب الإ هيزحمال نأ فاختو . اميش كل ذ

 « هنع أزج أ ناميألا نم هريغ وأ راهظ نع اًتخد ممطأ نم : هللا دبع وب أ لاقو

 نمب ناكو ث ريعثلا نم ىلغأ نخدلا ناك نإ ى ريعشلا وأ ربلا ةميقب هنم ممطأ اذإ
 . نخد عاص ثلث نمم ريعشلا عاص فصن

 : مالسإلاب لهاج وهو ةريثك ناميأب فلح نم : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

 . هيلع ةرافك الو ىلاعت هللا ىلإ بوتي هنإ

 هنأل مات هم وصف 2 رقس وأ ضرم هموص هيلع عطتيف ةرافكلا موصي ىذلاو

 رذعلا هل ضيرااو . رحنلا مويو رطفلا موي ةلزنمو ليمالا ةلزنمب كلذو ڵ رذع نم

 . رايتخاو رارطضاب رفسلاو ، رارطضاب دبدلا ىنأي ض رملا نأل ؛ رفاسملا نم رثك أ

 نإو ، حص اذإمتأو رخأءاشنإف «ضر. مم ظيلغتلا ةرافك نم آرهش ماص نمو

. اًةيكسم نيتس : لوقو . انيكسم نيئالث معطأ ءاش



_ ٢٨٠ 

 : لوق . اهنيب زييا ريغ نم نينيمي نع رهشأ ةمبرأ ماص نميف فلتخاو

 سيل هنأ ملع 1 نيربش ماص نإو . ةينلاب امهنيب لصفي ىتح هيزجنال : لوقو . هيزجي

 نينيميال همايصب ىون اذإ 4 هيلع قلا نيملا نع هازجأ { ةدحاو نيع الإ هيملح

 . هيملع نيتللا

 وهف ةرافك هيلع ناكنإ ىوني هنإف ء تارافك هيلع نوكي نأ فاخت ىذلاو

 ناك نمو . ةالصلا كلذكو . ىلاعت هلل ةبرق وهف هيلع نكي مل نإ و ، هيلعامع ءاضق

 . ةيناثلا رفكي نأ أزجأ { رفك قلا امهيأ ردي لو امهادحإ رفك نانيمي هيلع

 ءىش لك بوبح نم عاص و أ بيبز نم عاص نيملا ةرافك ىف : نايفس لاقو

 ةنال ريعشلا وأ ةرذلا ن ه نيكسم لكل نأ : لوقلا نم حصألاو . ةطنحلا ىوس

 بوبحلا راس امأو . هلثم وهف بوبحلا نم هماقم ماق ام وأ ربلا نمو ى عاصلا عابرأ

 معطأنمو . ربلا نم عاصلا فصن نمأ ردق عاص لكل اهنم ىطعي : ليقت . ةتاتقمل

 ردقي ملف باغ وأ مهضعب تام مث ع هنم الهج ةرذلا نم سادسأ ةعبرأ نيكسم لك

 . ةبيط ةرذ تناك ولو كلذ هزجي مل « هيلع

 طسولا ىطعيو ى ربلا لثم ريعشلا نإ : لوةي ميبرلا ناك : هللا دبع وبأ لاقو

 . ديجلانم ةياملا مزلي الو ، نودلا الو هنم دسافلا دمعتي الو « بوبحلا فانصأ نم

 . لضنأ وهف نسحأ ناك امو

 ناك اذإ 2 هأزجأ حلاملاو زبخلا وأ لاملاو رملا نيمي ةرافك نع معطأ نمو

 ىف مهل ناك اذإ ء لصبلاو لقبلاب مهتأي نأ هيلعو . همبشأو همعطأ نمل ءاذغ كللذ

. ةبغر كلذ



_ ٢٨١ _ 

 دري نأ هلف ، راهظلا ةرافك ىف مهمعطيل اميكسم نيتس هدلب ىف دجم مل نمو

 برقأ ىلإ اهب ثعبي : لوقو . رخآ دلب ىلإ اهب ثعبي الو دجو نم ىلع مامطإلا

 . هيلإ ىرقلا

 لصف

 . .,. ه . ك . ء

 ىف ىزجو . زياج هغولب ىلإ هتقفن نعضو ايبص لتقلا ةرافك ىف قتعأ نمو

 بسني ىتح :مهضعب لاقو . هللا لوسردمم هللا الإ هلإ ال : لاق نم ديبعلا نم ققملا

 . هب رثرو مالسإلا هلع

 بوث ىصالو . لجرلل ةمامح وأ ةأرملل رامح : نامبأالل ةرافكلا ق ةوسكلاو

 . هقنع ىلع هام و هيتبكر ىراوي ماق اذإ ئ غلابلل ةالصلا هر زو ام ردقب

 . ةوسنلتلاو ةماهلاو ءادرلا و رازإلا ىزجي : ليقو

 . قيفوتلابو . عأ هللاو . فصيالو فشي نوكيالو لي وارسلاى زجت : ليقو

« دج ج



 نورشملاو عبارلا لوقلا

 كلذ ىناعمو كلذ هبشأ امو نامألا ظافلأ ىف

 ىلع نهدنعم ىلع ىردن ناعألا نإ : نولوقي انب امصأ : هلرا همحر ل.يعس وب أ لاق

 .فرامتلاو ةينلاو ةيمستلاو ىنعملا:ناعمةمبرأ ىلع :نولوقي اغموقو . ةيمسقلاو ىناعملا

 ىآف ، مامط ىلإ الجر اعد « هللا همحر ديز نب راج نإ : ليقو :نسح "لوق وهو

 .ىنثنح تدك : رياج لاقف . لك أف لجرلا ءال . نيتأتل تمسقأ :هل لاقن . لجرلا

 انيع اهدقف ى هبقنا مم همون ىف فلحم هن ] ىأر نهو . ريشي نع اذه وحم رك ذ.دقو

 . كالذب نيممال هنإ ڵ هناسل اهب ظفلي ملو هبلق ىن

 دهشأ وأ "ىلع هلل وأ هللاب تمسنأ وأ هللا ذاعموأ هللا ممأ وأ هللا رمعل :لاق نمو

 ةروسب وأ نآرقلاب فلح نإف . نيمي اذه لك : ليق دقن . دهاش لع هللا وأ هللاب

 .ةروس لك ىف ةتبثم ميحرلا نرلا هللا مسب نأل ؛ نيمي اهنأ لوقلا ضعب ىفف . هنم

 مالسإلاو : لاقنإ امأو . نآرقلا ددمب ناميأ هيلع:لوقو . نييب اذهسيل : لوقو

 هللا سا ريغ ىلع سقلا عقوأو ء اذه وحن وأ :ا تيب وح وأ ةالصلا وأ ةبعكلا وأ

 لوسر قحو :لاق نإ كلذكو . اتيب كل ذ ىرأ سيلف « هلاب يسقلا كلذب وني ملو
 ركذ اذإ : لوقو . هللاب نيملا لذب ىونيىتح « هللاب مسقلا كلذب د ري ل اذإ ع هللا

 . نيع وهف كل ذ ىف هللا

 . نيع هياعف .ىشب فلح نكيلو 2 اذكو اذك لأال نيمي ىلع :لاق نإو
. اتيم هب ديرب نأ الإ س كاذ ى هيلع ءىشال : لوقو



 ۔ ٢٨٣

 . هنم ةيذك ىهف ، فل> نكي لو اذكو اذك لعفأ ال تفل : لاق نإو

 كالذ ةرافكف © نكي هن أ ملسي وهو « اذكو اذك ناك دقل هللا مل: : لاق نإو

 . لسرم نيم : لوقو . ظيلغتلاب

 لوقىلع ظيلغتلا هيلعف ، بذاك وهو اذكو اذك لعف هنأ هللا ملع : هلوق امأو

 . ظيلغتلاب نامألا ىف لوفي نم

 فحصملا ىف فرح لكب هيملع :لاق نإ و . نيميب سيلف هلاب كدشنأ : لاق نإو

 . هيف ثنح ام هيلع نأ هللا هحر ىلع ىلأ نمف . ظلغم نيمي وأ ةجح وأ ةالص

 . ظيلغتلا ةرافك هيلع نأ ث همأ رهظك هيلع ماعطلا اذه : لاق نميف ليقو

 . كلذ ىف رظنلا بحأو

 نم . ثنح 7 هللاب :ىلعلاق أ ئ اذكو اذك نلفأل هللا ق ً ع : لاف نإ و

 نإف ‘ اذكو اذك نليضأل هلرا ق "ع : هلوفب دارأ نإ : هللا همحر بوبحم ن ررح

 . لسرم نيمي ةرافك هترافكو ث رذن وم ارذن كلذب دارأ

 .لسرم لوقو . ظلغم :لوق ، نيمي وهف اذكو اذك لعفأ نأ هلل ؟لعلاق نإ و

 . هلا لثم ىدنع هللا فو

 ر رح وأ مهت وسكوأ نمك اسم ةرشع ماعطإ ، ثنح اذإ هللاب :ىلع : هلوق ىفو

 . مايأ ةئالث مايصف دجي مل نهف . ةبقر

 ةرافك هيا ئ هيف ثن> ء ىش ف هينب ىلع ب وةعي ذختا ام “ لع : لاق نإو

٠ هلل ا نم ةن وم هرطعأ مهنأل ك ظريلغتلا



 ۔- ٦٢٨٤ -

 هيف هيملع : لوقو . هللا دهع هلوقك ود : لوق ى هللا ىناثيم هيملع : لاق نإ و

 ؛ رثؤملا ىنأ نع ثلذكو . ءىش هيلع سيل نأ دايز ىلأ نع دج ويو . لسرم نيمي
 لعفيالنأ هيلع هناو : لاق نإ و . هدالوأ ىلع بوقعي ذختا ام ىرديال : لاق هنأل

 ٠. لسرم نمم٫ هينف ك ثدح ش ١ ذكو اذك رمألا نزم

 . لسرم نيمي ةرافك هيلمف 2 لعف مث اذكو اذك لعنأ ال هللا ه ال : لاق نإ و

 ..ثنح اذإ هب ىلوأ ثنحلاو : ثنحمال هنإ هللاو ىلبو هللاو ال : لاق اذإ : لوقو

 فلح له : هللا مهحر املسم ةديبغ ابأ لأس هنأ ريشب انربخأ : مشاه لاق

 . ال : لاق ؟ انيم تمسقأ : لاق . ال : لاق ؟ انيب

 فلح نمو . نآ رقا نم ةروس ا 3 ال : لاق ةل هللا لوسر نإ : لءةو

 ٠ نحمي ةرا آ لكب هيلعف هرا باتك نم ةروسب

 نم ليو .هللا أو هليابو هللانو هللا و : عبرأ ناميألا : لاق عيب رلا نأ ىورو

 ىذلا هللاب فلح نإو . ظلغم نيمي ةرافك هيلع نإ : اهل ةرافك ال نيميب ىلع : لاق

 . لسرم نيم ةرافك هيلعف ثنح مث ضرألاو ءامسلا نيبام تالم وه الإ هلإ ال

 تلن ام هلا ناحبس وأ هللا الإ هلإ ال : لاق نم :انباحصأ لاق : ريشب لاقو

 هللا ، ذاعم وأ هللاب ذوعأ : لاق نإ امأو . نيمي هنإ لعف ناكدقو 2 اذكو اذك

 ةفلاح ىايحو : لوت نأ تدارأ ةأرما ىف ه ث هللا هحر ر ىراوجلا وب أ لاقو

ىف ر ةايح نأ : هدنعو . ةرافكلا نم رذعت ال اهنإ فر ةايحو : تلاقف ، ءىش ىلع



_ ٢٨٥ 

 قالط ىف نمؤم ىلع تلخ ال هنأل ؛ةرافكلا نم اهرذع هريغ لعلو . ىلر قح لثم

 نيسا نع عوفرم وهف لوقلا نم أطخ لك و . نيمي الو قاتع الو .

 ردتقملا دبع نإ .ذيبنلا برشأ دوعأال نأ لع كالمهالالاق نمين دايز ىن أ نعو

 ظيلغتلاب لاق .

 نمف . نذاك وهو هقح عطق ديري ؤ ند نالفل ع ام هللاو : لاق نمو

 . ظيلفتلا ةرافك هيلع نأ مهاري فأ

 لسرم نمع ةرافك هللاب تيل آ وأ هللاب تمسقأ و هراب تفلح - )٨ وق ىفو

 ١ ثنح اذ .

 هيلعف ثنح نإو . نيم هنأ نلمفتل هلاب كيلع تمسقأ : رخآل لاق نمو

 . كيلع هلا قحم لاق نإ كالخ.كو . هيلع ةرافكال : لوقو . ةرافكلا

 .نيملا كلذب ىونو « نلعفتل تيلآ وأ . هسفن ىنعي نلعفتل تمسقأ لاق نإ و

 . لسرم نيمم ةرافك ةرافكلا هيلعف ڵ ثنحف نلعفيل هللاب ىونو 2 هللات - وأ

 هن أ حور ن هلل ١ دبع نعف . .7 اذكو اذك نلعفأل ىلع هللاو : لاق نإ و

 ليعس وبأ لاقو . ظاغم نع ةرافك هيملع نأ ءىشلا كلذ هتاف وأ ثنح اذإ

 . لسرم نع ةر انك هيلع : هل | همح ر
 م

 هللا ةمحر ىلع : اهدلول تلاق ةأرما نع ى هللا هحر دمحأ نب نسحلا لثسو

ىف ظفحأ مل : لاق . ائيش كدنع نم تلكأ نإو . تلك أ ال فإ فر ةحر وأ



_ ٢٨٦ _ 

 ح

 نأ اهل ىنبني امب اهسفنل تعد اهنأل ؟ ايش كللذ ى اهماع ىرأ الو 3 ايش كالذ

 . هب وعدن

 تسل ناع الا نم ةنلاب انيم تفلح ةأرما ف هللا هجح ر ىراومحلا وب أ لاقو

 نيعباتتم نيرهش مايص : ظلغم نيمي ةرافك اهبلع : اولاق دقن .تنح مث ةرافك اه
 . ًاتيكسم نبةس مامطإ وأ

 : رئؤملا ىأ نعف . ثنح مث اذكو اذك نلعنأل دهاش ىلع هللا : لاق نمو

 . لسرم نبي ةرافكه يلع نأ

 اذك لعفأ الو ، دحأ ماعط لك آ ال ىإ مهالا : لاق نميف رباج ىنأ نعو

 . هيلع ء ىشالف ءاعدلا هب دارأ نإو ،ةرافكلا هيلمن ثنح ورسلا هب دارأ نإف 7

 نإ ى اذكو اذك ىلع دهعلا هلوقي ءىش لك : ديز نب ةنادغ باتك ىفو

 نإف . نيمي كلذ نإ هلل ىلع وأ ىلع هلل : لاق نإف . هسفن ىلع لهجو ىمس ام هيلع
 . نيمي اهنإ :لوقو .نيملا هبدصقي نأ الإ ءنيميب سيلفهللاشاح وأ هللاب ذوعأ: لاق

 . ةرافكلا هيلعف نملا هب دارأو ع ثنحو اذكو اذك نلعنأل هللا مسب : لاق نإف

 : لاق ن. ناميألا نم ةرافكلا هيف مزلت ىذلا نأ:هللا همحر هللا دبع ىأ نعو

 : لوقو . نيملا هب ديري ىتح نيميب سيل هللاب : هلوق ىف ليق دقو . هللاب وأ « هللاو
 دارأ اذإ قحلاو . كقلخو ىلخ ىذلاو كبر وأ ىرو هللا حأ وأ هللات وأنيمي وه
 : هللاب هلوق ىف ليقو . هيف ةرافك الف لدملا ىحلاب دارأ نإ و. قحلا وه هللاو هللا هب

. نيم وه : لوقو . نيملا هب ديري ىتح نيميب سيل



 ةمرحو كتمرحو ةبعكلا قحو كلوسر قحو هللا دبع انأ : وه لاق نإ و

 هللا قحو : هلوق امأو . هيف ةرافك الو راففتسالاهيف اذهف 2 مامإلا ةمرحو مالسإلا

 نيمب : لوقو . ظلفم نيمم : لوقو . نالسرم نانيمم : عيب رلا لاقو نيم ىهف

 . لسرم

 . نيملا هب ديرب ىتح نيميب سيلف كيلع تفلح : هلوقو

 سيلف مالسإلا قحب كتلأسوأ كنيبو ىنيب ىذلا محرلاب وأ هللاب كتلأس :هلوق
 . نيمي وهف نيملا هب دارأ نان نيمي ىلع : هلوةو . نيميب اذ»

 : لاق اذإ هنإ :لوقو . نيميب كلذ سىلف فلح نكي و فلاح ان أ : هل وتو

 ىتح : لوقو . اذكو اذك تلعف نإ نيع ىلع : لاق اذإ نيمي وهف نيمي ىلع

 . نيملا هب در

 نمملا هب دارأ ا ذإ٬لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مارحام مارح ىلع : ناق نإ و

 . لسرم نيمع ةرافك هترافكف ك 4 ت نح ءىش ق

 له نإ لابجلا هغع زجمت ام هيملع : لاق نمع هللا همحر بوبحم نب دمح لثسو

 نإ و . ظلغم نيمي هيلعف { انيمي كالذب ىون ناك نإ : لاق . لعف ث اذكو اذك
 . هيم ءىش الف 3 انيم ثالذب وغي ملو هلوقل السرم ناك

 .77 ةج> نيئالثب فلاح انأ وأ ى ديدش نيمي هيلع : لاق نميف لاقو

 هيلع ةرافك ال نأ ،لعف مث اذكو اذك لعفيال نأ ، انيمم اذه دقتعي ملو فلح

. هبر رففتسيو ةبذك ىهو



__ ٢٨٨ 

 هيلع : لاق ول كلذكو . ةحح نيثالث هيلع نأ فلح هنأ ربخأ ول كلدكو

 دي مهيلع : لاق نم الإ « هيلع ةراغكال هنإ « هلعف نكب مل ائيش لعف هنأ ربخم نيمي

 نيمي هيلع هنإ : لاق نإ : لوقو . نيملا ةرافك هيلعف 2 اتيمي هسفن ىلع هلعج نأ

 اذك تلعف نإ نيمي لع لاق اذإ كےسقلاريغ اتيمي ىوني نأ الإ « "اتيع هيلع نأ

 .اذكو

 نيمي ال : ةديبع وب أ لاقو . نيمي ىهف تمسقأ : لاق نم : حون وبأ لاقو

 . هللاب تمسقأ ¡لوقي ىتح

 . ةرافكلا هيلعف ، ثنحف نيملا كالذب ديرب هلب دملا :لاق نم : بوبحم لاقو

 هيلعف ثنح مش هللاب تفلح وأ هللاب تمسقأ : لاق نم : ا همحر مشاه لاقو

 . نيمي ىهف هلل ؟يلع وأ هللا : لاق نم هللا هحر ىلع ىأ نعو

 اذكو اذك ن لعنأل هللا ىف لع : لاق نه : هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لاقو

 . ظيلفتلاب : لوقو . لسرم نيمي ةرافك ىهن { هللاب ىلع وأ

 نيمي ةرافك هلاب ىلعو . رذنلا نيمي ىعن هللا ىف ىلع : هلوق ىف نورخآ لاقو
 . لسرم نيم هيف اذه لك : نورخآ لاقو . ظلغم نيع ةرافك هلل ىلعو . لسرم

 نإ : هللا هحر رثؤملا ىأ نعف ، ثنح م اهل ةرافكال نيمي ىلع :لاق نإو

. لسرم نيمي : لوقو . طيلغتلاب اهترافك



_ ٢٨٩ 

 لصف

 { ر دقف هيلع عقو نإ هن أ :رفعج نب دمحم نعف . همصخ ىلع نعفريل فلح نمو

 . ثنيم هنإف 2 هيلإ ناعفرلا نكميال لاح ىنآي نأ الإ

 ، هبلاطم ميمج هنم بلطو هيلع مفر اذإف . بلطلا ىف هيلع نيصقتسيل فلح نإ و

 هنفرعيل فلح نإ و . ىونامىلع وهف ةين هل نكتنإ و ىمقتسا دقف ثالذ ىف دهتجاو

 نالننب نالف هنأ هناسلب هسقن هفرع اذإف الإو ، ىونام وهف ةين هل تناك نإف 2 هقن

 . هسةن هفرع دقف

 . رب دقن هبقاع اذإف ةبوقعلا امأف . هبقاعيل وأ هيفويل وأ هؤوسبل فلح نإو

 نلوحيل هلوق امأو . هننزحيل هلوق ىف كلذكو . كلذ ىف ىوت ام ىلعف قابلا امأو

 . ر دقف كلذ نيبو هنيب لاح اذإف . اذكو اذك نيب

 لصف

 تيب وأ ، هلك أي ال ءىش ىلع فلح نميف ى هللا همحر بوبحم نب دحم نعو

 :لاق وأ كاردلا ىنعي ، ةرذلاىلإ وأ ءامثلا ىلإ وأ فيصلا ىلإ وأ ظيقلا ىلإ هلخديال

 اهنم رخأتيو مدقتي ام لخنلا نم مدقتي دقو ث ظيقلا ءاضقنا ىلإ وأ ظيقلا رخآ ىلإ
 . رخاتي ام

 ثللذ لبق امأو . ةماعلا عم ظيقلا كردي نأ ىلإ وهف ، ظيقلا ىلإ : هلوق امأف

 ناك ص ظيقلا ريخاوم نم بطرلا ىنفي نأ وهف ، ظيقلا رخآ ىلإ : هلوق امأو

 . اريثك وأ اليلق

( ٦ > نيبلاطلا جهنم - ) ١٩



_ ٠ ٩ ٢ _ 

 : لاق اذإ كلذكو : بطرلا لوأ كارد ىلإ وهن ظيقلا لوأ ىلإ : لاق نإو

 . بطرلا نم ءىش رخآ ىلإ وهف ى ظيقلا رخآ ىلإ

 . ةماملا ظيق ءاضقنا ىلإ وهف ، ظيقلا ءاضقنا ىلإ : لاق نإو

 .سودلاو زازجلاىف ةماملا عمفيدلا كردينأ ىلإ وهف فيصلا ىلإ :لاق نإو

 . ةرذلا ىف كلذكو

 رخآ ىلإ : لاق نإو . اهمدق كردب نأ ىلإ وهف ى ةرذلا لوأ ىلإ : لاق نإو

 . ةرذلا نم ءىش رخآ ىلإ وهف ى ةرذلا

 نم ليلق ءىش تب ولو . لخنلا سافلا دج اذإ وهف « مبرلا ىلإ : هلوق امأو

 . هب دتعي مل لخنلا ريخاوم

 . د ربلانم اورتتسيو تويبلا سانلا لخدي نأ ىلإ وهف 2 ءاتشلاىلإ :هلوق امأو

 ريغ ىف دربلاب سانلا سحأ ولو . تاقوألاو موجنلا لهأ باسح ىلإ رظنلا سيلو

 . ءاتشلا نم كل ذ سيلو ظيقلا ىف دربلا دجو امبر هنأل ؛ ثنحم الو هب دتعيال هتقو

 هللا دبع ىنأ نعف . ائيش صقني الو اهف ديزيال ، ةالص نيلصيل فلح نمو

 . هلا ءاش نإ رب دقف ء ائيش صقني ملو ائيش اهمف دزي مل ةالص ظفح اذإ هنأ

 رهش ماصف ڵ بجر رهش موص ىلع هلل : لاق نميف ى هللا هحر ىلع ىلأ نعو
 وجرأو . نيمي ةرافك هيلعو « مات رهش موصفنأتسي هنإف ، هينرطنأ اموي الإ بجر
 . لاق اك وهف ةفورعم ةنس نم بجر رهش دح اذإ هنأ

 : ب اتتم بجر رهش موصي هنإف ، ةفورعم ةنس نم بجر رهش دح : اذإ امأو

. هيلع ةرافك الو ، هيف رطفأ ىذلا رهشلا ريغ



- ٢٩١ _ 

 ,فورعم ِموصب ىنعو ،“ ضقتنم ىايصف اذكو اذك تلعف نإ : لاق نإو

 : لثم . موصلا ضقني امم ءىشلا كلذ ناك نإف . كلذ هلوق لسرأ وأ ، همايص نم

 هابشأو تبرش وأ تلك أ وأ تمعماجنإ و إ ضقتنم ىموصن تبذك نإ : لاق نإ

 . هيلع ءىش الو : لاق ايف قداص وهن « اذه

 كلذب دارأ نإو . ضقتنم همايصف هلعف نإ موصلا ضقنيال امم ائيش لاق نإ و

 لعن نإ اذهب ىنع نإو . نيمي هيلع بجب مل انيمي هب دري مل نإو ى نيمي وهف نيملا
 . نيمي اذهف موصلا هب ضقتني امنإ نإ هنأ ىنعي ، ضقتنم هموصن اذكو اذك

 الف ، نيملا ىنعم بجوي اتيش كلذ ىف جرخم ملو ، ظافلألا هذه لسرأ نإو

 . ظافلألا نم نيعلا بجوي ءىشب الإ ، اذه ىف نيمي هيلع ىل نيبي

 هيلإ ىدهأن ء اتالف لصيال فلح نميف « هللا همحر دحأ نب نسحلا ىأ نعو

 الإ و ، ىون ام وهف ڵ كللذ ىف ةين هل تناك نإ هن أ : امالس هيلإ لسرأ وأ { ةيده

 هنكمي مل نمل مالسلا كلذك و ، ةلصلا نم ةيدهلا نإ : ليق هنأل ؛ ثنحلا هيلع ثنح
 . لوصولا

 ف موصي نأ رذن وأ ى ةضيرفلا ةجح هيلع تبجوو جحم نأ رذن نم : ليقو

 هيف ماصف 2 ىف موصي نأ رذن وأ ى ةرافك وأ الدب وأ ناضمر رهش هيف ماصن ك دلب

 هنأ رذن وأ ، هلخدي اتيب لخدي نأ رذن وأ . ةرافك وأ الدب وأ ناضمر رهش

 هنأ ، ةضيرف ةالص هيف ىلصف ، عضوم ىف ىلصي هنأ رذن وأ ، نالف ىنب تيب لخدي
 نإف .ءىشل ةين هل نكي ملام ، اًميمج .نيلاحلا ىلع هأزجأ اذه نم اتيش لعف نإ

. ىون ام هيلعو هلف ، هين هل تناك



 س ٢٨٩٢ س

 رطفلا موي الإ امهماصن 2 ةجحلا ىذ رهش وأ ى لاوش رهش موصي هنأ فلح نمو

 ديعلا موي ماص ولو ح ليمعلا مو! ناكم اموي لدبيو > ثنحرال هز أ 4 رحنلا موي وأ

 . هم وص ه.هند

 هيلعو امهف مايصال هنإف { رطفلا موي وأ رحنلا موي موصي نأ فلح نإو

 ديع مويو ث رطفلا ديع موي رطفأو ، ةنسلا هذه ماص هن أ فلح نإو . ثنحلا

 . ايلدبأ نإ هيلع ثنحالن { ىحضألا

 هنإف ، مهل ىلوت م ، ةيالو نيملسملل ىلوت نإ 2 رهدلا مايص هيلع : لاق نمو

 . ايح م اد ام ره دل ١ م ايص هم زلي

 : لوقو . انيكسم هيف رطفي نأ دير موي لك نع ممطأ رطقي نأ دارأ نإو

 . ثنحلا دعب الإ رهدلا مايص همزلي سيلو . مايصلا نع زجعي نأ الإ كل ذ هل سيل

 نإف . راطنإلا هل زوجيف مايصلا ىلع ردقيال نأ الإ « رفاس اذإ رطفي نأ هل سيلو

 . نيكسم مامطإ هرطنأ موي لكل هيلعف ء رذع نم رطفأ

 امأو . اتيكسم موي لك نع معطأ ي موصلا عطتسي ملو ضرم اذإ كلذكو

 . امهناكم معطي نأ هيلع سيلو . اههرطفي نأ هلف 2 رحنلا مويو رطفلا موي

 { مهل ىلوتي الو ثنحمال نأ ، ةيالو نيملسالل ىلوتيال نأ فلح نم انبجميو

 مالطصاو مالسإلا ةوعد باهذ ةيالولا هكرت ىف ىاخيو ؟ ةماعلا مامإ نوكي نأ الإ

 . ةمامإلا ىليو ثنحم هنإف ى ةلودلا باهذو ةعيبلا

هنإ : مسق ريغ ىف هللا دهع هيلع : لاق نميف 4 هللا همحر بوبحم نب دح لاقو



 ۔۔ _ ٢٨٩٣

 مارحو ى هلخد نإ مارح هيخأ تيب هسفن ىلع لعج لجر ىف ليقو . هيلع ءىشال
 ،ثنح اذإ ةدحاو انيمي ريصي هلك ثالذ نإف . هبوث سيل هيلع مارحو ، همالك يلع

 ولو ص نيمي ةرافك كلذ نم ءىش لكل هيلع : لوقو . دحاو سلجم ىف ناك اذإ

 . دحاو ساجم ىف كلذ ناك

 ىنعم ىف ترثك ولو « ظفللا ةقفتم ناميأب فلاحلا فلح اذإ : ناميألا ىف ليقو

 اممإ : ليقو . ةرافك ظفلام لك ىف اهقف ثنح اذإ هن أ : دحاو سلجم ىف دحاو

 ناك نإو . دحاو سلجم ىف تناك اذإ ص ناميألا ترثك ولو ةدحاو ةرافك هيلع

 . ةرافك سلجم وأ ماقم لكلف « سلاجمو تاماقم ىف كلذ

 ةرافك هيلعام نإف ء تارافكلاو ىناعملا تقفتاو ظافلألا تفلتخا ولو :ليقو

 . ةرافكلا تقفتا اذإ تفلتخاو ظافلألا ترثكو لو { ةدحاو

 نوكي نأ الإ ، دحاو ىنعم ىف ناكولو ةرافك كلذ نم ظفل لك ىف : ليقو

 . دحاو سلجم ىف

 امنإ : ليقو . ةفلتخم ناعم اذهف ، ههجو حبقو هسفن نعلو هتناب فلح نم امأو

 امههبشأ امو ناتفتم امهو « نيميالنافلاخم حبقلاو نعللاو ث هللاب نيملا اذه نم فلتخت

 نيب قفاوي نم دنعو . ةرافكلا ىف قتا ولو كلذ هبقشي الو ء تقلاو ءازجلا نم

 . ىنعملا ىف قفتم كرشم وأ ل ارصن وأ ىدوهم وه : هلوقو . كلذ قفتي الو كلذ

 لصق

ك ثغ> 7 ةقدص هلام نأ ىلآو فلح نميف { ليا مهمحر دمحم نب ريشب نعو



 _ _ ٢٨٩٤

 رشع دعب رشعب هنم قدصتي هنإ تارم رشع فلح نإو . هلام رشعب قدصتي هنإ

 . تارم رشع ىلإ

 رشع هيلعف ءارقغل ىمس نإ هنأ هب ذخأن ىزنا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 ىلع نب ىسومو ب وبحم نب دمحم نع انفلب كلذك . هيلع ءىش الف مسي مل نإو . هلام

 . هلرا امهمحر

 : لوقو . ةدحاو رشع هيلع اممإن ك دحاو ىنعم ىف تارم رشع فلح نإف

 دعب رشع هيلع : لوقو . هلك هلام بهذ ولو تارم رشع اذه ىف هلام رشع هيلع

 ىتش ناعم ىف ناك نإو . دحاو ىنعم ىف ناك اذإ دحاو رشع هيلع : لوقو . رشع

 كلذ ىف ليق دقف . ةفلتخم لبس ىف دحاو ىنعم ىف ناكن إ و . رشع ىنعم لكل هيلعف
 . فالتخاب

 ءارقفلاىلع هقرفي ث هلام رشع هيمع : ليق دقن . ىون الو دحأب سب ل اذإ امأو

 . « نيكاسملاو ءارقلل تاقدصلا امإ » : ىلاعت هللا لاق اك نوفورعم اهلهأ ةقدصلاو

 فرعو « ءارقفلل ةقدصلا نأ وه فرع اذإ رشعلا هيلع : لوقلا ضعب ىفو
 ءىشال : لوقو . مسقلا دار أ دق هنأل نيمي ةرافك هلع : لوقو . ةقدصلا عضوم

 { نيكاسملاو ءارقفلل ةقدصلا نأ ملعي ناك اذإ : لوقو . ىوني وأ ىمسي ىت> هيلع

 ىونيوأ ىسي ىتح :لوقو . يم ولو نيكاسملاو ءارقفلل ىهف ، ةقدصلاب فلح م

 . هيلع ءىش الف الإ و

 لصف

فلأ هيلع : لاق لجر ىف « هللا امهمحر ىلع نب ىسوم نع هللا دبع وبأ ظفح



_ ٥ ٩ ٢ 

 دهع لكل هيلمف ، هلل دوهع ةسمخ هيلع : لاق نإو . ةدحاو ةرافك هيلع نأ ڵ ةنعن

 . اهلك د وهملا ىف هيزجم ةدحاو ةرافك : لوقو . ظيلذتلاب ةرافك

 ح هللاب ادهع نورشع هيلع :لوقي ىذلا ىف ، هللا هحر ىراوحلا وب أ لاقو

 . ةظلغم انيمي نيرشع هيلع نإ ، ثنح
 هيلع : هلوق لثم هنأ هلل هيلع : لوقي ىذلا ىف « هللا هح ر ىراوحلا وب أ لاقو

 دهع كلذكو . هللا دهع هيلع هلوق لثم هللا قاثيم هيلع : لوقي ىذلاو . هللا دهع

 . هقاثيمو هللا لوسر

 تلمن نإ ادهع هللا ىطعأ انأ : لاق نميف 2 هللا هجر كحلا نب نايلس نعو

 . ةظلغم نيمي ةرافك هيلعف ثنح نإف . اذكو اذك لعفأ نأ وأ « اذكو اذك

 دجم مل نإف كانيكسم نيتس مامطإ وأ ةبقر قتع ظيلفتلاب دهملا ةرافك : ليقو
 . موصلا لبق قتعلاو ماعطلاب أدبي ، نيعباتتم نيرهش مايصف

 وه الإ هلإ ال ىذاا هلاب فلح مث ، اذك نلعفيل هللا دهع هيلع : لاق نمو

 . ةدحاو انيمي رفكي هنإف « ثنح مث هنلعفيل مارح هيلع : لاق مث ك هنلعفيل

 وأ ىنلارصن وأ ىدوهي وه : لاق نميف 2 ناورم فأ نع دايز وبأ ظفحو

 . ةرافك ةلم لكل هيلع نإ ، ثنح مث ىسوج

 ةرافك ثنحلا ىف تقفتا اذإ تارافكلا نأ : بوبحم نب دع نع دجوي و

 & ىتش دعاقم ىف هنأ الإ ، دحاو ظفلب ناميألا تناكولو : هريغ لاقو . ةدحاو

 سلجم ىف ناكولو ، ةرافرك ةظفل لكل :لوقو . ثنح اذإ ةرافك دعقم لكلف

. دحا و
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 لصف

 مث ، ةالص الو اموص ىنم هللا لبق الف اذكو اذك تلعف نإ : لاق نمو

 ىسوم نع كلذ ىوريو . نيعباتتم نيرهش موص هيلع نإ ص لاق ىذلا ميضم عجر

 .نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ مايأ ةئالث موص هيملع نإ :لاق رهزأ نأ ىورو . ىلع نبا

 . ايسان لعف نإ هيلع ثنحال : لوقو

 مون موصي نأ هل لحن ال هنأل ؛ ثناح هنإف كرهدلا م وصي هن أ فاح نم : ليقو

 كلذك و . ديعلا موي اهمف ءا اهموصي هنأةغسلاىنةليل لوأ فلحنإ كلذكو . ديملا

 . هلك اذه ىف ثنحم هنإف . هلك هموصي هنأ ةجحلا ىذ نم ةليل لوأ ىف فلح نإ

 زاجأف . نيعباتتم : لقيو ث هيف ثنح ءىش ىف نيرهش مايص هيلع : لاق نمو

 . نيرهشلا قيرفت زاجأ نم

 ١ زوجن ال هنأ لوقلا رثك أ ىف بسح 7 رهشلا ىف مامألا قيرفت امأو .

 .زوجن هنأ وجرأف . رخآ ارهش ماص مثرطنأ ام رطفأو امات ارهش ماص اذإ امأو

 ن رهش مايص هيلعف الإ و:لاق 1 ههج و حيف نميف ٤ هللا همحر ىراوحلا فأ نع

 نيرهش مايص هيلعفالإو ڵ ههجو حبقن عجر مث ، تبل موقل برشي الو « نيعباتتم
 مهل لخدي ال ن رهش مايص هيلعف الإو ، هبجو حبقن داع مث 2 امامط مهل لك أيال

 ئبل برش نإف ۔ هسفن ىلع لعجام هيف ثغح اذه نم ءىش لك ىف هيلع نإ : الزنم

 هيلعف اًمامط مهل لك أ نا و .مايأ ةئالث مايص ةح,ةلل هيلعو .نيرهش مايص هيلعف 2 مهل

. ثالذ لثم
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 وأ دحاو سلجم ىف اذه ناك ع كللذ لثم هيلعف الزنم مه لخد نإ كلذكو

 . ىتش دعاقم

 ىنن هنإ مث نالف فلخ ىلصيال فلح لجر ىف « هللا همحر هللا دبع ىلأ نعو

 ىلص ولو ثنحم هنإ ‘ بنج وهو ىلص هنأ ركذ هتالص نم غرف املف 2 هفلخ ىلصو

 ةمات ةالص هفلخ ىلصي ال : لوقي نأ الإ ، تاولصلا نم ثيش وأ ةمكرب هفلخ

 . ةمات ةالص هفلخ ىلصي ىتح ثنح ، كلذ ىون وأ

 نأ الإ ڵ ثنح نيتمكر هفلخ ىلص اذإف ، ناضمر رهش ىف ةلفان هفلخ ىلص نإو

 هفلخ ىلصي ىتح ثنح الف ى هفلخ ىلصي ال فلح اذإ :لوقو . ةضورفم ةالص ىوني

 . نيتمك ر ىلصي ىتحف ةلفان هفلخ ىلص نإ و . ةمات ةالص

 : لوقف ۔ ناذألا : ل ث هنم اكيش نذأف ناذألاب أدبف « نذؤيال فلح نإ و

 . ثنح ال : لوقو ، ثنح

 لصف

 كلذكو . نيعلا اهب ديري ىتح نيميب سيلف « كيلع تفلح : لاق نم : ليقو

 . سقلا ريغ انيمي ىوني نأ الإ نيمي ىه : ليقو ، تلمف نإ نيمي "ىلع : لاق نإ

 هللاب كتلأسو . كلذك لعفت ال هللابو ، هيف ءىش ال هللاب كتلأس : لاق نإو

 . فالتخا هيفف ثنح مث ، كيلع هللا قحم وأ

 الإ هلإ ال : لاق نإو . ثناح وهن لعفف اذكو اذك لعفيال هللاو : لاق نإ و

قحو : لاق نإو . اتيم هب ديري تح نيميالف ء اذكو اذك لفأ مل نإ هللا
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 لوقو . نيمي : لوقت . هللا ىسرك قحو : لاق نإو . نيميب سيلف ىسركلا :
 نيميب سيل .

 نيم ىهف & بذاك هن أ ملعي وهو ٧ داك هلاب فلح نم : حور نب دمحم لاقو

 هنلحيمل اذإ : لوقو «« نومي مهو بذكلا ىلع نوفمخي و » : ىلاعت هلوقل ؛ طظافم

 . لسرم نيمي هيلعف الام اهب مطةي ملو ك اح

 : لاق نإ و . نيملا اهب ديربىتح نيم ريغ اهنإ : ليقف واو الي هللا : لاق نمو

 هللاب دهشأو . هيلع ءىش الف لدعلا هب دارأ نإف . قحلا وه هللاف هللا هب دارأو قحلاو

 .فالتخا هللا لوسر قحو فو ءفالتخا هللا ذاعم ىفو .نيميب سيل :لوقو . نيم

 رإاج نع . كيلع تمسقأو . اتيم اهيف ملعن ال هللا رمعل ىفو : مشاه نعو
 ّ . 5 . - ص ع . , . ؟ . .

 ٠ ( نبحبصُم اهنش ريل اومسقا ذإ » : ىلاعت هتبا لوقل ؛ نيمم هن اديز نبا

 ةزعو هللاب اومسقأ امنإ مهلعلو . ربخ وه امإ و . نيميب سيل اذه نإ : ليقو

 . نمع هللاب ذوعأو . هللا ةمظعو هللا

 اذك تلعف نإ : لاق نمو ، نيمي : موق لاق « نيمي ىلع : لاق نميف اوفلتخاو

 اتيم رفكي يحم ىبأ نعف ى ةبقر قتع ىلعف

 ،هؤادأ همزل ءىشلعف ىف اموص هسفن ىلع لج نم:هللا هجر نسلا وب ] لامو

 :لاقف . لعفت كنأ كيلع نودهاش هتكئالمو هللا : لاق نإف « هللا سا ركذيل ولو

 . ظلفم نيمي هيلعف ، لعفي ملف . من

 هترافكف نكي مل هنأ لعي وهو ث اذكو اذك ناكدقل هللا ملعي : لاق نمو

. ظيلغتلا
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 ظلفم : لوقن ، فالتخا هيفف 2 لعفي ملو لهف هنأ هلل لعي : هلوق نإ : لوقو

 . لسرم لوفو

 فالتخا هيف سيلو ظيلغتلا هيلعف !اذكو اذك ناك هنأ هللا لع : هلوق امأ و

 عيمج ىف لسرملا ةرافك ضعب تبئأو . ناميألا ىف ظيلفتلاب لاق نم لوق ىلع

 .قيفوتلاب و عأ هللا و«متملَح ادإ اميأ ةرافك كلذ » ىلاعتهثنا لوقل ؛نامبآلا

ج × ٭
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 نورشعلاو سمالا لوقلا

 كرشملاو دبعلاو ىصلا نيمي ىف

 ناميألا ركذو . ثنحو ةريثك انامأ هغولب لبق ىصلا فلح اذإ : ليقو

 دعب ثنح م ىص وهو فلح نمين فلتخاو . هيلع ةرافكال هنإ ص هغولب دمب

 نأل ؛انيلإ بحأ وهو . هيلع ثنح ال : لوقو « ثنحلا هيلع : لوقن ء غولبلا

 . لوألا لوقلا بحأ ضعبو . هل نيمي ال بصلاو ، نيميب مقي امنإ ثنحلا

 فلح نإ و . هيلع ءىش الاف ڵ دبع وهو ثنحو دبع وهو فلح نم كلذكو

 .مالسإلاو قتعلا دعب اثنح نإ و. هيلع ءىشالف « كرشم وهو ثنحو « كرشم وهو

 الإ رفكي نأ هل سيل و ، ثنحلا همزل دبع وهو ثنح اذإ دبعلا نإ : لوقو

 ىتحرفكي مل نإو ى هغع ىزجأ معطأ وأ هديس ىأرب ماصنإن . مامطإلاب هديس ىأرب

 موصي نأ هل نذأيو {ةرافكلا هعنمي ال نأ هديس رمؤيو . ةرافكلا هيلع ناك قتع
 نأل؛ هيلع مثإ الو هنعالذ ىزجأ ،هديس ةمدخ نع زجعي ملو ماص نإف . معطي وأ

 . لعفي نأ هل مزال كالذ

 . هيلع ءىش الف ڵ كرشم وهو ثن>و ، كرشم وهو فلح اذإف كرشللا امأو

 اذه مزلي ثنحلا همزلي هنإ : ىصلا ىف لوقي نم لوق ىلعف . ملسم ودو ثفح نإو

 . ثنحلا

بجوأ اذهو . ثنحلا اذه مزليال ثنحلا ىصلا مزايال : لوقي نم لوق ىلعو
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 ىصلاوء هب نيدي نكيم هنأ الإ ، كلذب ابطاخم ناكدق اذهنأل ؛ ثنحلا همزلي نأ

 لاوحألا نم لاح ىف كالذ., ابطاخم نكي .

 ناك نإ . سأ ىتح ثنحم ذ { كرشم وهو قتعلاو ةفدصل اب فلح نمو

 ثنحالف هسفن ىلع همرحنال ناك نإ و ، ثنحلا هيلعف هيلع فلح ام هسفن ىلع مرح

 هيلع .

 بج له ، ثنحو فلح اذإ دبعلا نع هللا همحر ليحرلا نب بوبحم لئسو

 . هلزج مل هل نذأي م نإ و . رفكب نأ هل زاج هالوم هل نذأ اذإ :لاق ؟ ةرافكلا هيلع

 . هنيمي رفك ام اموي دبعلا قتع نإف

 هل نذأي م نإو دبع وهو موصلا هيملع : مهضعب لاق دق : هللا همحر مشاه لاقو

 نإو . ميلف آرمسوم قتعي نيح ناك نإف . قتعأ قح رغكسي مل نإو . هالوم

 ٠. هلس نذإ ريغب قرلا ٢ موصل اب رهك ناكنإ ‘ موصلا دعيلف [رسعم ناك

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . قرلا ىف هماص ام هنع ىزجم : لوقو

% : ٭



 نورشعلاو سداسل لوقل |

 ثكالذ ىناعمو بيغلاب نامألا ىف

 هتجوز قالطب فلح نم نإ :ليق ىتح « ثنحن اهلك ب يفلا ناميأ نإ : ليقو

 :لوقي نأ الإ «ثنحم هنإف.رانلا ىف ناورم ىنب لماع ىفقثلا فسوي نب جاجحلا نأ

 :لوقي نأ الإ ، ثنحب هنإ : لوقو ، ثيحم ال هنإف رانلا لهأ نم هنأ ىدنع هنإ

 هيلع دهشي نأ زوجي ال هنأل ؟ رانلا لهأ نم وهف هيلع ناك ام ىلع تام ناكنإ

 من ، هديب ةنامر ذخأ نم : ليقو بيغلا :داهش نم ثللذ نأل ؛ رانلا لهأ نم هنأ

 نأ فلح نإو . ثنح هنإ ثالذك اهدجوف اهقلفن ، اذكو اذك اهيف نأ فلح

 . ثنحي سيلف ثالذك تدجوف ، اذكو اذك اهبف نكي م

 هلأسف لجر هيقلف 2 جرخ مم تيبلا ىف الجر دهع لجر ىف ث رثؤملا وبأ لاقو

 ٠ تيبلا ىف هنأ ةفرعم ىلع فلح هنأ كالذو . ثنحم هنإ : تيبلا ىف هنأ فلحف « هنع

 نإ هتأرما قالطب فلح نميف ء رمج نب دمحم نع دمحم نب ىراوحلا ىورو

 ,لع فلح نإ : لاق . اذه وحت وأ توع وأ نالف مدقي وأ مويلا ثيفلا لزني

 تناك نإو ص بيغ ىلع فلح هنأل ؛ هنيح نم قالطلا عقي هنإ : مزعلا ىلع كلذ

 .تقلط تالذ نكي مف {ءانثتسالا نم اذكو اذك نكي ملو ءاذكو اذك اهنأ هنيم

 . قلطت مل ناك نإو

ريط هنأ هتجوز قالطب امهنم دحاو لك فلحف . ريط ايأر نيلجر ىف ليقو



٣.٣ 

 نإف ڵ كلذك ناكولو اثنح بيفلا ىلع افلح اذإف . فرعي ذ راط مش { اذكو اذك

 . ثنح )هيلع مقي مل ء فلح اك هنأ نقيتسم هنإ : لوقي امهدحأ ناك

 . بيغلا ىلع فلح هنأل ؛ ثنحلا هيلعف { هلاحب دمحيلا لبج نأ فلح نمو

 هنأ : لوقلا ضعب ىفو . بيغلا ناميأ نم كلذ سيلف « هلاحب ناك نإ فلح نإو

 لعفي هللا نأل ثنحم : لوقو ء ةمايقلا موي ىلإ لوزت ال لابجلا نأل ؛؟ ثنحي
 . ءاسي ام هقلخ ىف

 لابجلا لثم س ةتباثلا ءايشألا هذه لثم ىلع فلح نم : ىراوحلا وبأ لاقو

 . هنع بئاغ هنأل ؛ ثنحم هن إ ، هاري ال وهو هلاح ىلع هناكم ىف هن أ رحبلا وأ

 تومي ال وأ ث ادغ نالف مدقي ال فلح نم : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو

 ةمايقلا موقت ال"وأ ث ةنالف لمحتال وأ ڵ ادغ ةنالف دلتال وأ ، دغ جرخم ال وأ « ادغ

 نإو : لاق نإو . كلذب فلح نيح ثنحبو ، بيغ اذه نإف . اذه وحن وأ دغ

 هيلمن ، اذه وح وأ ةنالف تدلو وأ ، ةمايقلا تماق وأ © جرخ وأ ادغ نالف مدق

 ةنعل هيلع وأ ، لالح هل مارحلا وأ مارح هيلع لالحلا نإ : لاق وأ ، رذن وأ نيمي

 . كلذك نوكي ىتح ثنحم الو « بينب سيل اذهف 2 هبضغ وأ هلل

 ثيفلا نكسي مل نإ هتجوز قالطب فلح نميف « هللا هحر رفعج نب دمحم نعو

 . فلح امك سمأ عضوملا كلذ باصأ ثيفلا نأ حصف « سمأ اذك عضوم باصأ

 . ةماح :رخآلا لاقو . بارغ : امهدحألاقف . ةرجش ىلع اراط ادهاش : كلذ لاثم )١(

 افلحام قدص اهريغ فرعي ملو رئاطلا راطف .هتفن ىف نةيت ام ىلع هتأرما قالطب امهنم لك فلحف

 بلغ؟ ىلع فلالا نأ ىلع ءانب ى ءاملعلا ضعب هب حرص اذك . اهدحآ الو قالط امهمزلي مل ء هيلع
 م 3 ثنحمال هنظ
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 نأ وجرنف . اذك عضوم باصأ ثيذلا نأ : بيغلاب نيملا ىلع مزع نكي مل ذإ

 . هتجوز قلطت ال نأ وجرنو . باصأ ثيفلا نكي مل نإ : لاق هنأل ؛ ثنحي ال

 دق هنأ مزعي نإ ، هتين هلف لاق امك ناك نإ هنإ : لوقو ى ثنحم هنإ : لوقو

 ىلع جرخي كلذف ڵ بدي مل ناك وأ باصأ ناكنإ هنأ هانمم ناكنإ و . باصأ

 . كلذ ىف ةحصلا هيلع متي ام

 : هلوق ىف امأ : لاق . ةبح ةئام ةنامرلا هذه ىف نأ فلح لجر ىف اضيأ لاقو

 ةئام اهف نكي مل نإ : لاق نإو ه ثنحيو بيغ ىلع فلحف . ةبح ةئام اهف نإ

 نإ : هلوق ىف ثنحي هنإ : لوفو ي ترظن اذإ ثنحي مل ةبح ةئام دجو نإف . ةبح

 اهف ناك نإ ثنحبال : لوقو . مزعلا ىنعم ىلع جرخ هنأل ؟ ةبح ةئام اهف نكي م

 نإ و . ثنح مزعلا ىلع كلذ هعم ناك نإو . كلذ ى هتين هل : لوقو 2 ةبح ةئام

 نكي مل نإ و .ةبح ةئام اهف ناكن إ ، ثنحب مل ةبح ةئام اهف نأ مزعلا ريغ ىلع ناك

 ىر الو ثنح الف ، ةبح ةئام نم رثك أ اهف ناك نإو . ثنح ةبح ةئام اهف

 نإ و . ةبح ةئاملا مات ىف نيتنثا اهرن مل ناتاون اهف ةبح تن اك ن إ و . هرضت ةدايزلا

 قولخم بحو كردم بح اهف ناك نإو . ءاوس وهف بطرو سباي بح اهف ناك

 ملعب نأ لبق ةنامرلا تفلت نإ و . هيف دودعم وهف اح راص دق ام لكن ‘ غلابب سيل

 . ثنحلا هيلع كح الو سبل هيف رمأ وهف ك اهن ام

 كلذف هب طيحم ملع ريغب ثكالذ هتقو ىف ىنعي ،كمسلا رحبلا ىف نأ فلح نمو

فراعتيام ىلع ديري ناك نإ و.ثنحلا اهب بج ىتلا بهفلا ناميأ مم وهف ڵ تقولا



 _ . ٣٠٥

 ؛ثلذل دصق اذإ ثنح ال نأ وجرنف ، مطقلا ليبس ىلعال ث ةداعلا هب ىرجتو هب

 . رحبلاو كمسلا نم فورعملا وه اذه نأل

 نمو © ءاشي ام لعفي هللا نأل ؛ هنيح نم ثنحي مل ىكوملا نييحيل فلح نمو

 نإو ، ثنحي هنإ تقرشأ اهنإ مث ، قرشملا نم ادغ قرشت سمشلا نأ فلح

 . قيموتلا هبو . عأ هللاو . ثنحي هسفن قدص نم ملعي ام ىلع فلح

 « :» چ

نيبا اطل ١ جهنم _ ( ٢٠ < _ - /



٣٠٦ 

 نورشعلاو عباسلا لوقلا

 لعف ىلع فئاخلل ليملا زاوج ىف

 نامألا ىف ةينلاو

 ةعبرأ ىلع فلح هللا همحر ةديبع ابأ نأ انل ركذ : هللا همحر ر ؤملا وبأ لاق

 :ىلاعت هلا لاق .فاحف نيملا هيلإ درف ، اهايإ هدحج لجر ىلع هل تنا ث قن اود

 لعف ىلع فلح نميف كل ذ نإ : ليق « اوربت نأ مكنامبأل ةضرع هللا اولعجتالو »

 ىلإ برقتيلو ى هنيم رفكبو ثنح هنإ . ىلاعت هللا دنع باوثلا هلعف ىف هل امم ءىش

 . ىوقتلاو ربلا نم هل ىغبذيام لعف نع نيملاب لتعي الو ، كلذ لعفب هللا

 رفغكيلف ‘ لضنأ وه ام ىأرف { ءىش ىلع اني فل> نم: ١) شال ىنلا لاقو

 ىتح ثحيالهنإ :ليقو .ثنحيهنإ : لمق انه'هنف . لضفأ وه ىذلا تاأيل وهنيت

 كذخاؤي "نكلو مكناميأ ىف وغللا هللا ك ذخاؤيثال » : ىلاعت هللا لاقو . لي

 رةتميالو « همالك ىف هللاو البو هللاو ال : لجرلا لوق لذو « نامالا تدقع امب

 هترافكفه:ىلاعت لاق م « ناميألا متدقعامب كذخاؤي نكل و» نيمي ىلعكلذ هلوقب

 رب رحت وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نرمعطت ام طسوأ نه نيك اسم ةرشع ماعطإ

 اذإ مكنامبأ ةرافك كلذ مايأ ةئالث مايصف دج مل نف » . هلكاذه ىف ريخم « ةبقر

 . « كناعأ اوظفحاو مفلل

 ليلد هينو . هححصو ىذمزتلاو ملسمو دمحأ ۔اورو ةريره ىبأ نع عيبرلا هجرخ )١(

 م . ةحلصم ثنحلا ىف ناك اذإ اهيلع ةظناحملا نم لضأ نيما ىف ثنحلا نأ ىلع



 _ _ ٣.٧

 .ةلسرملا نيملا ةرافك هذهف.اهرفكي ىتح هنيم طغفحيلف ثنح م هللاب فل> نؤ

 . لالحلا نم هل هللا هلحأ ام وأ هسفن ىلع هتجوز مرحي نمو

 نإف ؛تيغاوطلاب الو مكشئابآب اوفلحت ال : لاق هنأ وبلط ىنلا نع ىوريو

 ناكو . اوقدصاف هللاب تفلح اذإف . هب الإ فلحي ال نأ هللا ىلإ نامألا بحأ

 فلحي لجرب سابع نبا رم : ليق . نالف ةايحب : لجرلا لوق نوه ركي ءاهقفلا

 . قدصاف هريغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ ثنحأف هللاب فلحأ نأل:لاقن . ةبعكلاب

٨ 

 باطخلا نب رمع كردأ هنأ : :ن هللا لوسر نع هللا دبع ن عفان ثدحو

 ك اهني هللا نإ الأ : ةتالكمشا لوسر مهادانف . هيب أب فلحي هبكر ىف هنع هللا ىضر

 فلحي ال نأ بحو . تمصيل وأ هللاب فلحيلف انلاح ناك نف .مكسئابآب اونلحم نأ

 . هيلع سأب الف اقداص هللاب فلح نمو . ابذاك هلياب دحأ

 لصف

 اذه وأ هنم اموي وأ هلك ناضمر نرطفيل فلح نميف ، رفعج نب دمحم نعو

 :لاق . اذه وح وأ انالف نلتقيل وأ ، هيف هتأ رما نأطيل وأ ناضمر نم وهو مويلا

 { لعفيالو رفكي نأ هب رمؤي ىذلاو.ثنحي مل هلعغي مل نإ و ، ثنحي مل اذه لمعف نإ

 هل زوجو . ناضمر ىف رفاسي نأ الإ { نيت آلا نم نوكيف لذ لعفي نأ ىوني الو

 . هل عرشلا بجاوب هلتق هل زوجي نم لتقي وأ راطفإلا

 دارأ 1 2 ملاظ وهو قح ىلع اتم الجر .7 هللا همحر دمحم 1 نعو

 امهيلع رصبن الو ، ىلاعت هللا ىلإ ةب وتلا هيلع امإف ع نيملا دعب هقح هيلإ ملسو ةبوتلا
. ةبوتلا الإ همزلت مل مأ اهريغ وأ ججحب هفلح ناك { ةرافك



_ ٣.٨ 

 نيملا ىهف ، هسننل الام اهب عطق وأ ، هيلع الام اهب دحل هللاب فلح نمو

 . مثالا ىف اهبحاص سمغت ىتلا سومغلا

 لصف

 ىونام هيلعو ، هنيمي ىف ىون ام فلاحلل : ليقن . ناميألا ىف ةينلا ىف فلتخاو

 امنإو . هنيمي ىف ىون ام هلالو ي هنيمي ىف ىون ام ىف هيلع سيل : لوقو . هنيمي ىف

 هل سيلو ىون ام هيلع : لوقو . نيملا ىف مالكلا هيلع عقو ام هيلعو هل تبثي
 هريغل كلا هيلع عقو اذإف . هريغل هيلع مكحلا عقي ل امم هلك اذهو . هنيمي ىف ىون ام

 امب هيلع كح ث كلذ ىف همصخ هلك احو ، قاتع ىف دبع وأ قالط ىف ةجوز نم

 هل ىري نمم ك احلا ناكولو . ةينلا نم رسأ اهف هاوعد لبقت ملو ، نييلا نم رهظأ

 . ةينلل عدم نيهلاب رقم هنأل ؛ تالذب كلا ىلع هل همصخ لمحم نأ زاج ام س ةينلا

 ىلع : نيينعم ىلع ىرجت ناميألا نأ انباحصأ دنع : هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 ةيمسقلاو ىنعملا : ناعم ةمبرأ ىلع ىرجت نيملا نإ : انموق لاقو . ةيمستلاو ىنعمل

 . نسح لوق وهو . ةينلاو فرامتلاو

 فاخ نكلو « نيمي هيلع هل سيلو ث هل هنم الظ رئاح ناطلس هفملحتسا نمو

 هفلحتسا نمو . هسفن ىف ىنثتساو . هفلحتسا ام ىلع هل فلخل ڵ برضلا وأ نجسلا

 نيلا نأل ؛ هعفنيال كلذ نإ : هسفن ىف ىنثتساو فلخ « همصحل قح ىلع ك اح

 . هنيعب ظفللا سيل ىنعملا ىلع ىون ام هيلع سيلو ىون ام هل : عضوم ىو . فلحال

 اهب لطبي ملو ى نيمي هيلع هل نكت ملو ى اهب هيضريل اتيمي هريغل فلح نمو

. ءانثتسالا هعفن هسفن ىف ىنثقساو ى اتح



_ ٣.٩ 

 بحاص هبرضف هسأر لخدأف « اتيب بقت قراسىف س هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 كرحيو هلتق ام فلح نيملا هنم هؤايلوأ بلط نإ و . كل ذ هل زئاج هنإ : هلتقف تيبلا

 . رس هل املظ هناسل

 ؛ تكسم ماعلا اذكو اذك لمف ام فلح ىذلا ىف « هللا همحر رباج ىف أ نعو

 كللذ نيب ايذ عطق دق ناك نإف . هاون ناكدق وه اذإف رظن مث 2 هاون الو : لاق

 نيملا كلتب اذه قحتلا هنأ لمي نأ الإ 2 هقحلي الو . عطقنا دقن ، مالكو أ توكسب
 فاخآف . كلذ نيب ايف توكسلا نقيتسي ملو « لوقلا نقيتساو تكس هنأ كش نإو

 . كلذ نيب ايف عطق دق ناكهنأ لعب تح همزلي نأ

 همها دق تيمي لجر هفلح لجر نع : هللا همحر "ىلع نب ىسوم ديسلا لثسو
 فرصي نأ هل سيلو ثح دقو ، فلح نم ىلع نيملا نأ : لجر ىلع لوخدلاب
 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . اناح فلح اذإ ثنحلا هيلعو . ةينلاب كلذ

٩٣ ٣



 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 لعفلا لبق ءىشلا توفيف ءىش لعف ىلع نيملا ىف

 نيملا مامإ لبق مالكلا ىو

 انالف برض نإ : هريغ وأ قالاطب فلح نميف { ىسوم نب ىسوم نعو

 هعفنيالو ثنحم هنإ : كلذ لعفي نأ لبق نالف تاف 2 هروزب وأ هملكي وأ هديقي وأ

 . تول لع٫ كللذ هلعف

 هلمح و هلسغف ثالذ لعفي نأ لبق تاهف « هلمحم وأ انالف لسغي مل نإ فلح نإو

 ىف كلذ لعفي ملف 2 هتايح ىف كلذ ىوني نأ الإ ث هيلع ثنح الو كلذب ربي هنإف

 ةايحلالنم هب ربيام توملا دعب لعفلا نم نوكي دقو . لوقلا ضعب ىف ربب ملف ، هتايح

 . هقافتاو كلذ فالتخا نم . ثنح ام لثمب ربيو ، ربي ام لثم كل ذ ىف ثنحمو

 نأ فلح نإو . كلذ ىف ثنح نأ ىنبجأ . اتيم هبرمهف انالف برمغيال فلح ولف

 ةايملا ىف هلعف زوجب ناكام : لاقو . ربيال نأ ىنبجعأ . هت وم دعب هبرمذف هبرضي

 نإ فلح نم لثم كلذو . رب توملا دعب هيلع فلح ىزلا هلعفف ء توملا دعب وأ

 نإ فلح وأ . توملا ديب اهجل نم لك أن ، تنام ةاشلا هذه مل نم لك أي م

 ىف ثنح مل ڵ كلذ هابشأو توللا دعب هلمح وأ هلسفف ، هلمحي وأ انالف لسغي م

 . كل ذ عيمج

 وأ ةيرقلا تبرغ . كاذ هابشأو نالف راد وأ ةنالف ةيرق لخديال فلح نإ و

نأ فلح نإو . كلذب ربيال هنإ : لوقو . ثنحال هنإف ء اهعضوم لخدف رادلا



- ٣١١ 

 ثنح هنإف ء انام ىتح طعيملو همالغ برضي ملف { ثيش ارمع ىطمي وأ همالغ برضي
 ةالا هذه نم اجل لك أي ال فلح نإ ثكالذكو . هتوم دعب هبرض هعنني الو

 . هك هلك ي ىتح : لوقي ضعب و . ثنحم هنإ : لءةف . تتام نأ لعب هنم لك ف

 هيطعي نأ لبق نالف تاف . اذكو اذك انالف نيطعيل فلح نميف فلتخاو

 وأ هيضقي : لاق نإ كلذكو . ثنحم : لوقو . ثنحمال : لوقن . هتثرو ىطعأ

 ةبادلا هذه وأ ريطلا اذه برضي هنأ فلح نإف . مهافوأ وأ هتثرو ىضقف . هيف وي

 امهبرضي نأ ل.ة امهعرصم وأ ت لتقلا لبق امهحبذ مث . امهبرضف © امهلتقي تح

 امهبرضمش امهحمذ نإو . ثنح هنإف برضلاب اتومينألبق امهحم ذش اههبرض اذإ هنإف

 لبق امهبرض اذإ امهم لك أ هل لحم الو ثنحمال هنإف 2 اتتام ىتح اتوي نأ لبق

 لك أ هل زاجو ثنح برضلا دعب امهحبذ اذإ و . ثفحمال هنإف ، اتتام ىت> أتومي نأ

 ١ . عأ هللاو . امهم

 لصف

 وأ جتحلا هيملع وأ نيع فلأ هيملع وأ هبضغ وأ هللا ةنعل هيلع : لاق نميف ليقو

 ، اذكو اذ ك لعف نإ : لقي ملو تكس م ، همأ رهظك هيلع ىه وأ قلاط هتأرما

 هل ادب مث ث هدارأ ىذلا ءىشلا كلذب فلح ناك نإف . هدارأ ىذلا كلذ وه لعف ش

 نأ فاخأف س ىالطلا ىف الإ همزلت نيملا ىرأ الف . نيهلا مامت لبق هنع كسمأف

 . همزلت
 نلخدأل هللاو : لوقب انالف نإ : هل لقن نالف ىلإ بهذا : لجرل لاق نمو

 نيملا مدهيو . عوجر اذه نإ . بعذنال : لاقو كلذ نع عجر مث ى نالف لزنم

. هللا هجر هللا دبع فأ نع اذه نأ نظأو . هيلإ لسرأ نل روم ألا لقي ملام



_ ٣١٢ _ 

 : تلاقف . اهجوزتيل لجر اهعلط ةأرما ىف ، هللا امهمحر حبسمو مشاه نعو

 ؟ ماعلا دعبف : لئاق اهل لاقن ك تتكس من نيك اسملا ىف ةقدص امهلا ماعلا هتجوزت نإ

 نيح اهنإ : الاق ء نيملا نع تتكس نأ دعب كلذ تلاق 2 ماعلا دعب الو : تلاقف

 نم تقحتلا ام ىلع نيملا كلذ مام تدقع نوكت نأ الإ ، عطقا دقف تتكس

 . ماعلا دعب الو : اهل وق

 نأ ، كسمأ مث اذك لعفي نإ وأ اذك لعف ام اهب ديرب اتيب فلح نمو

 دارأ ام م مث اهنم ءىشب فلح اذإف . راهظلاو قتعلاو قالطلا الإ هيلع سأب ال

 قالطلاهمزاي مل ، فنأتسي ايف ملكتي نأ ردقي الف 2 كب هب ثدحنأ الإ « لذ همزل

 . راهظلاو قاتعلاو

 نإ : ءاسن اهل نلق ةأرما ىف ةلأسم ساجلا ىف تمقو : دمحأ ن نسحلا لاقو

 : امل نلقف . هب تجوزتال ةجح فلأ هلل اع : تلاقف . كيب جوزتي نأ ديري انالف

 ةجح فلأ ؟يلع تاق : تلاق ؟ تفلح فيك : ثالذ دمب امهل نلق مث . هريغ الو

 جيوزتىف الإ ثنحتال اهنإ : هللا همحر ىلع وبأ اهف لاقف . هريغ الو انالف تج وزنال

 امإ و . هدحو هيلع نيملا تدقع اهنأل؟ اهملع ثنح الف هريغ امأو . هدحو نالف

 نكي مل هريغ الو : تلاقف ؟هريغ الو كل ذ : امهل نلقو . تتكس وه هيلإ تدصق

 اهنأكف . اذكو اذك تلق : تلاقف ؟ تفلح فيك: اهل نلق مث . ءىشلا اذه

 .ملعأ هللاو . ركب ىبأنب دمحم نب دمحأ ركبوبأ اهف لاق كلذكو . ربخ نع نهربخت

. قيفوتلا هبو



_ ٣٧٣ 

 نورشعلاو عساتلا لوقلا

 كلذ ىف تفلتخاو ىنعملاو ظفللا ىف تقفتا اذإ ناعألا ىف

 كل ذ ىناعمو نيملا فطع ىو

 ، دحاو دعقم ىف دحاو ءىش ىلع ةدحاو نيميب فلح نم لك : رفعج نا لاق

 . لذ نم رثك أ ولو ةدحاو نيمي ىهف

 هناكم ىن رخآ ءىش ىلع اهب فلح مث ث ءىش ىلع نيملا كلتب فلح نإ امأو

 ٠ دحاو ءىش ىلع دحاو مالكىف ةفلتخملا ناميألاب فلح نإ كلذكو . نانيع امهف

 . ةرافك نيمي لكل هيلعف ى ثنح مث

 ىنعم ىف ىتش دعامتم وأ ڵ، دحا و دعتم ىف دحا و ظفلب : ةق رتم نامبأب فلح نإو

 . ةرافك نيم لكلف ، ثنح مث دحاو

 . دحاو ظفلب دحاو ىنعم ىف ولو ى ةرافك دعقم لكل : لوقو

 . ةرافك نيم لكل نوكت مث نامألا فلتخم ىتح : لوقو

 ىنعم ىف دحاو ظفلب نامألا تقفتا اذإف ڵ تاعاسلاو دعاقملا تفلتخا نإو

 لك ىف ، ىناعملا تفلتخا اذإ امأو . ةدحاو ةرافك هيلع امإف ، ترثك ولو دحاو

 . قفتت مل وأ ظاذلألا تقفتا ى ةرافك ىنعم

 . هيلع ءىش الف ةنمل فلأ هيلع : لاق نميف ث هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 7 وكت نأ الإ { ةنمالافل لال ةدحاو ةرافك هيلعف > هللا نم ةنعلفل ] : لاق نإو

. ةين هل



-- ٣١٤ _ 

 فلأ ةرافك هيلمف & ثنح من هللا نم دمع وأ هلل دهع فلأ هيلع : لاق نإ ه

 . كالذ ردف ىلع ماعطإ وأ رهش ىلأ مايص دمع

 دهع فلأو ةنعل فلأ هيمع : لاق نإو . ةلسرم ةدحاو ةرانك هيلع : لوقو

 ٠ هيلع ٠ ىش اه ٠ كللذ ى ون الو هنا ل 7 و ‘ هل

 ك ثنح>حو ةحح فل أ وأ ةحرق فلأ وأ دمع فلأ وأ ةنعل فل 1 هيلع : لاق نإو

 ءىشال هنإ : هللاهحر بوبحم نب دمحم نعف تابلا امأو . لاق ام همزليف جحلا ىف امأ

 . کالذ ىوني وأ هرا نم هنإ : لوةي ىتح هيملع

 :ثدحم من هللاب ادهع نورشع لع : لاق نميف « هللا هجر ىرا ولا وب أ لاقو

 . ةظلغم انيم نورشع هيلع : هريغ لاقو . السرم اتيم نيرشع هيلع نإ

 ةرافك هيلع نأ ةنعل فلأ هيلع : لاق نم : هللا هجر ىلع نب ىسوم لاقو

 . ةذحاو

 هتيراج ةبقر ىلع ةيارلا نلعجيل فلح لجر ىف « هللا هج ر رفعج نب دحم لاقو

 ثنح مث ث مايأ ةسخ اهتبقر ىف اهلمجيل فلح مئ « مايأ ةئالث اهتبقر ىف اهلعجيل م
 نيع لكل همزلي هنإ : ةيراجلا تباغ وأ « اهتبقر ىف اهمضي نأ لبق ةيراجلا توم

 . ةرافك

 ء نامألا ىف تاقوألا فالتخا عضوم ء ةظلغم وأ هللاب اهلك نامألا تناك نإ و

 نلرع اذه لثم عفرو . مايأ ةسمح نيمت ىفو .. مايأ ةئالأ نيت ى 4 رك ذ ثيح

. ناورم ىب أ



٣١٢٩٥ 

 مودلا نأل ؟ اهلك هنامأ ىف رب دقف { مايأ ةسمح اهقنع ىف اهلعج نإ : لوقو

 . نينم ىف ثنحو نيمي ىف رب اموي اهقنع ىف اهلعج ولو ث ةسجلا ىف ةلخاد ةئالنلاو

 اهقنع ىف اهلعجب مل نإو ك نيم ىف ثنحو نينيمت ىف رب مايأ ةئال اهقنع ىف اهلعج ولو

 . اهلك ناعألا ىف ثنح

 هيلعف ، دحاو ءىش ىلع ةفلتخم انام أ فلح نم : هللا هجحر ىرا وحلا وب أ لاقو

 همزلي هنإف ڵ هلعف ام هنأ فلح مث ءىشلا كلذ لعف نإ نمأو . ةدحاو ةراقك لذ ىف

 ١ . ةرافك نيم لكل

 ثنحو ىنعم ىف ةنعل فلأ هيلع : لاق نميف ، هللا هحر بوبحم نب دمحم ظفحو

 . ةدحاو ةنعل الإ هيلع سيل هنأ : هيف

 نيمي فلأ هيلع لاق نإو . ةجح فنأ هيلعف ، ةجح فلأ : هيلع لاق نإ امأو
 . دهع فلأ هيلعف دهع فلأ هيلع : لاق نإو . نيمت فلأ هيلعن

 هللا نم ةحبق فلأ وأ ةنعل فلأ وأ دهع فلأ هيلع : لاق نإ : هريغ لاقو

 . ةدحاو ةرافك ىلإ هلك كلذ درب امإف « نيع فل أ وأ

 لعفي امم ءىش وأ ةندب فلأ وأ ىده فلأ وأ ةجح فلأ هيلع : لاق نإ امأو

 ةرانك هيفن ، دحاو ىنعم ىلإ هلك عجري ام امأو . ثنح اذإ كذ عيمج هيلع نإ
 . ةدحاو

 سبلاو كنيميب رفك : لئاق هل لاقف . امايأ ثبل مث هبوث سبليال فلح نمو

 هيلع : ىسوم لاقن . هسبلي نأكالذ دعب هل ادب مث ،هسبليال هنأ اضيأ فلحف ، كب وث

 ةرافك : هللا همحر ديعس وبأ لاقو . ةدحاو : ناملس لاقو . ناترافك هسبل اذإ

٠ ل ١ بح ] ة . ١ و



_ ٣١٦_ 

 كلذب ىون ناك نإف . لصف م اذكو اذك لمغفيال هللا دهع : لاق نإو

 . هيلع ءىش الف انيمي وني مل نإو . نيمي ةرافك هيلعن ث انيمي

 سيليال هنأ ص ةنمل فلأ هسفن نمل لجر ف ص هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 انيكسم نيتس مامط ١ وأ ع نيعب اتتم نيرهشمايص ةيلع نإ :ثنح : هتأرما لزغ نم

 . عأ هللاو . كلذ عيجل

 لصف

 انالف ملكال فلحب ىذلا ىف « هللا مهحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبأ ظفح

 ثنح هنإ ث انالفو اًتالف ملكو رادلا لخد مث ، نالف راد لخدي الو ء انالف الو

 . ةدحاو نيمي ةرافك هيلعف ، ءالؤه نم ةدحاو لعف نإ و . نامأ ةثالث هيلعو

 . اهلثم ىهن ، نالفراد لخدي وأ ، انالف وأ ، انالف ملكيال فلح نإ كلذكو

 . اًنالف الو انالف ملكيال : هلوق ىف كلذكو

 الف ء كلذ ىف ةين هل تناك نإف ، انالف وأ انالف وأ انالف ملكيال : هلوق امأو

 ماك نإو . ثنح ىناثلا لبق لوألا انالف ملكن إو .. انالف ملكي نأ هدنع ىزج

 . ثنح لوألا لبق ىأ اثلا

 ملكو نالف راد لخد اذإف . نالف رادلخدأ وأ انالن ماك أ ال : هلوق كلذكو

 . ثنح نالف راد لخدي نأ لبق انالف ملكن إ و . ىدنع ثنحي مل « انالف

 انالف الو انالف لكي ال : هلوق لثم كلذ ناكانالف وأ انالف لك نإ فلح نإ و

٠ انالف الو



٣١٧ 

 لعفي ىتح هيلع ثنح الف « نالف راد لخدو انالفو انالف ك نإ : لاق نإو

 قالطلا ف كلذكو . اذه عيمج .

 ءادرلا اذه سبلأ ال هللاو : لاق لجر ىلع هلل امهحر بوبحم ن دحم ىأرو

 نأ امهسبلو اعيمج امهعج وأ ث هدعب رازإلا سبلو ءادرلا سبل مث ع رازإلا اذه الو

 سبلأ ال : لاق ولو . رازإلا اذه الو ءادرلا اذه سبلأ ال : لاق هنأل نيترافك هيلع

 . ةدحاو ةرافكلا تناك« رازإلا اذهو ءادرلا اذه

 : لاق نإو ثنح اهدحأ همتكف ى ريناند الو مهارد انالف ك ام فلح نمو

 . امهحاك ه متكي ىتح ثدحي اهدحأ همتكف « ريناندو 2 رد

 . امهايإ همتك ناك دقو 2 ارانيد الو امهرد انالف متك ام فلح نإ : لوقو

 لاق نإ» ك ةدحاو ةرافك ىهن > اهدحأ همتك دق ناكنإو . ةدحاو ةرافك نحن

 . كالد عيمج همتكي ىتحف « امهردو ارانيد همتك ام

 نإو . اعيمج امهملكب ىتح ثنحم الف « نالفو انالف ملكيال فلح نإ كلذكو

 . ثنح مهنم دحاو ك الكت انالف وأ انالف وأ انالف وأ : لاق

 ديز تكن إ قلاط تنأ : هتأرمال لاق لجر ىف ، هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اهلع مفو يج مهتلكن إ و . قلطت اهن ! : م دحأ تملك 4 هلل ا دبع وأ ارمع وأ

 . عأ هللاو . تاقيلطت ثالث

كلامو ، تارم رشع هللا تيب ىلإ ىشملا كيلع : موق اهل لاق ةأرما ىف ليقو



 _ _ ٣٦١٨

 انأل ؛ نيكلم ام قتعو نيمي فحصملا ى ةيآ لكب كيلعو ى نيكاسملا ىف ةقدص

 . هريغ الو نالغب جوزتأ ال ممن : تلاقن . نيجوزنتال نالف نم كانجرخأ
 . مهباوج هب درت ملو اتيش معن : اهلوق ىف تلواح تناك نإ : ىسوم لاقن

 سبل هنأل ؛ رةبلاو لبالا معن : امل وةب تدارأ ولو ، ءىش اهملع نوكي ال نأ وجرأف

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . تلنح مهباوج تدارأ نإو . كذ اهلع قح

لل دهب ج



_ ٣١٩ 

 نونالثلا لوقنلا

 ؛هدرو اهكرتو قوقحلا ضبقب نيملا ىف
 ةنايحلاو لظلاب نيملا ىفو

 - 6 ٠ ٠ . ٠ . ٠

 م رغلا ىض « لجر ىلع هل اتح دخاي ال فلل> لجر ىق « رةعج نب در نعو

 هملع ىذلا أر ولو ء ثنح ال فل املا نأ : فلالا ىلع هل قحم الحر قحلا ثالذ

 . هل هممتي ملو هيلإ عفدلاب هرمأي مل اذإ قحلا

 فلحو & هنم هذخأ ال 4 أ بل اطلا فاخ ك لجرل ح هملع لجر ق لاقو

 هيلع ىذلا قحلاب بولطملا ءىجي نأ كلذ ىف ةليلاف . هايإ هيطعي ال هنأ بولطملا

 . لاسرإلا ىلع ًاميمج ارب دقف هنم هذخأي ملو هضبق نإف . بلاطلا هيطعي الو 2 هعضيف

 . هايوب' ام ىلعذ ثيش ايو نإ و

 بولطملا ردقيإف ةلج الإ اهذخأيال هنأ فلغ ، مهاردب الجر بلطي ناك نمو

 تسيل ةلاحإلا نأ ، لجر ىلع اًميمج هقحب هليح نأ دارأو ، اعيمج هايإ هيطعي نأ

 . هلثم نىد ه امإ و > ءافوب

 نم هل ضرع ولو . ةلاحإلاب أربي الف { اًميمج ال | هنم اهذخأي ال فلح نإو

 . ءاقو كلذ هل ناك هلام

 « اهايإ هيطعي الو اهملع هلاصي ال هنأ فلغ ث مهارد رخآ ىلع هل ناك نمو

. ثتحي : لوقو.هيلع ثنح ال هنإ : اهايإ هاطعأ وأ لجرلا حلاص مث الجر اهاطعأت



٣٢٠ 

 © ارمم اهف هل لعجي الو ، ةيقاس هذه هضرأ ىف هل ىرجي ال هنأ فلح نإف

 . ثنح الف ةيمستلا ىف امأو ، ىنعملا ىف ثنح هنإ : اميمج ضرألا هاطعأ

 دعب ث ارمم لوألا لجرلا ىطعملا لجرلا ىطعأف ث هريغ الجر اهاطعأ نإو

 . لوألا لجرلا ثنحي 4 ضرألا ىف ةيطعلا زرحأ ام

 ىل كرتت وأ ، هيبأ ىلع كدلو ىدرت مل نإ ةجح نيم ىلع : هتجوزل لاق نمو

 سولحب اًشنح ىرس ال { ىعم ىدلو سولجب ىتح كال تكرت رق : تل ام . كقح

 . اهعم اهدلو سلج اذإ اهتح اهلو 6 اهعم اهدلو

 هنأ قحلا بحاص فلحف ڵ لجر ىلع قح هل لجر ىف « بوبحم نب دمحم لاقو

 قحلا بحاص نأ « هذخأنهقح هاطعأ ىحلا هيلع ىذلا نإ م ك هقحب بولطملا ذخأيال

 . هقح هنم ذخأيال ىآ : هقحب هذخأي ال هسفن ق ىون نوكي نأ الإ { ثنحب٫ ال

 . ثنح هايإ هاطعأ اذإف

 . هاو وأ ذخألاب ىمس اذإ ذخألاب ثتنحي امنإو ةيطملاب ثنحي ال : لوقو

 رغ هاطعأو بولطملا هاطعأف ك 4هةح هنم ذخأ ال هنأ قلا بحاص فلح نإو

 .هظثم داهز وب أ لاقو . كلذ هقح هغم ذخأيال ىون ناكاذإ ثنحي هنأ ، قحلا كلذ

 دحأ اهل عفر نإف ء اقح هيلإ بلطت عجرت ال اهن أ اهجوز اهفلح ةأرما ىف لاقو

 تدارأ اذإ 2 هلكو مل نإو اهجوز نم قحلا اهل بلطي نأ زئاجن 2 نيملسملا ىلإ

 . اهجوز نم اهقح ذخأ ةأرلل

اهقح لطي نأ دحأل زوجي الف ء ىجوز نم ىتح ذخأ ديرأ ال تلاق نإو



 -- _ ٣٢١

 رمأت اهنأل ؛ اهنيمي ىف ةأرملا ىلع ثنح الو . اهقح اهل عفر نأ الو 0 اهجوز نم

 . لك وت ملو

 نمنريل هثيش هيلع درب مل نإ فلخن ء اثيش لجر دنع نم ذخأ لجر ىف ليقو

 : لاقف ، هريغ وأ وه درب نأ تي ون دق : لاقؤ ء هريغ هيملع هدرف ، ىلاولا ىلإ هيلع

 ونيم نإو « هعفنت هتين نإف « هريغ وأ وه درب نأفلحمنأ دارأنيح ىون ناك نإ

 . ثنح هريغ هيلع درف

 { هرمأب هدرف هدرب نأ رخآلا ر.أ ذخآلا ناك نإ : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 ريغ ءىشلا درف ، ءىشلل ذخآلا دري مل نإ نيملا تناك اذإ كلذو . هيلع ثنح الف

 الكف هلثم وأ هاورش هريغ درف هنيعب ءىشلا دري مل نإ نيملا ناك نإو . هل ذخآلا

 . لوألا لاق

 هغيعب ءىشلا كالذ هيلع در اذإف ى كلذ نم هقح ىلإ لصي نأ ةين هل ناك نإو

 هيلع دقتعا دق امم ء هقح ذخأ ىلإ اذه اهب لصي ىتلا ءايشألا نم هدر هيلع بجنام وأ

 . هنيمب ءىشلا دري ىتحف ةين ثالذ ىف هل نكت مل نإو ى رب دقف

 هل ىذلا جرخ مث ةادفلاب هبح الجر ىطمي هنأ فلم زجر ىف رثألا ىف دجوي و

 ثنحيالو ر دقن.ةادفلاب هتأرمالإ هفد اذإ هنإ : هتأرما ىلإ هعفدي نأ هرمأو بحلا

 . ءاهقفلا لاق اذك هلطغك هرمأو

)٢١- ۔ نيبلاطلا جهنم > ٦(
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 لصف

 فلح من«لوقي نأ هل نوكي ال امب همتش وأ ى هنعلو الجر حبق لجر ىف ليقو

 ى ةقرسلا هجو ىلع ةبح هنم ذخأ وأ ةرعش هنم فتن ولو . ثنحي هنإ هملظ ام هنأ

 . ثنح هنإ هملظ ام هنأ فلح م « هل زوجن ال هجو نم وأ نازيملا ىف هسحب وأ

 .ثحي هنإ هيلع ىدتعاام وأ هيلع لهجام هن أ فلح 7 لظ مسا هيلع عقو نإو

 هنإ : هملظ ام هنأ فلح مث هايإ هطمب م هنم هباطف لجرل نيد هيلع ناك نإو

 . ملعأ هللاو . ءافولا ىلع ردقي آرسسوم ناك اذإ ، ثنحي

 لصف

 اهدري ماردلا نم ائيش هتطعأف كاهلام ىف هتجوز نوخ ال فلح لجر ىف ليقو

 هتددر الإو ىنم قفن نإ : امهل لاقت نيد ىلع هدنع نم اهتذخأ دق تناك لجر ىلع

 ؟ كلذ ضرت مل اذإ اهناخ دق نوكي له . ةعلس هب ىرتشاف فصنلاب قفنف « هيملع

 نأ الإ هيف هل زوجي ال ام اهيأر ريغب هيف لعفو هتقحتسا دقو امهل لإملا ناك نإ : لاق

 . اهلام ىن اهل ةنايخ وهف « هل م

 لام ىف ةنايخ كللذ هلمقف ، هقحتست ملو اهاضق ىذلا لجرا لاملا ناك نإو

 فالخ رعب قفني هنأ الإ عامجإلاب دوقنلا ىف دري ال هندر ىذلا ناك نإو . اهريغ

 رعسب قفني اذإ « هيلع دودرملا لام نم و أ اهلام نم نوكيأ ، لدبلا رقن ةماع رعس

؟ سانلا ةماع هيلع ىزلا دقنلا



 _ _ ٨٣٣

 نم وهف 2 دقنلل ةلاهجب هتضتقاف عامجإلا ىف دوقفلا نم اجراخ ناك نإ : لاق

 . لصألا ىف ىضقاا لام

 اهنأل اهلام نم وهف ، هتضتقاف فلتخم هنأ الإ دوقنلا ىف زوجي امم ناك نإ و

 . قيفوتلا هب . ملعأ هللاو . لصألا ىف تباث وهو اهاضرب هتضتقا

« :٭ ٭



٠٠ ١ 

 نوثالثلا لوقلا

 لتقلاو برضلاو ديلاب نيملا ىف

 نم ثالذ ريغب هديق وأ ، لبخ هديقف . ةين الو انالف نديتيل فلح نم : ليقو

 هديق اذإ هيلع ثنحالو > ءىر لهو هريغ وأ ديدحلا نم ءىشب هليف اذإف . ديدحلا

 . كلذ ى هل ةين الو اديق نوكي ام

 . ريي هنإف ز هدمع ىفوهو فيسل اب هب رضف ؛ فيسل اب انالف نبرضأل فلح نإو

 مث ةبشخ ىف فيسلا لخدأ ولو .نيكسلا كلذكو . ءىرب دقن ةين هل نكت مل اذإ

 . ةيرملا كلذكو ديدجلاب وأ هدمغ ىف فيدلاب هبرضي ىتح « ربي هب هب رض

 > رافص اروكذ ًادالوأ تكرتو ‘ هتخأ تلتق لجر ق ‘ رمج ن ررح نعو

 نمطتيل هسفن نم قحلا هاطعأو اهلتاق .قأ نإ 2 ةجح نيئالنو هللاب اهوخأ ، فلحف

 . هنيع نم صالخلاو حلصلا لاقلا بحأو ‘ قلا ءاطعإ لناقلا باط 7 & هدي

 ىلع وجرأف . هنولتةي مش ةيدلا فصن هنوطعي وأ ةيرلا هيلع نأ ىأرلا ضعب فذ
 ىطعأو هللا ىلإ باتو ء ةأرملا هذه ةثرول ةيرلاب هسفن ىلع دهشأ وه نإ ، ىأرلا اذه

 .اثنح اذه ىلع نوكي الو٬فلح امك ق خلا ءاطعإ و هرارقإب وه هضراعي ملو ، همزلي ام

 . صلخ امب ىنتكا دقف رخآلا رذعت نإ و

 هنيمل السرم نايك نإف . ةباد وأ ًاطاقس وأ ةرذ لتقف اسفن نلتقيل فلح نمو

. ربي الف رشبلا ىون ناك نإ و . هيلع ثخ> الو ر دقن
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 فلحولو۔اًدح دحوأ اهدحأتومي ىتح ثنحمالف ،همالغ نيرمضيل فلح نمو

 رلبع ىلع فلح نمو . لاق اك هبرضي ىتح ربب مل « هيلع ىشغي وأ لوبي ىتح هنب رضيا

 ىتحو . هنيمي ىف ر دقف هبرضي ملو هيلإ هاكسشف ، هبرضي ىتح هالوم ىلإ هوكميل
 . انه اه ةيافب تسل

 هديقو هسب ، نيموي هديتيو همالغ سبحي هنأ فلح نميف ناورم وبأ لاقو

 ديسلا ىلع سأب ال هنإ :جرخو ديقلا هسفن نعمالغلا قلطأ ىناثلا مويلا ىفو . 7

 . هسبح دقو

 . ربي ل اسوبحم اديقم نيمويلا متي مل اذإ : لوقو

 هضكر وأ هبذج انالفبرمضغيال فلخ نميف ء شيرقنب ديعس نب نسحلا نعو

 ٠ ثنحي ال هنإ كلذ هلآ اذإ هنأ

 ڵ نيهجو ىلع رفدلا نأ هللا هحردمحم لأ نمن٬هرف دف اديز برضيال فلح نمو

 . ماليإلا هب دصقي اذإ 4 برض ىمسي ال ىذؤي الو ل ؤي ال ىذلاف

 ءطو وأ هلج رب هضكروأ هدقف.برض وهنىذألاو ماليإلا هب دصقيىذلا امأو

 هماليإ هب ديري هديب هبذج نإوءابرض نوكي اذه نأ كلذ وه هركو . هلجرب هيلع

 . برضلا لثم وهف هظيغ ىفشي وأ

 ،فيسلا الإكل ىعم نوكيال ىتيب ىلعتلخد نمل :ةأرما وأ لجرل فلح نمو

 نأ ىون نإف . فيسلا حفصب هب رضف هيلع لخدف ، فيسلاب ةبرض كنبرضأل وأ

. هنع "ىزج الف هدح هبرصي ن ] ىون ن او ٨ هنع ه أزج ] هتحصب هب رضي
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 ىنملا ىن هنأل ؛ ثنح ل هبرض نكي مل وأ اديز براض اذه هللاو : لاق نمو

 . هي ہضيس ه فل۔ هن أ

 براض : لاق نإو ى ثنح هبرضي هنأ ديرب 2 اديز براض اذه : لاق نإو

 هامإ هبرض لاح ىف اديز براض اذه : لاق نإو ص ثنحي مل هبرض ناك دقو ديز

 .ثنح مل

 لخنلا نم خارمش ةئامب اهبرضن ، ةيرض ةثام. هتأرما برضي هنأ فلح نمو
 ريسفت ىف هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نع دجوي امف . همسق رب دقن 2 ةدحاو ةبرض

 . « ثنح الو هب برضان ض كديب ذخف » : ىلامت هلوق

 هب رصي نم هب رمأي نإف ًاةمز كربت ىتح كب رضي نم نرمآل هدمب فلح نمو

 هيلع نيعملا تامف ، هب رضي هنيعب دحأ ىلع نيع نإف ، ثنحلا عقو اهدحأ تومي ىح

 ءىحجملاو بسكلاو فرصتلا ىلع هعم ردي ال اضرم ضرم اذإ : ةنامزلاو . ثنح

 . بوهذلاو

 هللا هرمأف « ةبرض ةثام هتجوز نبرضيل فلح مالسلا هيلع بوبأ نإ : ليقو

 ص ةدحاولا ةضبقلا وه:ثفضلاو . ةدحاو ةبرض اهبرضي و اًمغض هديب ذخأي نأ ىلاعت

 ضبق : سابع نا لاقو . هلع فلح ام ددع لسألا نم دوع ةئام : ليق اين وهو

 . ةلبنس ةئام تناكو ، هب اهبرضف لبنس نم ةضبق

 . ةماع سانلل صم : هريغو .اطع لاقو

. ةصاخ بويأل يه : دهاجم لاقو



٣٢٧ _ 

 ةدحاو ةبرض اهب اهبرضف هنم دوع ةئام ىلإ دمع ڵ رخذإلا ثفضلا : ليقو

 . ايك ذ ناكو هنيم تريبف ي اهب اهمجوأف

 . مالسلا انم مهلك مهيلع ينلا فسوي تنب ةحر ىه بويأ ةأرما نإل : لاقيو

 لالخلا اذاي ص مالسلا انم كلسرو كتكئالمو كلايبنأ عيمجو مهغلبأ مهالا

 . لسو هلآو ىبنلا ىلع هللا ىلصو . مارك إلاو

» » «»
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 نوثالثلاو ىاثلا لوقلا

 بسكلاو تاراجإلاو لامحألاب نيملا ىف

 هنأ ، هريغ وأ هتجوز قالطب فلح لجر ىف س هللا هحر ىلع نب ىسوم نع

 هترم نم لك أي ال وأ ء اهدعصي ال وأ ى نالفل ال _خت وأ نالف لخت لمعي ال

 . ثنح هنع فلح ام لمف 7 اذه هبشأ امو « اهقسي الو

 دعب هنع فلح دق ايف فلاحلا لمعف ، لوألا ريغ كلم ىلإ ةلخنلا تلاز نإو

 ناك ث ثنح مل هريغو هلخن نع فولحلا نيب لخت ىف لمع نإو ث ثنحب جل هتلازإ

 . اهل هتلازإ دهب وأ اهنم هتصحل هتلازإ لبق كلذ

 اهيف تيبب ال وأ اهيرتشي ال وأ ء هرود وأ نرالف راد نكسيال : لاق نإ و
 . اهلثم ىهف لوقلا نم اذه هبشأ ام وأ

 هب اي: وأ هب وث وأ ٠ هديبعو هباود وأ هلبع وأ هتباد ىرتشي ال : لاق نإو

 . اهلثم ىهن لوقلا نم اذه هبشأ امو

 هذه هضرأ وأ هذه هرود وأ « هذه هراد وأ هذه هتلخ وأ" اذه هلخ :لاق نإف

 هبشأ اموأ 2 اده هب و وأ هذد هباي وأ ءالؤه هديبع وأ اذه هدبع وأهذد هتباد وأ

 كيرش ال وأ كيرشكلذ ىف نالفلو ، هيملع ثمح ام كلذ ىن لعفف ںلوقلا نم اذه

 . هنيمي ىف هدح هنأل ؛ ثنح هلزي مل وأ ءىشلا كلذ نالف لازأ دقو ى هيف هل

 لمع ىوني نأ الإ ص لق ولو . ائيش لع اذإ لمعيال : هلوق ىف ثنحلا عقبو

. م لوح ء يش
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 . عيبلا اهبجوتسا اذإ اهيرتشي الو : هلوق ىف ثدحلا عقيو

 . اتيش اهنم دعص اذإ اهنعصي ال : هلوق ىف ثنحلا عقيو

 . ثيش اهم لك أ اذإ اهترمن نم لك أي الو : هلوق ىف ثنحلا عقيو

 فلح نإو . نيلجرلا وأ هسأر لخدأ اذإ اهلخدي ال : هلوق ىف ثنحلا عقيو

 . اهلمعي نم ومأي ااف ةعيض لمعيال

 دقن } اهعطق نم رمأف ، السرم ةلخنلا هذه مطقيال فلح نإ : ر٣ؤملا وبأ لاق

 . هديب اهمطقي ال هنأ ةين رضحم نأ الإ ثنح

 . هيلع ثنح الف ً اهملطي نم رمأف ةلخنلا هذه علطي ال فلح نإو

 . ثنح دقف هعم لمعلا دارأ ناك نإف . هل قسن نالف عم رجزي ال فلح نإو

 فورعملا رجزلا وه رجزلاو . هعم رجز ىتح ثنحم ال نأ وجرأف لوقلا لسرأنإو

 .سانلا عم .

 . ثقح هل هلعف نم رمأ مم ، اذكو اذك لمعي ال فلح نم:رفعج نب دمع لاقو

 . اًثنح هيلع ىرأ الف ء هسفنل لعفي نم رمأ نإو

 . هيلع ثنح الف لخد نم رمأف ء افورعم امضوم لخديال هنأ فلح نمو
 ثفغحي ال : لوقف . هلعفي نم هب رمأف ءىش نع فلح نميف رئآلا ىف دجويو

 . رمأي الو لعفيال هنأ ىوني نأ الإ

 . تنح له وأ لوق نم هلعفي نم رمأف ،هلعغي ال نأ هيلع فلح ام لك :لوقو

. لاقملا نود لامفألا ىف ثنحي : لوقو



 _ ٣٣٠ ۔

 عفدي وأ اسفن هسفن ىلإ ٨؛ رح امج ص هل هلعفي نم رم ف ء ى نع فلح اذ ١ : لوقو

 . هعفني الو هرضي ال امب رمأ اذإ ثنحي الو . ثنح رض هب

 . ثنح هب رمأف مالك نم هل وقي وأ هلعفي ال فل> امم هب رم أ ام املك : لوقو

 تلسرأو ، نيرهش اهتنبا منغ اهمالغ ىعري ال : تفلح ةأرما ىف رثألا ىفو
 منتب ةنبالا منغ تطلتخاف ، ىعرلل اهمنغ تلسرأ ةنبالا نإ مم اهمنغ ىعري اهمالغ
 لإ عضوم نم اهدر ث اهتيا منغ نم اثيش ىعري ةفلاحلا مالغ ناك نإف . ةديسلا

 . اهم مال مالغلا ناك نإو . حص اذإ كلذو . تثنح دقف ء ىعارملا نم عضوم

 ةفلالا ىلع سيلو اهيلع ثنح الف ء هتديس منغىعريو « هتديس مل ىوأي وه امنإو

 : اهمالغ قتعب تفلح اذإ امأو . اهتبا غ ىعر هنإ : لاق اذإ اهمالغ قدصت نإ

 . اهتنبا منغ ىعري هنإ : لاق اذإ قدصي اذإ هنإف

 كيطعأ : هل لاقو . ابح لجرل عاب لجر ىف “ هللا همحر ىراوعلا فأ نعو

 ىتح جرخت ال : هل لاقف . كل ذ هموب نم جورخلا دارأ مث ، كلذ ىلع هل فلحو ٠

 ربي هنإ 2 ةادفلاب هتأرما ىلإ اذه هعفدف ث هتأرما ىلإ همندي نأ : هل لاقن . كيطعأ

 . هلهغفك هرمأو 2 هيلع ثنح الو كلذ

 هنعيمل نإ اذكو اذمك نالفل لمعيال فلح نميف ، هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 . هنيعي نأ لبق هل لمعي ىتح ثنح ال هنإ ى اذكو اذك ىف

 همدختسا دقن ( اذكو اذك لغنا : هل لاقف نالف ملختسي ال هنأ فلل> نمو

. ملعأ هللاف « كلذ رومأملا لعفي مل نإو . ثنحي و



 س ٣٣١

 2 ةعجلا مو: لمعي ال وأ ةعمج موي لك لمعي ال فلح نميف « رباج فأ نعو

 . هنيم ةرافك هيلعف 2 ةعمج مو: ل ايلك هنأ : ةعمج موه لك ىونو

 لك لقي و { ةعمج لك وني لو :1 مود لك لمعيال هنأ لوقلا لسرأ نإو

 لعب ؛ ةرافك هيلع رنملو .ةدحاو ةرم الإ ةرافك همزلت مل ةمجلا مويلمعو ي ةعمج موي

 . لوألا هثنح دعب نم الإ ةعجلا موي لحص ايف كلذ

 هن أ لماعلا فلحف ، اضرأ لجرل لمعي لجر ىف ى هللا همحر نسحلا ىأ نعو

 . هلمم ةيقب لعو ى فلح موي هلمعي ناك ىذلا هلمع ضعب ذخأف ك لمعلا اذه لمعيال

 لع اذإ ثنح هيف لمعف داع مث ، دودحم وهو هنيعب لمعلا كلذ ىلع فلح اذإ هنأ

 . هنع فلح ىذلا هنيعب لمعلا كالذ

 اهلع تفلح تلا ةأرملاتءاجف ، اهل ابح ةأرما اهنحاطنالتفاح ةأرما ىف ليق و

 . ءىش اهىلع سيلف اهنحاطت ال نأ تون نإف . بحلا ثالذ نم اهيفو ىحرلا ترادف

 دقف اهتكرح اذإ اهنأل ؛تنتح دقن ، ائيش هنم اهعم نحطتال تون تناكنإو

 0 ادودحم ناكاذإ 2 هايإ اهنحاطت وأ بحلا كلذ نحطت ىتح : لوقو . تنحط

 . اميش هنم نحطت وأ ائيش نحطت نإ هنم اهنحاطتال نأ ةين اهل نوكشت وأ

 فلحف ث هناكم همالغ عضوف ث الح وأ اضرأ لجر عم لمعي لجر ىف ليقو

 لمعلا نم هجرخأف 2 هالوم لثم الماع نوكي ال ىنعي « ىعم كمالغ لمعيال رخآلا

 ىف مهعم لمعن مالفلا: ءاجو ؛ اناوعأ لمعلا كلذ ىف ناعتسا م ، لمعي وه عجرو

. هل المع سمبال فلح نوكي نأ الإ ى هيلع ثنحال نأ وجرنف . فلالا لمح



 مه ٢

 .ثنحالف اهاقس مم نالف اهلازأ نإف 2 اهمتسيال وأ نالف ةلخن ل صعيال فلح نمو

 . ثنحم هريغ نيبو هنيب ةلخم ىس ول ثكالذكو

 نإو . ثنحم هنإف وه اهدصح 7 هريغ اهلمعف { ةمطقلا هذ» لمعيال فلح نإو

 . هريغ لمعي نأ سأب الف « بارتلا لمعي هنأ ىوني نأ الإ ثنحي مل اهساد

 لصف

 . هبسك نم وهف ناسنالا هكلم ام لكنإ : لوقن . بسكلا ىف فلتخاو

 فلح نف . اهف فرصتي بساكمو ةجلاعمب لاملا نم هيلإ راص ام وه : لوقو

 :لوقو . دودحم هنأل هريغىلإ لاز ولو هلك أي الف ، هممجالو نالف بسك لك أي ال

 . هريغ ىلإ لاز اذإ هغم لك أ اذإ ثنحي مل 2 هنع لاز اذإ هلام ةلزنمب وه

 نأ الإ هبك نم وهف ، الام ثروف ء نالف بسك نم لك أي ال فل> نمو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هل ةبهلا كلذكو . هدي بسك ىوني

» &
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 نونالثلاو تلاثلا لوقلا

 رطنلاو ةيحضلاو جورخلاو لوخدلاو باهذلاو ءىجملاب نيملا ىف

 ثيح وأ هدلب نم نيخسرفلا ىدمتف { نييغيل وأ نرفسال فلح نم : ليقو

 . باغ دقو رفس دقف ء فلح

 . جرخ دقن اهيلإ ادصاق هلزنم نم جرخل ، ىوزن ىلإ نجرخيل فلح نإ و

 . هدلب نارح نم جرخن ىتج : لوقو

 ` بهذ دقن « ابهاذ نيتوطخ وأ ةوطخ اطغ ء نالف ىلإ نبهذيل : لاق نإو

 . لصي ولو

 ةيرلا وأ ةينالفلا ضرألا لخديال فملح نم : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو

 اهنطو وأ اهاتأ وأ اهلخد نإف . كاذ وحن وأ اهاطي وأ اهنأي ل نإ وأ ى ةينالفلا

 نم : اهأطي الو اهبأب نأ الو ، اهلوخد هنكميال ةلاح تءاج نإو . رب فلح اك

 نأ هنكممال قلا رومألا نم کالذ ريغ وأ ى ةي رقلا وأ ‘ ضرألا باهذ وأ ى هتوم

 لمي م اذإ ةرافكلاب ىصوي نأ فلالا ىلعو . ثنح اهأطي الو اهسنأي الو اهلخدي

 ( . توملا هرضح ىتح

 قوقح نم هتوم دمب ءىشب دبعتم ريغ هنأل ؛ هتوم دهب هيلع ثنحال : لوقو

 تقولا ىضم ىتح اهأطي لو اهتأي لو اهلخدي لف ؤ اًمولمم اتقو هنييعل دح نإو . هللا

 . تتح

وأ بهذي وأ اذك ةيرق وأ اذكو اذك ضرأ ىلإ جرخم مل نإ : لاق نإو
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 حار وأ ادغ وأ بهذ وأ اهس) إ جرخن « اهبلإ هجوتي رأ ىضمي وأ حور وأ ودغي

 ثنح الف عجرف عجري نأ دارأ وأ 9 مجر رمأ هل ضرع مث « هجوت وأ ىفم وأ

 لمفو هجوت وأ ىضم وأ حار وأ ادغ وأ بهذ وأ جرخ رق هنأل ؛ ر دقف ى هيلع

 اذكو اذك ضرأ وأ اتالف تأي ل نإ فلح نإ كلذكو . هريغ ديريال كلذ

 لعفي مل نإ : هلوق لثف . كلذ هابشأ وأ اهأطمي وأ اهلخدي وأ اذكو اذك ةيرق وأ

 . گالذ وه

 اذكو اذك ةيرق وأ اذكو اذك ضرأىلإ نالنجرخ نأ فلح نإ كلذكو

 لعفي مل نإ : هلوق لثم وبهن اهلإ هجوتي وأ ىضم وأ حورب وأ ودني وأ بهذي وأ

 . كلذ وه

 اذك ضرأ ىلإ وأ اهبأ وأ اهمأ ىلإ هتجوز تجرخ نإ : لاق نإ كلذك

 تبهذوأ تضم وأ ، نالف راد ىلإ وأ نالنىبىلإ وأ 0 اذكو اذك ةيرق وأ اذكو

 دقف تهجوت وأ تجرف « قلاط ىهن كلذ هابشأو تهج وت وأ تحار وأ تدغ وأ

 . ثنحلا عقو

 دقف ، انالف تقحل وأ هتقحلف ڵ انالف تقحل وأ هتقحل نإ : لاق نإ كلذكو

 . ثنحلا عقو

 تنأف اذكو اذك عضوم ىلإ وأ كنبا وأ كمأ ىلإ ىنيتقحل نإ : لاق نإو

 . قالط عقي الف ء لوقي ام مهفتل هتقحلف ڵ قلاط

 : لوقو . ثنحلا مقو دقو هتقحل دقف « عضوملا ديرت هتقحل اذإ اهنأ انعم ىذلاو

 . عضوملا لصت ىتح عقيال

فلح نإ و . تقلط لوقي ام مهفتل هتقحلن { قلاط تنأ ىنبتقحلنإ : لاق نإو
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 لككي ىتح انالف لكي ال هنإف 2 ةيرقلا هذه ىف رطفيال فلحو « رطنلا ىلإ انالف لكأل

 . ثنحي مل رطفلا ةليل هلك نإو . ناضمر رهش

 ناضمر رهش نم موي رخآ ىف اهنم جرخيلف 2 ةيرقلا هذه ىن رطفيال : هلوق امأو

 . ىون ام وهف ةين كلذ ىف هل نوكت نأ الإ ، رطفلا موي ىضقني ىتح

 ٬ثنحمالو اهلخدي نأ دارأ نإف . رح تنأف رادلا تلخد نإ : هدبمل لاق نإ و

 اذهو اهلخدن هرضي الو ے كلذ دمب هيرتشي مش اهلخدي مث « هبهي وأ هريغل هعيبي هنإف

 . نيملا رب ىف ةليحلا نم هجو

 سمشلا بيغم دنع تلخدف « لمالاب الإ نالف راد لخدتال ةأرما تفلح نإ و

 عم ىحضتال تفلح نإو . تثنح رجنلا دعب و' بيغلل لبق رجفلا عولط دنع وأ

 . ليللا ىلإ سمشلا علطت ذم هلك ىحضألا موي هنع بيغت اهنإف ء اهجوز

 « هيلإ هدر دارأ مث هجرخأف ء هنم هنجرخيل فلح مث الجر هلزنم نكسأ نمو
 . ادبأ هدراال هنأ ىون نوكي نأ الإ ، هجارخإ دعب هدرب نأ هلف

 ةزانج ىلعأ جرخل ، نالف باب وأ قوسلا وأ رهنلا ىلإ بهذيال فلح نإو

 دصق امإو . كلذ ىلإ باهذلاب دصقي مل ذإ ڵ ثنحيال هنإ كلذ ىلع رمع قيرطلاو

 ةزانجلا ىلإ ىضف هلخد وأ قوسلا وأ رهنلا أ نإ : لاق نإو . ةزانجلا ىلع جورخلاب

 . ثنح هلخد و هات أو

 اهلإ رظنو ةبعكلا يتأ اذإف . انالف تأي وأ ةبعكلا تأي مل نإ فلح نإو

. هسمي ملو انالف ىتأ نإ كلذكو . اهلخدي مل نإو رب دقن
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 اهبف سيل وأ تيب اهيف ةافسم ىلإ جرخن ى ةيرق ىلإ دلب نم جرخيال فلح نإ و

 . ةيرق ريغ تناك اذإ ثنحي الف ، تيب

 هتيرفريغ دلب ىلإ جرخ هنأ فلحي ىذلا ىف فلتخا : هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 . رب دقف جورلا ىلإ هنم دصقلاب [امجوتم جرخ اذإ : لوقن . رذن وأ

 . ن-ح كلذ لك لصي ىتح : لوقو . هدلب نارمع نم جرخي ىتح : لوقو

 ابج وتمجرخ اذإ نيملا ىفو . رذن ىذلا دلبلا ىلإ لصي ىتح رذهلا ىف ىنبجميو

 لهي نأ ىون ناك نإف ء رخآ دلب ىلإ دلبلا اذه نم نجرخيل فلح نإو . ربي نأ

 نم جرخ نإو . ةيفلا هرضتال : لوقو . هيلإ لصي ىتح ربي الف « دلبلا كلذ لإ

 . ر رقن رلبلا

 اجراخ ماقأو اهبورغ لبق جرخف « هلزنم ىف سمشلا هيلع تبرغال فلح نمو

 . ثنح تيبلا ىف وهو سمشلا تبرغ نإو . ثنحي مل تبرغ ىتح

 زاجف رطفلا ةليل نم سمشلا تباغ اذإف ء رطفلا ىلإ تالف لكبال فلح نإو

 فرمهني ىتح : لوقو . رطفلا ديع موي نم رجفلا علطي ىتح : لوقو . هملكب نأ

 ، نكب مل وأ ناضمر رهش موص نم ءىش هيلع ايفاب ناك ديملا ةالص نم مامإلا

 . ىونام هلف ء ةين كلذ نف هل نوكي نأ الإ

 مامإلا ةالص نم سانلا عوجر ىلإ وهن ىحضألا ىلإ اثيش لمغيال فلح نمو

 . ىحضألا دمع ةالص

اهلع : تلاق ةأرما ىف لاق هنأ ث هيلا همحر ىراوحلا نب لضفلا نع ىورو



 ٧مج٣ _

 نم ترمأ وأ ، قوسلا ىلإ ةأراا تدفن ڵ قوسلا ىلإ اهتراج نودنتل هللا دهع

 . ترب دقو اهيلع ثنح الف اهم ودفي

 ص رطفلا ىلإ اتالف ملكي ال فلح لجر ىف ث هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 رطفلا ةليل هلك نإو . ناضمر رهش لكي ىتح هملكي ال هنإ ، ةيرقلا هذه ىف رطفي الو

 ناضمر رهش نم موب رخآ اهنم جرخي هنإف .ةبرقلا هذه ىف رنيال : هلوق امأو

 رمأ ىصقني > اهل 1 عجري ال 7 > اهدودح نم جرخ دقو لمالا هيملع ىأ ىتح

 . ىون ام هلف ةين كلذ ىف هل نوكي نأ الإ ، رظنلا

 نمرسانلا عجر ىح :لوفو . رطفلا موي ىضقني ىتح : هللا همحر ىلع وبأ لاقو

 . رطفلا لدع ةالص

 دقن رطفلا مو و رطفلا ةليل اهنم جرخ اذإف . ةيرقلا هذه ىف رطفيال : هلوق امأو

 ٠ ثنح لةف . رطفلا ةليل وأ رطفلا مو اهف فقو نإو . ر

 لصف

 . ةيمستلا هجو نمال ىنعملا هجو نم ثنح « هيف طقسن اتيب لحدىال فلح نمو

 ؛ ثنح ناتسبلا لخدف , ناتسبلا لخدي اهنمو رادلا هذه لخدي ال هن أ فلح نإو

 هلخد نإف ، رادج رادلا نيبو هنيب سيل ناتسبلا ناك نإ و . رادلا ريغ ناتسبلا نأل

 رادلا نيب و هنيب ةجرف وهو ،ءىش هنم ىقب ىتح عقوف رادج امهنيب ناك نإو ء ثنح
٦) _ نيبلاطلا جهنم - ) ٢ ٢



_- ٣٣٨ 

 هنم ىم لو 22 دف هلك رادجلا كالذ نوكي ىح ثنح ال نأ وجرأف . ةمح \ ال

 . ءىش

 ] عضوم لإ عصوم نم لوحم ام تيبلاو ) تبلا اذه لخد ال فلح نإو

 . ةعقبلا هنيب ىف دارأ نوكي نأ وأ ثنحلا هنع ليزي ال هنإ عضولل تالذ نم لوحم

 . لوح ثميح ٨زيعب تيبل ف هنيمل ااسرم ناكنإو

 هللا دبع فأ نعف . ماؤت ىلإ لصي نأ ىونو « راحص نم نجرخيل فلح نإو

 تنح الو راحص ىلإ عجري مث ، ماؤت ىلإ جرخيو ث اذه ىن هتين هرضنال هنأ

 . ةينلا هرضت الو

 .ىكزأ ىلإ لصي نأ ىونو 2 ىوزن نم جرخي مل نإ فلح لجر ىن اوفلتحاو

 . ىكزأ ىلإ لصي نأ هيلع نأ ناملس نعف

 ةينلا هرضت الو ع ىكزأ ىلإ عجري الو ىوزن نم جرخي : هريغو شاد لاقو

 . اذه ىف

 ىلإ راحص ىلإ جرخن 2 راحص ىلإ جرخي هنأ فلح نم : هللا هحر دمحم وبأ لاق

 زع وأ رذع ريغ نم عجر نإو . ثنحنال هن إف هريغ وأ ضرم هنم ، قب رطلا صمب

 ىوزن لخدف ى مامإلا ىلع ملسي نأ ىونو ، ىوزن لخدي هنأ فلح نإو . ثنح

 . ع هللاو . هبجويال ضمب و 4 ةينلاب ثنحلا هيلع بجوي ضمبف . مامإلا ىلع ملسي لو

. قيم و ةلا هب و



_ ٣٣٩ 

 نوثالثلاو عبارلا لوقلا

 انزلاو ءطولاو جيوزتلا نيملا ىف

 نكسلاو تيبلاو ةعماجلاو ةرشامللاو

 ،ةدحاو اهقلط مث اهجوزتف 2 اهملع جوزتيال اهجوزتنإ ةأرمال فلح نم : ليق

 ؛ثنحم هنإ اهيلع جوزت مش « اديدج اجوزت اهجوزت مش ك اهتدع تضقنا ىتح اهكرت م ا

 . هتأرما ىهو اهلع جوزت هنأل

 جوزت ح ‘ اهتدع تضقفناف اهقلط ح اهج و ر نا : هرا ٨4ح ر رثؤملا و: ] لاق

 جوزعتال ةأرما تنفنل> نإو . هملع ثنحالف ‘ لعو نم مه اهجوزت مجر م ‘ اه ربخ

 ئ هتأرما عجار مث اهس جو ر م ا ةدحاو هتجوز لجر قلطن ك ةأرما هعم لجرب

 . ةأرما هل سيل الجر تجوزت اهنأل ؛ اهلع ثنح الف

 .اهب لخدي مل ولو ، رب دقن اهب لمأو ى ةأرما جوزتف ء جوزتي هنأ فلح نمو

 اهجوزتنإ و . ىضرتو غلبت ىتح جيوزتب كل ذ سيلف ، ةميتي ةيبص جوزت نإ و

 . فالتخا ثالذ ىفف اهيبأ نم

 ةمأ جو رت نإو . هيلع ثنح الو جوزت دقفو ةينا رمصن وأ ةيدوهم جوزت نإو

 جيوزتلاىلإ جاتحاو ، ةرحلا ىلإ الوط دجمل نإ لوقو . ربيال :لوقو « ربي : لوقن

 . ىدنع ءارآلا طسوأ اذهو . جيوزت وهد ك ةمأ جو زلف

. هل لحتال اهنأل ؛ ربي مل انزلا ىلع ةدودحم جوزت نإ و



 ۔ .٠ ٤ ٣ ۔_

 ةح> نيثالثب تنل> ةأرما نع رفعج ن درح تل س : ررغ ن ىرا وا لاقو

 ةلاح ت٫ءاح ىتح 4هب جوزي وأ غ هل جوزتن . ء هل جوزت نإ رأ ‘ انالف جوزت نإ

 اهنأل ء ةدحاو نيمي اهملع نوكتو ثنحت اهنإف . هل اهجوز وأ اهب هجيوزت نكميال

 . ترب دق تناك هب تجوزم ول

 . هب جوزي وأ ك هل جوزت م نا : هل تلاق اذإ كللذو . ترم هل تجوزم نإ و

 . تارافك اهيلمه تام مث هب جوزت وأ هل جوزت مل نإ : تلاق نإ و

 اذإ ناترافك كلذك اهيلعن هب جوزح وأ هل جوزت مل نإ : تلاق نإ كلذكو

 اذإ ةدحاو ةرافك اهيلعف هب جوزت ملو هل تجوزت نإ و . هب تجوزت الو هل جوزت م

 . ةدحاو ةرافك اهيلعف هب جوزت ملو هل تجوزت نإو . هب جوزت ملو هل جوزت م

 ك اهنآرب وأ اهقالط ىلع رهقف ، اهيربي الو هتجوز قلطيال هنأ فلح نمو

 اليكو لكو نإو . لوقلا ضعب ىلع ثنح الو قالط همزليال هنإ « كالذ ىلع ربجو

 . ثنح ليكولا قلط 3 اهقالط ى

 قلط. نأ وه هرمأي لو هدي ى لوجلا قلطف 4 لجر دي ىف اهقالط لمج نإو

 ث ٠

 . بحي

 ؛ ءىش همزلي مل اهسفن قلطت نأ اهرمأي ملو اهري ىن اهتالط لعج نإ كلذكو

 . هدي ىن لوعملا قلطي ملو هريغ دي ىن اهقالط لعجب نأ نكمي هنأل

 نمجوزتي نأ هل روجي الف ى ديبعلا ىرتشي الو ءاسنلا جوزتيال هنأ فمل> نمو

. رثك وأ كلذ لق ، ديبعلا نم ىرتشي نأ الو « ءامنلا



٣٤١ 

 ةدحاو جوزتي نأ هل زوجيف ، اسن جوزتيال وأ اديبع ىرتشيال فل> نإو

 . الف رثك أ امأو نيدبت وأ ادبع ىرتشيو نيتنثا وأ

 مث ةعاضرلا نم اهبخأب تجوزتف ، جوزنال تفلح ةأرما ىف « رثؤملا وبأ لاقو

 جب وزت سا هيلع متي هنأل ثنحت اهنإ : هريغ لاقو . جيوزتب سيل هنإ : كلذ املع

 هنأ فلحي ىذلا ىف كلذكو . تبثي ثنح الف جعيوزملا ماكحأ ىف امأو . ناميألا ىف

 . لوقلا رثك آ ىف ربيال هنإ ةعاضرلا نم هتخأ جوزمف ڵ ةأرما جوزتي

 ريفت ملو اهيلو هجوزف 2 انالف تجوزت نإ اههجو هللا حبق : ةأرما تلاق نإ و

 ةرافك :ليقو . ظيلفتلا ةرافك اهيلعو ، تنح اجوز هب تيضر اذإف . جيوزنلا ىه

 . مايأ ةثالث مايص وأ ڵ نيكاسم ةرشع مامطإ : لسرم ني

 اهوب أو اهيبأ ريغ ىلو نم اهجوزتف : ةصوصخم ةأرما جوزي نأ فلح نمو

 هعانتماو بألا ىلع ةجحلا دعب الإ زوجيال جيوزت اذهو . كلذب ربيال هنإ رضاح

 . لوخدلا لبق جيوزتلا متي وأ جيوزعلا نع

 & كل ذ هللا ىضقي وأ ، هللا ءأثي نأ الإ هب جوزتال اهنأ تفلح تناك نإو

 . امهيلع ثغح الف كلذ دعب نم هب تجوزتف ء كلذب هللا نذأي وأ

 هنإ ، هل اهجوزتي نم رمأف ، ةنالف جوزتيال نأ فلح نم : اهركز وبأ لاقو

 دقعلا سفنب تبثي جيوزتلا نإ : لوقو . هاضرب الإ منيال جيوزتلا نأل ؛ ثدحي
 . ثنحيال هنإ لوقلا اذه ىلهن . رمآلا ىلع

 لهي الو جؤز اهل ةأرما وأ هتخأ جوزتف ٤ هل ةين الو جوزتيال هن أ فل نمو

. احيحص اجوزت جوزتي نآ الإ ثنحي مل « دوهش الب وآ « هب
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 ةرافك هيلعو ثخحم هنإف > جوزتيالنأ مزعو ك هتأرما ىلع نجوزنيل فلح نمو

 « هتأرما تومم ىتح ثدحلا هيلع مقي الف ء اهلع جوزتي هنأ ىوني ماد امو . هنيم

 الف ‘ ةمرح امهنيب عقت وأ ىهتوع نأ لبق و» نام نإف . ةمرح هنيب و اهرب عقن و أ

 تام اذإ هنإف ، قتملاب فلح نوكي نأ الإ ، تيلا ىلع ثدحلا عقيال هنأل ؛ ثنح

 ملعأ هللاو . ةرافكلا ةيضولا هيلعو ثنحم هنإ : لوقو . ثنحلا عقو

 لصف

 هتخأ اهنأ حص ح اهب لخدو ةأرما جوزتف , ةشحاف ىأي ال فلح نم : ليقو

 . هب علا عم كلذل دمعتي مل اذإ ثنحمال هنإ ء ةعاضرلا ىف

 هز ! رضا> "لو اهلو & هب اهجوزب الجر تلكو ةأرما جوزت ول كلذكو

 . ثنحمال

 ىنمأ ىتح هسفنب ثبعف ء ىلزيال هنأ فلح نم : رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو

 . مثالا نم هقحل امب ةبوتلا هيلع اذهو ث دحلا هب بجحي ام انزلا نأل ؛ ثنحمال هنإ

 اهسفنىلع ةأرما بلاغ مث ى ىنزبال هنأ انامأ فلح لجر ىف نسحلا ىلأ نعو

 هتن ناكنإ ء فورعملا ىزلا ىكز ىتح ثنح ‘ ةأرملا هعواطت و لزنأ ىح

 نإ ليق دقف . دحلا هب بجي ىذلا انزلا ةينب هديقي لو لوقلا لسرأ ناك نإ و . كلذ

 . ثنحلا هيلع فاخأو انز ةحراج لكل

 . لصف

ثنح الو « لبجىلع اهؤطيف دتو ىلع اهأطي نأ هتجوز ىلع فلح نميف ليقو



_ ٣٤٣ _ 

 هيلعف ةين فلاحلل نوكي نأ الإ « اداتوأ لابجلا انلنمجتو » : ىلاعت هلوتل هيلع
 . ىون ام

 ذ طاسب ىلع اهأطي ملو ضرألا ىلع اهئطوف طا۔ب ىلع اهأطي مل نإ فلح نإو

 هتجوز أطي نأ نكمي اممطاسبلاو ث ةماعلا عم ةفورعم طسبلا نأل ثنحي هنإ :ليق دقف

 لابجلا هللا ىمس دقو . اهنم ءىش ىلع هتجوز أطي نأ نكميالداتوألاو دتولاو . هيلع

 كل لمج شاو » : ىلاعت هللا لاق كالذكو . ءىطو نإ ثنحي الو 4 ًاداتوأ

 . اذهىنعم ىف فلتخم ىنعمل نأ الإ « اجا الس اهنم ا وك اشلا اطاب ضرألا

 وهو 0 ةعيرشلا كح ىف نيناتحلا ءاقتلاو جرفلا ىف ةفشحلا ةبوبيغ وه : ءطولاو

 بجيو « اثالث اهقلطمل ةجوزلا لدلحتو ، قادصلا لمكتساو « دحلا هب بجي ءاهقفلا عم

 ضقنو ث موصلا ضقنو ث ةبانجلا نم لسفلا هب بجو ث ءاليإلا ىف ثنحلا هب

 مرحم و 2 ميرحتلا ىنعم ىلع ناك اذإ جيوزتلا هب مرحيو ء جحلا ضقنو « فاكتعالا

 فراعتلا كح ىنعم ىف امأو . ضيحلا ىف ءطوال دمعتو ًاضثاح تناك اذإ ةجوزلا هب

 فراعتلا وه اذهف . ءاملاهيف لجرلا فذقي ىتح جرفلا ىف عامجلا وه ءطولاف ء سانلا عم

 . سانلا دنع ءطولا ةيمست نم

 اذإف . هتجوز أطي هنإ : هلوقل ڵ السرم فلاحلا ناك نإ رظنلا هبج وي ىذلاو

 ءاضق وه ءطولاب ىون ناكنإ و . رب دو ءىطو دقف ناناتحلا قتلي ام ردقب اهنطو

 ىناعملا ىلع ناميألا نأل ؛ كللذ نودب ربي الف ، جرفلا ىف قفادلا ءاملا لازتإب ةوهشلا

. عأ هللاو . ةيمستلا ىلعو



 س ٣٤٤

 لصف

 لخدأف ، هنم جرخم الو نالف راد وأ تيبلا اذه لخديال فلح نم ىف ليقو

 . ثنح ًانيمج هيدي وأ هيلجر دحأ وأ هنم هجرخأ وأ هيف هسأر

 . الجر وأ ادي و أ هيلجر و أ هيدي وأ هسأر لخدي ىنح : ليقو

 . لخد دقف هنم اعبصأ لخدأ ولو : لوقي ضعب و

 ىف تناك نإ و . جورخلا ىف لوقلا كلذكو .هرثك أ لخدي ىتح : لوقو
 ناصغألا ىف ناك اف { اهلع دعصو اهب قلعتف ، هنم ةجراخ اهناصغأ ةرجش تببلا

 . لخاد وهف ةلخادلا ناصغألا ىلع ناك نإ و . جراخ وهف ء ةجراملا

 :لوقو . هلك جرخي وأ هلك لخدي ىتح ناصغألا ىف ناكاذإ هنإ : لوقو

 كلذ نإ ، هب ءاوه ىف وه امإو هترامع ىف هلخادب سيل تيبلا ءاوه ىف ناك اذإ

 نوكب نأ الإ ، تيلا نم سيل تيبلا رهظ نإ ليف اك . تيبلا ىف لوخدب سيل

 . تيبلا نم وهف تيبلا ةرامع دح نم جرخمال نصفلا ناك نإ و . رتس هيلع انكس

 . ثنحمال هنإ هتيب رهظ ىلع ىشفف « اتيب نالفل لخديال فلح نم : ليقو

 نم هيلع لطاف ، نالف ىلإ لخديال فلح لجر ىف ث هللا هجر ىلع ىأ نعو

 لجر ى 0 هللا همحر هللا ديع وبأ لاقو . هسأر لخدي ىتح ثنحمال هنإ ى رادلا رادج

 ىلإ دصقي نأ الإ ثنحي هنإ ث هتيب قوف ةفرغ لخدف ، نالف تيب لخديال فلح
 . ةفرغلا ريغ تيبلا

 هلخدي ملف ء تيبلا اذه لخديال فلح لجر ىف ي هللا هحر ىراوملا فأ نعو

ك ثح عضولل ىنع ناكنإن ى هعضوم لخد مث ؛ هعض و. قبر تببلا برخ ىتح



_ ٣٤٥ 

 ءىش هنم قبي لو تبلا بهذ اذإف ص ىنعم هل نكي لو تسبلا اذه : لاق ناك نإو

 . تيبلا باهذ دعب نم عضوملا لخد اذإ ثنحي م

 ،هريغ ىلعهراد نالف عاب مث ، اهنيعب اراد ىنعي ، نالف راد لخديال فلح نمو

 . فالتخا كلذب هثنح ىف . رادلا فلاحلا لخد مث

 تدهشأن « افورعم الام ىنعي ، هتجوز لام نم لك أي الفح نإ كلذكو

 . هنم هلك أ ىف فلتخيف ء ةبه وأ رارقإ وأ ثاريم وأ ميبب اهنم هيلإ لاز وأ هب هل

 هل نوكت نأ الإ لخدي مث مايأ ةثالث متأف . نالف متأم لخديال هنأ فلح نإو

 . ىون ا. وهف ةين كلذ ىف

 امل اهمأ تبهونف ، اهمأ تيب لخدتال تفلح ةأرما ىف ء رفعج نب دم لاقو

 ، هلوخدب ثنحت مل اهمأ نع لاز مث ، هنيعب لزنم ىلع تفلح تناك نإف 2 امهلزنم

 ، لزغم اهمأل نكي ل نإو اهمأ لزنم نع تفلح نإ امأو ، اهمأ لزنمب سيل هنأل

 ىرأ الف ، هنيعب الزنم نيهلا ىفددحت مل اذإف ، سانلا لزانم نكست تناك اماو

 . اهلزنم ىف الإ ثذحلا

 كلذ لثم ىف ثنحتو ، ةيمسقلا ىف امهلزنم وهف الزنم تنكس اذإ : لوقو

 . ةيمستلاب

 تناك نإف 2 رخآ عضوم ىلإ لوخ شيرع وأ ةميخ وأ ةبق اهتيب ىف ناكن إ و

 اهلزنم لدع ثيغ نيملا تلسرأ نإو ، كلذ ومن هنيسب لوآلا عضوملا كلذ تدارأ

. ث ذلا مفو هتلخدو كلذ



- ٣٤٦ 

 الف نيملا دهب هلخد اذإف 2 هلخد ناك دقو تيبلا اذه لخدي مل نأ فلح نمو

 . هيملع ثنح

 مام رخآ دنع جرح نإف . هيف وهو اذكو اذك تيب لخدال فلح نإو

 نإ كلذكو ثن> نيملا نه هغارف لوب هيف ن نإو . هلع ثنح ذ مالكلا

 . هيد وهو ب وث سبليال ىفا>ح

 ثكالذك و . اذه لاثمأو اهرهظ ىلع وهو ةباد بكربال فلح نإ كلذكو

 اشي رع وأ ةميخ وأ هل ةبق لخدف ، نيطلا نم تيب هلو نالف تيب لخديال فلح نإ

 لخد نإ ثنحممل نيطلا نم تيب ىلع هتين تمقو نإو . ثنح هنيل السرم ناك نإف
 ةميخ الو ةبق لخدي الف اتيب لخديال فلح نإو . شيرع وأ ةميخ وأ ةبق

 . شيرع الو

 باب فقس تحت لخدف نالف راد لخديال فلح ن.و : رفعج نب دمحم نعو

 . رادلا لهأ ىلع هيف نذأتسي ال عضوم ىف ناكام ثنحي الن « رادلا

 نم ءاملا ىف لخدي ىتح الخاد نوكي الف ، رحبلا لخديال فلح نم كلذكو

 لخد دقف رحبلا ىف ةنيفس ىف بكر نإو . ىون ام وهف ةين هل تناك نإ و . رحبلا
 . ملعأ هللاو . رحبلا

 لصف

 تراصو هنع تل وحق م ‘ اهنب ١ وأ اهبأ راد نكسنال تفلح ةأرما ق ليقو

ڵ الزنم اهذختت ال اهنأ ةين اهل تناك نإف . تيبتو امايأ مهعم دمقتن 3 مهروزت



٣٤٧ 

 .تمان و اهمف تاك أف . اهلوق تلسرأ نإ و . اهملع ثنح الف ء مهترازو تلوحت مث

 . نكس لك ألاو عاجلا نإ : لوقي هللا هحر بوبحم نب دمحم ناك دقن

 اهانب مث 2 نكس اهف قبي لو تمدهناف ث رادلا هذه نكسيال هنأ فلح نمو

 ىتلا رادلا ريغ كلت نأل ؛ثنحيال هنإ 2 فلاحلا اهنكس ممةميخ اهيف ىنب وأ ةيناث ةرم

 مث ىلوألا ردجلا ىلع فقسلا داعأو ، ردجلا تيقبو اهفقس عاض نإ و . اهملع فلح

 . ثنح اهنكس

 عضوم اهنم بو ، تمدهناو اهنم اتيش نكسف نالف راد نكسيال فلح نإ و

 . عاجلاو مونلاو لكألا هدح نكسلاو . ثنحي هنإف هنكسف مدهني مل

 امأو . ماقأ دقف اماقم هاونو عضوم ىن ةالصلا مأ نف ماقملا ىلع نييما امأو

 . سلج دقف ادعاق أطوت نإف سولجلا

 رثك أ وأ لقأ وأ ؟رهش هعم ثبلو هرازف انالف نكاسي ال فلح نمو

 ريغ رئازلاو . ثنحمال هنإ هلزنم ىف مايو هعم لك أي ناكو ، ثالذ لثم هفاضتساو

 . هتنك اسم كلذب ىوني ىتح ثنحي الو ء فيضلا ثالذكو . نك اسلا

 ضيرم هيف ضرف الزنم نكسيال فلح نمين ، هللا همحر ىلع ىلأ نعو

 نإ : هريغ لاقو . تاب نإو اناح هرت 7 حبصأ ىتح مانف ليللا لوأ ىف هان اف

 ةجاحل اهلخدف . ةيرق نكسيال فلح نإ كلذكو « نكس دقن عماجو مانو لك أ

 . تاب نإو ثنحي م اهنكسي لو

 ةنيفسلا ىف اناكس انالف نك استال تفلح ةأرماىف « هللا همحر نسحلا ىنأ نعو

انوكي نأ الإ ، رفس دح كل ذ نأل ؛ ةنك اسم ةنيفسلا ىف ىرأ ال ىإ ، رحبلا ىف



_ ٣٤٨ 

 اهريغ امأو . امهنم ةنك اسم وهف ڵ بكرملا حيلب ىف هتجوز لجرلا عماجو نيجوز

 . رفس هنأل امهنيب ةنك اسم ااو سانلا نم

 دلولا ناكو > ةقرفتم ت ويب هلو { ةنس ىلإ هدلو نك اسنال فلح نم : لاقو

 نأ ةين هل سمهل دلاولا ناك نإن . هدلاو ريغ عم هدحو مانيو لك أب و نهدحأ ف

 . ثالذ هنيمي دنع دقتعا اذإ هل کالدف ، هلزنم نم فورعم تيب ى هنك اسيال

 لزنم نم تيب ىف دلولا اذه ناكو ، هنك اسيال نأ هنيمي ىف السرم ناكن إ و

 اهملع قلغيو اهعمجب دحاو باب اهل رادلاو ك هخ» هراد لزنم ىف هنكسي ىذلا هدلاو

 اذإف . دحاو نكس اذه نأ اندنعف . زيمم كلانه سيل « اهتويب نكس ىف ءاكرش مهو

 . ثنحلا عقو اهف هعم مان وأ ، تويبلا كلت ىف هعم دلاولا لك أ

 ‘ ريك و رخص ل ٢7 تنو ةفرغو ةّتصو نبح هيفو تاب هل لجرك اذهو

 همزلي ايف رخآلا ىلع كل ذ ىف مهنم دحاو نذأتسيال ى هلايعو وه هنكسي ثالذ لكو

 . دحاو نكس اذهف « ريبكلا جراخلا بابلا ىلع الإ نذإلا

 هباب نم هيملع لوخدلا زوجنال ث ناب لزنم ىف طقنم دلولا اذه ناك نإو

 اذهو . هدلاو نكس نع نئاب لزنم اذهف 2 نذإب الإ ربك آلا بابلا نم نيلخادال

 . اذه ىف قرفلا مهاف . ثنيحمال

 طاحم ناتسبلاو { ناتسبلاكلذ نكسي دلولا ناكو ؛ ل زنملا ىن ناتسب ناكنإو

 همدخو هلايعو هدلاوو لزنملا باب نم هيلإ لخديو ى ا۔ميلع نصحم و لزنملا مم هيملع

اذهف ڵ مهلزنم ىف مرتسك الإ هيف نورتتسيال ناتسبلا ىف عرش همدخو دلولا لايعو



_ ٣٤٩ 

 نأ الإ ى هيف هنك اس نإ ثنحلا هيلع عقيو ث هيف نونك اس مهلكو تيبلا ةلزنمب

 . ىون ام هله ةين كلذ ىف هل نوكب

 رفكستو ى اهجوز نك است ال تفلح ةأرما ىف ، رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو

 ثمح ىف اهمزلي امم مظعأو دشأ اهجوز رمأ نم اهمزلي امو . اهل نكمأ ام ىتم اهنيمي

 ثنحالو كل ذ اهمسيو ثنحلا لجأل هنك اسنال نأ اهجوز اهل نذأي نأ الإ « نيملا

 ةب وتلا اهيلعف ، هنك اسةملو كلذ ىف رذع اهل نكي ملو اه نذأيمل نإ و . مإ الو اهملع

 . اهيلع ثنح الو

 ءايسلا لظ امهممجل لظ نالفو هعمجمال : لاق لجر ىف ، رفعج دمحم نب دمحم لاقو

 فاخن باحسلا لظ ىف امأو . ًاثنح هيملع لعن الف ءامسلا لظ اماف . باحسلا لظ وأ

 تفلحو اهجوز ىلع تبضغ ةأرما ىف ، هللا همحر ىراوحلا وب أ لاقو . ثنحم نأ

 اهنإ هلزنم ىلإو اهجوز ىلإ تعجر مث اهلهأ ىلإ تجرخف ث هعم نوكتال اهنأب

 . ثنح

 تيبلا اذه نكسيال فلح لجر ىن « هللا همحر ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم نعو
 دعقيال فلح اذإ : اذه ريغ لاقو . هغارف دنع هنم جرخ نإ ثنح هنإ هيف وهو

 . مماجي وأ هيف لك أي وأ هنكسم هدقتعي وأ هنيمبدعب هيف ماني ىتخ نكسلا امأو . هيف

 غرغي نأ لبق هنع هحرط نإف ، هيلع وهو ابوث سبليال فلح نإ كلذكو
 ثذن> هيلع وهو همالك نم غرف نإو . هيلع ثنح الف هغارف دنع وأ همالك نم

. ةرافكلا هيلعو



 س ٣٥٠

 وهو ارهش تيبلا اذه نكسيال فلح لجر ىف ث هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو
 لظتساف ، تيب لظ هلظيال فل>نإ و 4 ارهش نكسي الو هنيح نم هنم جرخيلف : هيف

 فلح نم : ىمناشلا لاقو . هلخاد ىف لظتسي ىتح ثدحيال هنإ ، هرهظ لظب

 : ةفينح وبأ لاقو . ثنحي مل هلاي:و هلام اهب كرتو اهنم لقتناف ؟راد نكميال

 بتنحي ٠

 لصف

 ‘ ةين الب السرم مويلا سني 4 ] فلح لجر ف ك هلا هممح ر ليعس ى ١ نعو

 كل ذ ىف هل تناك نإو ثنح مويلا كلذ مام ىلإ لاق ام نيح نم سنيمل نإ هنإ

 ىضم ‘ ت و ] دعاق سمن مانيال اح نإو . هتين هملع لقع ام ىلع وهف أ ةين

 . ثنحيال ةيمستلا ىفو . ثنحي هنإ ىنعلا

 : لوقف . ضرألا ىلع مانم ، السرم شارفلاو طاسبلا ىلع مانيال فلح نإو

 . ثنحمال : لوفو . ثنح

 هبايث ىلع دعق نإ و . ثنحي مل طاسب ىلع دمقف ضرألا ىلع دعقيال فلح نإو

 . ضرألا ىلع اهب دعق اذإ ثنح اهسبال وه قتا

 ىشم نإو . ثنح هيفخ وأ هيلعن ىلع ىشف ضرألا ىلع ىشمبال فلح نإو
 . ثنحي ناكام طاسب ىلع

 نإو ثنحي هنإف 4 م لو ةليل هيف ناكو ديز لزنم ىف تيبيال فلح نإ و

فلح نإو . « ًامايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو » : ىلامت هللا لوقل ؛سمنيإل



 س ٣٥١

 هنإف « سمني ملو م لو ةرجاهلا ىلإ لاوزلا لبق هيف لخدف « ديز لزنم ىف ليقيال

 . ملعأ هللاو « ليقتال نيطايشلا نإف اوليق » : ةالو ©_»ىبلا لوقل ؛ ثنحمال

 امهل تناكنإ هنإ : اهجوز مماجمال تفلح ةأرما ىف ء دحم نب ىراوحلا لاق

 ةنك اسملاو :لاق .تثنح ةماجلا هيف امم ءىش ةين امل نكت مل نإو . تون اف ةين

 . ةرشاعملا نم ةنك اسملاف هرشامتال تفلح نإو . ةعماجلا نم ءطولاو

 نأ ةبحصلاو : ثنح رضح وأ رقس ىن هبحصف « انالف بحاصيال فلح نهو

 نوكي الف ڵ ةبحصلا دقع الب اعيمج ايشمو قيرط ىف اقفتا نإف ، ةبحصلا ىلع ادقاعتي

 نأ ثنح الو سأب الف ء ءىش ىف هلأس وأ همالك با وج درب نإو . ةبحص كلذب

 بحنن « هلكو هدعاق وأ هققاو وأ فطاخ وهو مالكب هأدب نإ و . مالكل اب هأدب٫

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ثنحمال نأ هل
 و ٩: ٭

م ٠ سنأ نع بطلا ف مون و؛أو طسوألا ف ىقاربطلا هحرخأ ) ( ١



 س ٣٥٢

 نوثالثلاو سماخلا لوقلا

 ءارشلاو مي,لاو ةراجتلاو ةيطملاب نيهملا ىف

 هيناعمو ب وكلاو ةكرسثلاو

 هيطمتال نأ هتينو ، هتيب نم اتيش هل امداخ ىطعتال هتأرما ىلعفلح نم : ليقو

 همداخ وه ىطعأ نإف . قاتعلاو قالطلاب فلح نكب مل نإ هتين هل نإ رمت الو ابح

 داراف اثيش هريغ ىطعأ نمو . لذ هل زاج اهلع فلح ىتلا ريغ هيطعب نم رمأ وأ

 هيلع در وأ ةيطعلا عاب نإف اهذخأيال هنأ زاغ ، ىطعملا ىلع ةيطعلا دري نأ ىطمللا

 .ثنح اجن
 ملف هل هبهو ، نالفل هلام نم اميش بهي هنأ فلح نم : لسم نب ةملس لاقو

 . ضبقلاب ال ١ ةيمحلا حصت الب كحلا ف امأو . هملع ثنح الو كالذب ربي هن ١ ز هلبقي

 قالطب فلح مث « هل هعفدي ملو امو الجر ىطعأف ، بايث هعم نميف : ليقو
 ك احلا ىلإ همصاخم نأ كلذ ىف هجولاف . آدحأ هذه هبايث نم ىطعيال هنأ هتأرما

 عفد اذإ ك احلا نأل ؛ هنع هلزعي وأ ةيطلا هيلإ عفدي ىذلا وه ك احلا نوكي ىتح

 . ثنح مكاحلا كح ريغ نم فلاحلا اهمف نإو . فلاحلا ثنحب مل ىطعلل ةيطملا

 عجر مش اهاطعأف ى هلام نم ائيش اهسطميل ، اهجوز ىلع تفلح ةأرما ىف ليقو

 تون نوكت نأ الإ ، ترب دقو ثنح هتجوز ىلع عقي الو كالذ هلف { اداطعأ ايف

. اهل تبثت ةيطع اهطمي نأ



 س ٣٥٣ _

 ةيطعلا ىوني نأ الإ ڵ ةيطعلا ماقم موقي : لوقف . ةيطعلاب رمألا ىن فلتخاو

 . اهماقم موقيال : لوقو . هديب

 لصف

 ص هتأرما ةراج نم لك اي ال فلح نميف ، هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 ثحمال هنإ : اهلام نم اهتراج دارأ وهو هنم لك و هل ترح وأ هذنع نم اهاطعأف

 نإف . ثنح ةصح هيف اهلام نم لك أ نإف ء حبرلا نم ائيش ذخأي ملو هل ترجت اذإ

 . ثنح هيف كراشي امم كلذريغ وألام وأ ةعارز وأ ةراجت ىف اهكر اشف اهكر اشيالفلح

 نم !ثيش ايطعأ وأ 2 ةقدصب امهلع قدصت وأ 5 هن اثرب امم ثاريم اهل عقو نإو

 هيلع ثنح الو . هيم اهكراشي مل كللذن 2 انيح هاثرو ىذلا ثاريملا ام ف . اهربخ

 . ىلاعت هللا لبق نم ءاج امإو . هسفن نع هعفد الو كل ذ در ردقيال هنأل ؛ كلذ ىف

 دقو اهكرشأ دقف ةكرتشم ةيطعلا لبق اذإف . لوبقلاب الإ نوكت الف ةيطلا امأو

 كلذو . اهلبتيال نأو اهلبقي نأ هل نأل ؟ اهلبقيال نأ الإ ةقدصلا كلذكو

 ةكراشملا ثنحم : لوقو . هيف ثناح ريغ وهف هلعف ريغ نم ناك ءىش لكو . هلعف نم

 . لاح ىلع

 لصف

 بتك وأ كلذب رمأن ى عيبي الو ىرتشيال فلح ىذلا ىف رباج فأ نعو

 . كاذ لك ىف ثنحي نأ فاخأ : لاق لسرأ وأ
) ٦ ح نل اطلا جهنم _ ( ٣



 _ م .1 _

 هنم ىرتشاف 7 ائيش لجر لام نم عيبيال فلح نييف هلا همحر ىلع ىنأ نعو

 عللا ق امأو . ةيمستلا ىلع ثذنحمال هنإ : هنم عابف ائيش هنم ىرتشرال فلح وأ

 ٠ ث حمق

 بحأو ك هلام نم ائيش عيبب نأ دارأ لجر ىف « هللا هجر نسحلا فأ نعو

 ءا { اتيش هدنع نم ىرتشيال هن أ ، ةجح نيئالثب همحر فلل « هل م>ر هيرتشي نأ

 ؟ هنع تفلحو كيلع هعيب دارأ ىذلا نالف لام ىوسي : لاقف فلالا ىلإ لجر

 هايإ هفرع ىذلا نملا كلذب لاملا ىرتشاف لجرلا اذه بهذف . اذكو اذك : هل لاقت

 اا نمم دارأ ڵ امهرد اذكو اذك كلام نم ىنضرقأ : هل لاقو فلاحلا

 فلالا دي ىف لاملا عفدو « لاملا نمأ ىف اهملسو اضرق هدنع نم مهاردلا ذخأو كلذ

 . هنم هذخأو ضرقلا كل ذ نم لحلا بلطف ، ىرتشملا اذه عجر ح { هدلو دد وأ

 فلح ىذلا دنع نم رتشي لو لاملا كل ذ .ارشب رمأي فلالا اذه ناكاذإن

 . هدنع نم هل ىرتشي نم رمأي ملو رتشي مل اذإ ثنحب مل « ايش هنع

 . ثغح مهرد ةئام نم لقأب اهعابف مهرد ةئامب هل ةباد عب ال فاح نمو

 : ليقف . عيبلا لجرلا لبقي ملوأ لجر ىلع هعاب هدبع عيبيال هن أ فلح نإو

 الإ تبثيال ميبلا نأل عقيال : ليقو . لبقي مل وأ لج رلا لبق هيلع عقي ثغلا نإ

 ث نح ر هعير لف اعطق هعيبي نأىون ناك نإف رايخلاب هعاب نإ و . ىرتشملا نم لوبقب

 . عيب مسا هيلع عقي رايملا عيب نأل ؛ ثنح رايملاب هعابف املق هعيب وني مل نإو
. ملع أ هللاو



_ ٣٥٥ 

 . هب لدابف نيعم ءىش عيب ىلع فلح نميف 2 انباحصأ فاتخا : دمحم وبأ لاقو

 . ثنحم هنأ هللا همحر بوبحم نب دمح نف

 ًيب ىمسي لادبلا نأل ، ثدحلا عوقو بجوي رظنلاو : ثنحمال : هريغ لاقو

 ةلالضلا ارعشلا نيزلا كثلوأ» : ىلاعت هللا لوق كاذ ىلع ليلدلاو . عسوتلا ىلع

 بوبحم نب دمحم نأل ؛ كلذل مهنم ءارش ناميإلاب رفكسلا مهلادبتسا ىمسيف « ى دلا

 لاملا ىف ةمفشلا زجي ملو : عيبملا لاملا ىف ةعفشلا زاجأو هلصأ ام ىلع اذه ىف ضمي مل

 فرعأ الو 4 عيب هدنع ضايقلاو . ًًضايق ضرألاب ضرألا لدب ىمسيو . هب لدابلل

 . هيلإ بهذام هجو ام

 هتجوز تهركف ‘ امم امهل اوعطقو : ةروشم ىلع ةاش ىرتشا لجر ىف ليقو

 ىف رن ملف 2 اهدرو اهب ىضم مث 7 ةاشلا هذه ثتاليال هنأ اًنالث اهتالطب فلغ ى ةاشلا

 . هيف طرشلاو عيبلا فعض لاحل اقالط اذه

 نمف . دحأل ءىشلا كلذب رقأف { هب ىمسي اتيش بهوالو عابال فلح نإو

 كللذ نوكي نأ الإ { ةبه وه امإ رارقإلا نأل ؛ ثنح هن أ هللا همحر ديعس ى أ

 . لصألا ىف هب هل رقأ نمل ءىشلا

 . هريغل بهيو عيبي نأ هل زياجف { مولعم ناسنإل بهي الو عيبيال فلح نإ و

 ىلع ثنحم الو ىنعملا ىلع ثنح ى دبز ىرتشاف انمس ىرتشيال فلح نإو

 . ةيمستلا

نإو © ةيمستلاو ىنعملا ىف ثنح 2 انضحم ىرتشاف انبج ىرتشيال فلح نإو



- ٣٥٦ 

 اجن وزت ةمألا جورو ‘ دساف 7 مالغلا عابو ك هتمأ جورب الو همالغ عيبيال فلح

 ء نبغلا وأ ةلاهجلا لجأ نم دسن اذإ ميبلا نأل ؛ حاكتلا ىف ثنح الو ميبلا ىف ثنح

 . مامإلا هيف زجم مل دسن اذإ حاكتلا امأو . اتيب ىسيو زاج ىرتشملا كالذب ىضرو

 هنإ انوذرب بكرف اسرف بك ري ال وأ : ةقان بكرف الج بكربال فلح نإ و

 . اهنم كلذ نأل ثالف بكري مل السرم ليملاو راجلا نع فلح نإو . ثنحمال

 لصف

 ىتح هتأرما لام نم لك أي ال فلح نميف 2 هللا همحر هللا دبع ف أ نعو

 ىلع ردقت مل ضعبلا ىقبو هضعب تمسق نإو . همسقت ىتح لك أي ال : لاق . همسقت
 . نيهم ءىش ےسق ىنع نوكي نأ الإ ، اهل ناك ام لك مسقت ىتح ربيال هنإ { همسق

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو



٣٥٧ 

 نوثالثلاو سداسلا لوقلا

 اهملع ريخلاو لامنآلاب نامبألا ىف

 ثكالذ ىناعمو دحاولا لوق هيف قدصي امو

 ، هلعف ناك دقو ةرم دعب ةرم هلعفي نأ نكمي امم ايش لعفيال فلح نم : ليقو

 لعف ناك دقو ك ةرم الإ لمفيال امم ناك نإو . نيهلا دعب هلعفي ىتح ثنحمال هنإ

 هذه لصي مل نإ وأ ةاشلا هخه حبذي مل نإ فلح نم لثم كلذو . ثنح دقف كلذ

 لعفي نأ نكميال اذه نأل ثنح هنإف ، لبق نم ىلصو ةاشلا حبذ دقو ى ةالصلا

 . ىرخأ دعب ةرم

 هلخد اذإف . هلخد ناك دقو كلذ وح وأ تيبلا اذه لخدي مل نإ : لاق نإو

 . هيلع ثنح الف نيملا دعب نم

 دقو ك اهنيعب ةالصلا كالت ىلصي الو ةاشلا كلت حبذيال هنأ فلح نإ : لوقو

 . ةرم دعب ةرم لعفي نأ نكميال امم کالذ ناكاذإ ، ثنح كلذ لعف ناك

 حبصأف هوبأ تاف . هميرغ قرافي الو ةبقر قتعي الو انالف كراشيال فلح نإو
 هحاكن هل لحمال ن اهريغ وأ همأ ثروو هنع فلح ئذلا نيبو هنيب اكرتشم لامل

 هنإف ڵ هيآر الب هبرغ هقرافو هنمأو ءزج وأ هايإ هكلم لجأل قتعف ڵ بدنلاب

 نالف ةكراشمب ىضر نإ فاخأو . هلعف نم سيل هنأل ؛ اذه نم ءىش ىف ثدحيال

 هتنكمأو ملع ام نيح نم هل ىذلا لبزي نأ الإ ، ثنح نأ اهب ملع نأ دعب نم

. ةمساقملا



 س ٣٥٨

 وأ انالف كراشي د وعدال قل اط هتأرما : لاقف لج ىف ةصح هل تن اك نمو

 » هنع لهب نم.لجلا اذه نم هتصح لزأف « هنيح نم ماق مث لجا اذه ف هكراشيال

 ص لصألا ىف هكيرش وهو هكراشي ال : لاق نإو . هكراشي دومي ىتح ثنحم الف

 ىضر نإ امأو . هتكراشمب ضربمل ولو هريغل هتصح لازأ اذإ هيلع ثنح الف

 . ثنح هن أ وجرأف ئ هنع هتصح لزب و هتكراش

 جرخ نإف ڵ هيف وهو ناكم لوخد نع فلحب ىذلا ىن ث هللا دبع وبأ لاقو

 تاكو نإ : هتجوز فالطب فلح نميف لاقو . ثنح الإو همالك رخآ دنع هنم

 . نيملا دعب هيلعهلكوت ىتحثنحمال هنإ :لبق نم هيلع هتلاكو تناكدقو 5 انالف هيلع

 . عأ هللاف نيملا دعب ىلوألا ةلاكولاب هعزان نإو

 لصف

 الخ ىح ارفاسم ناكو ى اتقو تفو لو هتنبا نع هتأرما نلزعيل فلح نمو

 اهلزعب زأ وه اهلزعو . اهلزمي ملو هرفس نم لصو اذإ ثنح هنإف « املزعي ملو نونس
 . اهمامطب لزنم ىف

 لصف

 ىلع هنيمي تناكو ى هلعفي ال هنأ ءىش ىلع فلح نميف ، رفعج نب دمحم نع

 هعس دق ةقث هربخأف ء فلح ام دعب نم كللذ ىسن وأفاح فيك ردي ملو ٤ بضغ

 ىذضقنا دفو 0 7 دق تقو ىلإ كلذ لعفيال هن أ هنيم ىف ىنثتسا هن أ فلح نيح

 هيلع نوكي الو ، ةقثلا لوقب كلذ ىف ذخأي نأ هعسي نأ وجرأف . تقولا كلذ
ىلع اسايق ى ةقثلا هب هربخأ ىذلا تقولا ءاضقنا دعب هيلع فلح ىذلا لعف اذإ ثنح



 ۔_ ٣٥٩٨٩

 ةكولمم ةمأ هيلع تظفحف ص هتالص ىف كش نميف ڵ همحر بوبحم نب دمح هب لاق ام

 . اهل وب ذخأي هن ١ : تمع دق كتالم نإ : هل تلاقو . اهب قثي

 هبلطي امح بئاغ لجر هنع ىضق دق هنأ الجر ربخأ ةقث الجر نأ ول : لاقو

 هنإف هنم هل عسوو نيدلا نم هل هيملع ىذلا ىف اذه ىرأ دق لجرلا كلذ نإ و ، هب

 باطيوكلذ ركنيف قحلا بحاص ءىجم نأ الإ ، قحلا كلذ نم أرييو كلذ لبقي

 . هل وهف هقح

 ماعطإ ادحاو ةقن ىطعأو راهظ نم ةرافك هيلع تناك الجر نأ ول : لاقو

 .هنعل ذ ىزجو هلوق لبقي هنإ 4 مهل إ هعفد دف هنأ ةقثلا كلذ هربخأو { نيك اسملا

 ربخأ ءىش لك نأ انيأر كلذلف 2 ةيالولا مفر ىف ةقثلا لومت لوبق ءاهقفلا زاجأو

 ٠ هل وةب ذخألا ز وجيف ) هلز ا هحو ىلإ راص دق 4و ا هللا ةنامأ رمأ نم دحاولا ةقثلا هد

 ءاضقو مهجناوح ىف دحاولا مهلاسرإ ىف سانلا نيه فرعلاو ةداعلا ترج دقو

 نالف نم اذهو نالف نم اذه تيرتشا : لوسرلا لوةيف . مهنارشو مهعيبو مهنود

 زجي مل كهلا ىف اذه ةحص اوبلط ولو . نالف نم لاملا اذهو ، نالف نم ةبادلا هذهو
 . كلذ ىلع ةحصلاب الإ

 ىلع قاضل اذه الولو . سانلا نيب ةداعلاو فرعلا ماكحأ اذه لثنب ترج دقو

 ةعاضب هل ىرتشي هربع لسرب نأ دحأل زح لو . مهايندو ميد رمأ نم ريثك سانلا

 ةرك اغم هيف نكت ملام اذه لكو . هسفنب وه رضحب ىتح هريغ الو قوس نم

. ةمصاخم ال و



٣٦. 

 كناركس ريغ وأ ناركس وهو فلح نمين « هللاهحر ىراوحلا ىلأ نع دجويو

 نوكي ىح هقدصيال هنإ ‘ مرح و أ لح اه لح امع ةقث هربخأف فل> فيك ىس و

٠- 

 . هل ريخ وه هبشلا نع هزغت نإو . رخآ ةقث هعم و همد

 لصف

 ،ءوسب هرك ذف ى ريخب الإ انالف رك ذيال هنأ هقاثيمو هللا دهع هيلع : لاق نمو

 وأ ، انيكسم نيتس ماعطإ وأ ، نيمباتتم نبرهش مايص : ثنحلا ةرافك هيلع نإ

 ىلع داسف ربحلاب هركذ ىف ناكو ى ةيقتلا عضوم ىف روكذملا ناك نإ و . ةبةر قتع

 نوكتالو نيملسملا حالص هيفام ىخوتي هنإف . مهحالص ءوسلاب هركذ ىفو . نيفلا
 . مهل اًمالخو نيملسال امالص هب دارأ اذإ ث هلوق ىف باثم وهو « ًاثناح الو ابذاك

 دارأف ، هل املاظ اهريغ وأ لجرل ةاش هذخأ رابج ىل لجر ىف ألا ىف دجوب و

 ‘ اهحاصل هدي نم اهصلخ ىح هل اهن ] اهمع رامجلا لع فلحن » اهبرل هنم اهصالخ

 . ًاثناح الو ابذاك كالذب نوكي ال هنإ

 وندي دوعيال هنأ ةجح نيثالثب فلح لجر ىف 4 هللا همحر هللا دبغ ف أ نعو

 هنإ ، كلذ لعفف ص ناطيشلا هبلغي وأ هيلع ىضقي نأ الإ ، هللا هراكم نم ءىش ىللإ
 .هيلعثلا ءاضقب الإ كلذ لعفيملو هنيمي ىن ىنثتسا دق هنأل ؛ هيلع ةراذك الو ءاسأ رق

 ى كللذ همس و ام هدلو وأ هاخأ وأ هراج وأ هل اجر كي ال فلح نميف ليقو

 ثنحلا هنكمي ام ىف ثحو هلك نإو . ادودحم ةدح كلذ ىف ةمسلا ىف عن ال هنإ

. ىلإ بحأ وهف هيف



_ ١ ٩ _ 

 وأ ، ؟دغ كينآ ىنإ : لجرل فلح لجر نع امشاه انلأس : رشبملا نب ديعس لاقو

 ثكالذ : لاق . هسبحف ماعط هل ضرعن ث ردقلاو ءاضقلا ىنسبحي نأ الإ اذك موي لاق
 . ردقلاو ءاضقلا نم

 ىنباي وأ « هللا نذأي وأ هللا ىضقي نأ ىلإ جوزيال اهنأ تفلح ةأرما ىف ليقو

 . ًاثنح اهمع ىرت الف كلذ لهب تجوزتف ‘ هلرا رمأ

 لصف

 باغ اذإ هيلع ثنح الف { ةلخت ىلع نم هيف طقسف اتيب لخديال فلح نمو

 . كلذ ىلع

 ناك اذإ ثنح مل ، هلوخد ىلع هرك اف نجدلا لخديال فلح نم كلذكو

 لمحم نأ : هارك الا دحو . ثنح قحم هرك ا ذإ امأو . قح ريغب ههارك ١

 . هيلجر ىلع هيلإ ىشمي الو ًابحس هل بحسي وأ هيلإ

 . ثحمهنإ اربج هلخدأف ء نجسلا لخديال فلح نميد « رخآ عضوم ىف دجوي و

 . اهلوخد ىلع تربجن ديز راد لخدت الأ هتجوز ىلع فلح نإف . ثنح ال : لوقو
 تناك نإو . ثنحلا عقي هنأ لوقلا رثك أو . ثنحمال : لوقو . ثنحم : لوقف

 لوقلا رثك أو . فالتخا اضيأ هيف ، هيف لوخدلا ,لع ربجأو وه هلوخد ىلع نيملا
 . ثنحمال هنأ

 هلعفي الأ هه۔د وهو فلاحلا هيلع فلح ءىش لك : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 نأ دمب هيلع ربحف ڵ هكرت هعسيال ناكام امأو . فالتخا هيفف ٠ هلعف ىلع ربجنف

. افالتخا كلذ ىف من الو . ثناح وهف هلعفي ال فلح



_ ٣٦٢ _ 

 لخديال هنأ فلحف ء لجر سبح ىلاولا وأ مامإلا رمأ نإ :هللا دبع وبأ لاقو

 ناك نإو . ثنح قحم سولا ناكنإ : لوقو . ثنحم آروهقم لخدأ { نحسلا

 . كلذ ىلع رهق اذإ ثنح مل قح ريغب

 ءتيبلا ىلإ هعم ءىجمل نإ هتحوز قالطب فلح لجر ىن . خايشألا باتك ىفو

 ىتح اهلج ر ىلع ىشم ىهو اهبحس ناك نإف . تيبلا اهلخد أ ىتح اهحرف تهرك

 تمسبلا اهلخدأو اًبحساهمحس نإ و . قالطلا عقي الأ وجرنف . ةدراكاهنأ الإ تلخد

 . قالطلا عب ن أ فاخنن

 هلخدأ و لجر هلمحف ، قلاط هتأرمان تببلا اذه تثطو نإ : لاق لجر ىو

 . قيفوتلا ه و . ملعأ هللاو . هتأرمال همزل ام لومحال لماحلا مزلب هنإف ٠ تيبلا

٨ مذج ٭



_ ٣٦٣ _ 

 نو"الثلاو عباسلا لوقلا

 هيلإ ناعذرلاو فلاحلا ىلع احلا كح ىف

 كالذ هبشأ امو نامألا ىف

 وأ لاو وأ ك اح مم اتيم فلح لجر ىف ث هللا هحر بوبحم نب دحم لاق

 نالف ىلع هل ىتلا همهارد وأ ةارشلا ةقدص هرادف اذكو اذك ناك نإ : لاقف هدح و

 ىدهاشب حص مث « ليبسلا ىن ىه وأ ، نيملسملا وأ ةارشلا ىلع ةقدص ىهف « اهب ىمسو

 مهد ىلع هربحم ال ك احلا نإ ى هنيمي ىف بذك هنأ رقأ وأ هنيمع ىف بذاك هن ] لدع

 هل همزل نم ىلإ ههجوي نأ هسفنب فلاحلا مزليو . هيلإ هتقدص هجو نمل هب فلح ام

 عجر ثلثلا نم رثك أ ناك نإو . كلذ نود ام ىلإ هلام ثلث ردق كلذ ناكاذإ

 ىدأ دةف هسةن نع هاد أ نإف . ةقرصلاب هيل ١ ههجو نم ىلإ هعفدي ى هلام رشع ىلإ

 . هتيدأت ىلع نوملسملا هربج الو « هتعبت هيلع تيقب هرك نإ و . هيلع بجو ام

 ىلاف اذكو اذك تلعف نإ : لاق لجر ىف س هللا همحر ناليغ نب مشاه نعر

 : لاق . هيلع هب قدصت ىزاا كلذ بلطو ثنح 7 { نالف ىلع ةقدص هنم ءىش وأ

 . هنيميب عأ وهو هيلع هل حال

 كلدب موقي نم ضعب هعزان ح ، هلام ةةدصب ك احلا هفلح وأ فلح نمو

 نإ وه هيلإ كلذو { هلهأ ىلإ هعفرب ذخؤيال هنإ ، هنيمي ىف هثغحم ةنيبلا هيلع حصأو

 .هبذخؤي هنإف 2 قاتعلاو قالطلا الإ هيلع وهو ، كرتي نأ ءاش نإو ىدؤي نأ ءاش

ناميألا ىف تارافكلا جارخإ ىلع سانلا ربجمال : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو



_ ٣٦٤ _ 

 راهظوأ قاتع وأ قالط ىف مهملع كح امإ و . ممحلاومأ ةقدص ىن الو روذنلا ىف الو

 . كلذ ةجوزلا تبلط نإ

 لصف

 اذكو اذك لمعفيال هن أ هللاب فلح نم نأ ظفحم ىذلا :هللاهح ر رثؤملا وبأ لاق

 : لوقأو : لاق . بوصنم ح الإ هيلع كال هنإف كاملا هيلع مكح نأ الإ

 ماقم نوموقي دلبلا لهأ نم نيلسملا نم ةعامجب بوصنم ك اح دلبلا ىف نكب مل نإ

 اذإ ثنحب و ‘ ك احلا ماقم نوموقي ادعاصف سفنأ ةسمخ نم ةعاجلاو . ك احلا

 . هيلع اومكح

 نكت نإو . هتين هلف ةين هل تناك نإف ى لجرىلع مر نأ لجر فلح نإو

 نم ىلإ وأ ث هدلب ىف سانلا هيل إ عفارتي نم ىلإ هيلع عفرب نأ الإ ، ربي سيلف ةين هل

 . رثاج ناطلس ىلإ ولو سانلا هيلإ مفارتي

 لجر مهدنع ناكن إ و . رثاجلاناطلسلا همدق ضاق ىلإ هيلع عفر نإ كلذكو
 . هيلإ عفر اذإ رب هيلإ سانلا عفارتي

 دحو . رب هيلإ مهرب نأ الهأ ناكو ، حلاص لجر هيلع عفر اذإ كلذكو

 . ر دقف كلذ لاق اذإف . قحلاب اذه نم ىنفصن أ : هيل ١ عفر نا لوقي نأ نامفرلا

 نإو . هعم هيملع عفري نم ىلإ رضحب ىتح ربي ال 4 هيفو نأ ىب اف ةردملاب هاعد نإو

 . مامإلا وأ ىضاقلا ىلإ هيلع عفري ىتحف ك ك الا ىلإ هيلع عفري نأ فلح

 لسرأوأباتك هيلإ بتكف ث ىلاولا وأ مامإلا ىلإنالف ىلع نعفريل فلح نمو

. قيفوتلا هبو . لعأ هللاو . هنيمب ىف رب ةف ناعفرلاب الوسر



_ ٣٦٥ _ 

 نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 ناميألا ىف ءانثتسالا ىف

 هيلع سيلف نيملا ظفلب الصتم هللا ءاش نإ : لاقف هنيمي ىف ىنثقسا نم : ليقو

 راهنلاو قالطلاب ناميألا الإ ، نيملا مدهي ءانثتسالاو . ىنثتسا دق هنأل ؟ ثنح

 نيملا مده فلاحلا هب دارأ اذإ ءانثتسالا عفنيو ءانثتسالا نهمدهيال حاكملاو قتعلاو

 . لوقلا رثك أ ىف

 . ءاوس كلذ لك اهدعب و نيهملا لبق مغن نيملاب الصتم ءانثتسالا ناك اذإو

 رهشأ ةعبرأ اهأطي مف ث هللا ءاش نإ : لاقو هتجوز أطيال هللاب فلاح فاح ولو
 ةمدمنم نيملا نأل ؛ ءاليإ الو هيلع ثنحالو . اذه ىف عفني ءانثتسالا نإ : ليق دقن

 . قلطلا لثم اذه سيلو ك هنع

 نوكي امنإو ، ءانثتسالا هعفني مل ىنثتسا مت هلعف تاف دق رمأ ىلع فلح نإو

 ءانثتسالا ريغ نم ةلكو أ ةتكسب اهنم ءانثتسالاو نيملا نيب عطف نإف . نيملاب الصتم

 . ءانثتسا نكي م

 نيهلاب الصتم هللا ءاش نإ : لاقف ىنثتسا مت فلح نم : هللا همحر ىلع وبأ لاقو
 هعفني الف نيملا لبق ءانثتسالا مدق نإ امأو . نيملا مده ءانثتسا وقي ولو 2 نيملا مده

 مث ةعاس تكس مث اذكو اذك نلعفأل هللاو : لاق نمو . نيلا مده هب ىوني ىتح

ملام هينث هلو لعفي الف ةيصعم ناك نإو . لعفيلف هلل ةعاط لعفلا ناك نإف . ىنثتسا



_ ٣٦٦ 

 : لوقو . ءان:تسا ثالذ دمب هل سيلف ةتكس تكس اذإ : لوقو . ءىشب امهنيب كتي

 . ثالذ هرمغي الف هسفنقب سفنل هت وكس نوكي الإ { ءىشب كمي وأ تكسي ملام

 . هيملع ةرافك الف ، هنيمي ريفكست كالذب ىونو هللا ءاشنإ : لاقن فل> نمو

 . نيملا هسفن ىلع دقع نم ىلع ةرافكلا امنإو

 . رفكي هنإف هنيمي ريفكت اهب وني ملو هللا :اش نإ : لاق نإ و

 ناكا ذإ هيملع ءىش الف 0 7 هلا ءاش نإ : لاقف دهعلا هيملع لعج نإو

 . نيملاب كلذ اآصتم

 ملام نيملا مده هب در مل ولو ، نيملا مدهي نيملاب الصتم ناك اذإ ءانثتسالاو

 . نيملا ماه ريغ ىنعم هب در

 . نيملاب لصتا ولو نيملا مده هب ديرم ىتح : لوقو

 . ىنثتسي نأ هقبنو فلح امإو فلحم نأ لبق ءانثقسالا هب دنرب ىتح : لوقو

 هتين و هسفن ىف [“رس ىنثقسا و اذكو اذك انالف ىلععيال هن أ هنيميب ربج نمو

 كلذ سيلف هسقن ىف ءانثتسالا رمسأ اذإ : هللا هحر نسحلا ىبأ نعف . ءانثتسالا
 . ءىش ٠

 وهف هينذأ اهمسأو هناسلب ءانثتسالا حصفأ اذإ : هللا هحر رئؤلل وبأ لاقو

 زاج هؤانشتساف ، نيللا هيف كحلا ىف همزلي قح ىلع فلحم مل اذإ : ليقو . ءانثتسا
 . نيمملاب الصتم ءانثتسالا ىوت اذإ هعفنت ةيذلاو . هناسل كالذب كرحم مل ولو هسفن ىف

هللا ءاش نإ :لاقو . ةجح نيئالثو هللاب هفلحو اربخالجر ربخأ لجر ىف ليقو



_ ٣٦٧ _ 

 نإو . هيلع ءىش الف ىنثتسا دت ناكنإ : هللا هحر نسحلا ىبأ نعف . ثنح مش

 . هيلع فلح امو ةرافكلا هيلعف ڵ ثتحو ىنثتسا نكي مل

 ثكالذك لات مث ‘ اذكو اذك لعفيال هللاو :لاق لجر ىف ڵ رعمجن دمح نعو

 .همقن اهاك نامي الل ءانثتسالا كلذب دارأ نإ : لاق . ةلاثلا ىف ىنثقساو ةثلاثو ةيناث

 . هعفنيال : لوقو

 ءانثقسالا دارأو ءاننتسالا اهب الصتم ناميألا تناك اذإ هعفني نأ بحأ انأو

 ىف ذخأي نأ لبق اهاك اهل ىنثتسي هنأ دقتعي ىتح ءانثتسالا عفنيال : لوقو . اهلك اهل

 . اهريغب قطنلا

 اذه هعفنيال هن ! . هلا ءاش نإ : لاق مث رذن هيلعو هللا دهع هيلع : لاق نإ

 . ءانثتسالا

 ىتم ىنثتسي هنإ : ىسنن نيملا نم هغارف دغع ىنثتسي نأ دارأ نم :ليقو

 نأ هلف ءانثتسالا ىسن نم : لاق هنأ سابع نيال لوقلا اذه ىوريو . هركذ ام

 . « تيس ادإ كبر 5 ذاو » : ىلاعت هلوةب جتحاو . ةنس دعب ولو ىنثتسي

 نرم لجرلا ةتكسك ةتكس ءاهثقسالاو هنيمي نيب ناك اذإ : ىمفاشلا لاقو

 فلحم نأ مطقلا امإو . لوصوم وهف تودلا عاطقنا وأ سننلا وأ ىما مالكلا

 . نيملا نم سيل مالك ذخأي مث

 نأ كالذو . زوح الو لاح ىلع زئاج : ليقف هسةن ىف فلاملا ءانثتسا امأو

. نيملا دنع ءانثتسالا دقعي



 س ٣٦٨

 . هأزجأ هسفنب فل> نإو . هعفني مل ماحم ناك نإ : ليقو

 ۔ لوقلا ىلع فلحم نأ الإ { ًافلحم ناكولو هعفني : لوقو

 نم هريغ نم تالذ عمسن ملو { ةقدصلا ىن ءانثتسالا هعفنيال : بوبحم لاقو

 . ةقدصلا ىف عفني هنإ : لوقي نم لوةب ذخألا ىلإ بهذي دمح هنبا ناكو . ءاهقفلا

 ءانثتسالا عفني نأ بحأ انأو . روذنلا ى مفنيال ءاننتسالا نأ دجوي : لاقو

 . روذنلاو ىدهلاو ةقدصلا ىف

 ءاش نإ ىنيداني اذه نإ هللاو : لاقف . هيداني لجر توص ممس نم : ليقو
 نكي ملو « هللا ءاش نإ نالف توص اذه نإ هللاو : لاق وأ ، هيداني نكي ملو هللا

 . هيزجم ءانثتسا هلك !ذهف ، نالف توص

 ءاش نإ اذك لعفأ وأ هللا ءاش نإ اذكو اذك لعفأ ال ىإ هللاو : لاق نإو

 . هيلع ءىش الو ءانثتسا هلك . هللا

 جوزتتال اهنأ ةجح نيئالثب هل فلح ىتح اقفتاف هتجوز قارف دارأ لجرىف ليقو

 اهمزل تجوزت نإف . فنحب نأ جوزلا هرك تفلح املف « كلذك وه فلحو « هريغ

 تلاق نوكت نأ الإ ى اهب عنص ايف مثآ وهو { اهل جوزلا .رذعب ربت الو . ثنحلا

 . اهناسلب هرهظتمل ولو اهسقن ىف كالذ تون وأ ، اهل وه فلحب نأ ىلع « اهنيمي رثإ ىلع
 . ةرافك اهلع ىرأ الو . اهتين وأ اهناسلب اهؤانثقسا اهلف ؛ اه فلحم جل اذإف

 رخآلا هركيو ڵ كل ذ لثم هل فلحم نأ ىلع هريغ فلح نميف لوقلا كلذكو

 . هفلحتسا امدعب فلع نأ

فاخ نكل و « نيي هيلع هل سيل و « هل هنم الظ رثاج ناطلس هغلحتسا نمو



 س ٣٦٩٨٩

 لاق . هسقن ف ىنئتساو ) ه_ي.لملع هغلحتسا ام ىلع هل فلحن 3 نجسلاو برضلا

 . هرانثتسا هل : هلا همحر ىلع وب أ

 : هسفن ىف وه ىنثقساو ث هيلع تبجو نيمي ىلع هريغ وأ مكاح هفلحتسا نإ و
 هيضريل نيميب لجرل فلحنإ و . فلاحلن ال فلحالل نيملا نأل ؛ هفنيال كل ذ نإ

 نم دشأ هعم هذهف . هسفن ىف ىنثتساو « اقح اهب هل بهذي لو ج كللذ هيلع سيل و اهب

 . صخر نم ثالف ىف صخ رو « ىلوألا

 بحاص هبرضف « هيف هسأر لخدأف اتيب بقث قراس ىف ث هللا دبع وبأ لاقو
 لاظ هناسل كرحمو هلتق ام فلح نيملا هنم اوبلط نإ و . هلتق هل زاجأ . هلتقف تيبلا

 . قيموتلا هبو . ملعأ هللاو . هل

 دهع دهب ع

)٤ ٢ ج ۔ نيبلاطلا جهنم ٦(



 نونالثلاو عساتلا لوقلا

 ءىش لعف ىلع فل> و ٣ ١ ىلع ردقي ال ام لهف ىلع فاح نمف

 هاعد دوو ايش لهف ام و ١ ,دعد لعفو

 نإو . ثنح هلكفن انالف ملكي ال فلح نم : هللا هحر ىلع ن ىسوم لاق

 ءام برشيل وأ ، ىب وملا نبيحيل وأ 2 ءامسلا ىلإ ندعصيل وأ « لابجلا نفسنيل فلح

 ثذنحمنال : هريغ لاقو ث هنيح نم ثنحم هنإف . هيلع ردقي ال امم اذه لثم وأ « رحبلا

 . ءاشي ام لعفي هلا نأل ؟ هنيح نم

 : لافو ، رفكبو ثنح هنإف ، نكمي ال ام ىلع رذن نم كلذك : رباج وبأ لاقو

 وأ هنكمي ال ام وأ ضرألا وأ ءامسلا وأ لبجلا هعم ححي نأو جحلابو هللاب فلح نم

 اذك جحي و أ اذكو اذك هعم جحيو : لاق امف امأو ، هسفن مزلأ ام هيلعف ، هنكمي

 . ائيش كلاذ ىرأ الف { اذكو

 برشي وه :لوتيو فلحي ىذلا ىف ، هللا همحر ىلع نب ىسوم نع دايز ىورو

 ىدهم نأ هيلع نأ ڵ هيلع عيطتسي ال ام أ ‘ لبجلا اذه لمحم وأ 4 رحبلا اذه

 . دارأو ده 4ه ىمس اذإ كلذو . هربغ لاقو ‘ رةعج وبأ لاق كل ذكو 1 لي

 انأف ء ائيش نالف لزنم ىف تلك أ نإ : لاق لجر ىف « هللا همحر ىلع وب أ لاقو

 ض هلمحأ نأ “لمف : لوتي ىتح هيملع ءىش الف ، لعف ح هلا تيب ىلإ ىسارضأب هلحأ

. ثنح اذإ هن ىدهم : لوقو . ةندب هيلعف كلذ لاق نإف



 س ٣٧١

 لصف

 ىتح ثنخ ال نأ وجرنف . هضعب فرعي وهو « نالف لام فرعي ال فلح نمو

 ٠ ٩اك هفرعي

 نإو . ثنحم ال هنإ 2 كولمم ىف ةصح هلو كولمم هل رسل هنأ فلح نم كلذكو

 . تنح اًضمب اهنم دعصف « ةلخنلا هذه دعصي ال هنأ فلح

 رك ذ 7 ‘ اهضمب بلحف { ةاش بلح ال فإ> نه : هلا همح ر ىلع وب أ لاقو

 فلح نإ كلذكو . اباك اهبلحب ىتح ثنحب ال هنإ ث بلحلا نع كسمأف هنيمي
 . ثحي مل لق ولو هضمب بهذو هضعب لك أف ، ادودحم اتيش لك أي ال

 ىنح ثنحي مل ، هضعب ظفحي وهو نآرقلا ظفحي ال هنأ فلح نإ ثالذكو

 ٠ ثنح مل دبع نم اءزج ىرتشاف ادبع ىرتشي ال فلح نإ و . هلك هظفحم

 . ثنح ًاسابل نوكي امم بوث نم اءزج ىرتشاق ابوث ىرتشي ال فلح نإ و

 فلحم نأ الإ ثنحم ال هنإ : ليق دقن . ةلثم سبلي الو سابللا نم لقأ ناك نإ و

 . هاك هيرتشب ىتح ثغفحم { اءزج هنم ىرتشاف ، هيرتشي ال هنأ هنيعب ب وث ىلع

 لك أيالو ئ 2 هذه نبل برشي ال فلح نميف ك 7 همحر هلا لذبع ى أ نعو

 ثكالت نبل نم برشي ىتح ثغحمال هنإف ك اهضعب نم لك أو برشف ء مفلا هذه نبل

 . ةدودحم غ نع فلح اذإ ٤ اهلك مذلا

 اهضب نيل نم برثن . منغلا هذه نم ؛ىش نبل نم برشي ال فلح اذإ امأو

. تنخ هن اف



٣٧٢ 

 نبل نم برشي ال فلح نإو . اهلك متلا نبا نم اميش برشي ىنح : لوقو
 . ثنح اهنم ءىش نبل نهم يش برش اذإف ) اهنم ءىش

 ىح قالطلا مقي مل هضعبب ربخأف ، ربخم ربخال هنأ هتأرما قالطب فلح نمو

 ء اهلك اهاري ىتح ثنح مل اهضعب ىأرف ء مهاردلا كلت ىريال فلح نإو . ربخلا مت
 اهنم تيش ىأر اذإف ، اهنم اميش ىرب الو اهارب ال هنيمي دنع ىنمب ناك نإ الإ

 ىريال فلح اذإ اهوحن و ةبعكلا لثم أرجتي ال ام امأو . أزجتي امم اذهو . ثؤح

 . قيفوتلا هب و عأ هللاو . ثنح دقو اهآ ر لةو ( ائيش اهنم ى أرف ةبعكلا

« ٭٭ ٭



_ ٣٧٣ _ 

 نوعبرألا لوقلا

 مأرحلا ليلحمو لالحلا ميرح ىف

 لهاجلاو لقاعلا رك ذو

 هناف ح | ذكو اذك له نإ لالح هل وه اميش ه۔۔ةن ىلع مرح نمه : ليقو

 ك هلكأ نإ مارح هيلع ماعطلا اذه : لاق نوكي نأ الإ ) لاق ام نيح نرم تنحح

 . لخدي وأ لك أي ىت۔ ثغحم الف ء هلخد نإ مارح هيلع اذه هتيب وأ

 . هنيح نم ثنحي هن اف مارح هيلع وه : لاق نإ امأو

 . ء ا وس امهنرافكف ‘ مارح هيلع لالحلاو لالح هل مارحلا : لاق نإو

 ن . ةبقر ر رحف و أ مهتوسك وأ نيك اسم ةرشع مامط ١ : رثؤملا وبأ لاق

 ، ثنح مم ، اذكو اذك لعف نإ لالح هل مارحلا : لاق نإ : نورخآ لاقو

 . رثك أ لوألا لوقلاو . نيرهش مايص هيلع

 نإ لالح هل مارلا : لوقي ىذلا ىف اوفلتخا : ىلحتلا لضفلا نب ةدح لاقو

 . طاخم : موق لاقو . لسرم نيع ةرافك هماع : لوقف . ثنح ح اذكو اذك لعف

 ني ىلع لالحلا هسفن ىلع مرح نميف > هللا همحر ىلاعسلا دجأ ن درغ لاقو

. لسرم نيمي ةرافك هيلعف ، ثنحم مث اهدقعي



 ۔.۔ ٣٧٤

 نم بوتي نأ هيلعو ڵ هلوق ىف بذاك وهف 2 مارح هيلع لالحلا : لاق نمو

 . هيلع ةرافك الو ، بذكلا هلوق

 ثنح « لسرم نيمي ةرافك هيلعف { مويلا ارح ؟إع ماعطلا اذه : لاق نمو

 . ثنح وأ

 © مويلا كلذ ىف هلك و لف ، مويلا هتاك أ نإ مارح ىلع ماعزملا اذه : لاق نإ و

 . هيلع ةرافك الو ‘ / دف

 نيع . رافك هيل.ف ‘ هل هلز | هلح أ ام ائيش هس ىلع مرح نم لكنإ : ليقو

 . قالطلا همزايف قالطلا كلذب ىوني نأ الإ 2 لسرم

 اهلعف ، هنم تلك ] نإ اهنإ : مارح لع كرم : اهدلول تلاق ةأ رما ىف ليقو

 تلكأ ى تثنح اهسفن ىلع هنم ائيش وأ اهكلم تمرح نإو . لسرم نيع ةرافك

 { مارحىلع وهف لابق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرحام :لاق نمو . هنم لك ات مل وأ هنم

 . لسرم نيمي ةرافك هيلعف ى هيف ثنح ءىش ىف نيملا هب دارأو

 : قالطلا ةمرحك مارح هيلع ىه : هتأرمال لاق نم : نايلع نب نايس لاقو

 ةقيلطتو ةرافك هلع نإ

 كلام نم تاك ا ام : لجرل لاق لجر ٢ > ذ ١ همحر بوبحم ن ررح لاقو

 . ثنح ال هن ا هندإب هلام نم لك ا دق ناكو . مارح ىلع وهف

 ،لك أام در هيلعو .امارح لك أ دقف ، هنذإ ريغب هلام نم لك أ دق ناك نإ و

. هيلع ةرافك الو



 س ٣٧٥

 ٬ثنح مم لالح هل مارحلا وأ مارح هيمع لالحلا : لاق نميف 2 هللا همحر لاقو

 . لسرم نيمي ةرافك ةدحاو ةرافك ايه هيلع نإ

 .ظيلغتلا ةرافك هيلعف ، ثنح و لالح هل مارحلا : لاق نإ : ءاهتفلا ضعب لاقو

 . لسرم نيم ةرافك هيلعف ں مارح هيملع لالخلا : لاق نا و

 ىونيىتح لالحلا م رحتىفةجوزلا لخدتالو . ظفللا ىف ءاوس هلو هيمع : هل وتو

 لجأل اهاطي مل نإو . ثكالذ ىن ةرافكلا هيلعف هنيج ىف اهاون اذإف . هني ىف ثالذ

 ة رقهج ل درح . نع دجوي اذه وحنو . ءال.الاب تناب رهشأ ةع ر أ ىضع جح نيملا

 . هللا مهح ز ىلع نب ى.ومو

 .كلذ ىف لخدت هت أرما نإ لع مارح وه ىل لالح لك : لاق ناك نإ : ليقو

 . كلذ ىف ةجوزلا لخدت : لوقف . مارح ىلع وهف نة؛ .لك : لاق نإ ثالذكو

 . گللداب ايس وني ىح اخدت ال : لوقو

 ةرافك هيلعف هنم لك ] نإ . راهظلا ةمرحك مارح 4]لع ماعطلا اده : لامت ناو

 . ظلفم نيت

 « ًامطق ءارح لالحلا نم اتيش هسفن ىلع لعج نم : هللا همح ر ديعس وبأ لاقو
 ةرافك هيلعو ث هنيح نم ثنحي هنإف ، لعمي مل وأ لعف هنأ اديم ثلذ ىف فلع ملو

 لعفي مل نإو . اذكو ادك لعف نإ هلالح نم اثيش هسفن ىلع مرح وهأنإ و

 . ةرافكلا هيلعف ثنح اذف . ثنحي ىتح نيمي هيلع عقي الف . اذكو اذك

 لاق . ريزنخلا محل رغ. ىلع ماعطلا اذه : لاق نمه دحأ نإ نسحلا لاثم

. لالحلا مرحي ىذلاكة نكا همزلت :1 بحأ



- ٣٧٦ _ 

 هك رحت نإ :ىمهةن ىلع كززام تمرح .دق:ىصلا وأ غلابلا هرلول لاق نيف لاقو

 هاريال ,زم لوق ىلعو . دلاولل دلولا لام ىرب نم لوق ى « هلال هيرحتك هدلو لام

 . هريغ لام هميرحتك هسفن ىلع هدلو لامل هم رحت لمجم ث هل

 اذكل عف نإ هللا مرح : لاق نم : هييا هحر ركب ىأ ن دمحم ن دحأ لاق

 . كلذ نم هبر رةغتسي نأ هيزحم هنإ هلعف م اذكو

 ةرمع ماعطإ و أ ءكنغ ناك نإ ةبقرقتع هيلم مارح هيلع هتجوز : لاق نهو

 ٠. اريقف ناكنإ مايأ ةثالث مايص وأ ) َ و ب وث مهتوسك وأ نيك اسم

 ةرشع ماعطإف نيملا ةرافك امأو . صاخ مرحتلا نيمي ىف ريرحتلا نإ : ليقو

 ميرحتلا نيمي ىف ماع هنإ : لوقو . مايأ ةئالث مايصف دجي مل نإف ، نيكاسم

 . هللاب نيملاو

 نع ظف> هن ١ : ناشلا رمس لهأ نم { رفمج ن دمحم نب ىراوملا وأ لاقو

 ةرافكلا هيلع نإ : اذكو اذك لعف نإ هيلع هلك هلام مرح لجر ىف رفعج ىأ
 . ثنحم وأ ثنح

 همزلتف نيمي ريغل هسفن ىلع هلام مرحي نأ الإ ص لعفي ىتح ثنحي ال : لوقو

 . ءاوس هضيب وأ هلك هلام ميرحتو . ةرافكلا

 هنإ : لوقن . نيملا كالذمإ ديري ، هلوسرو هللا مرح ام هسفن ىلع مرح نمو .

 . هلوق ىف قداص هنأل ؟ نيميب ثالذ سيلف اقمع هب دري ل نإو ث ةدارإلام نيمي

 نإو رفكي هنإ مارح ىلع ىبح : لاق لجر ىف ٨ هللا هجر مشاه نب دحم لاقو

٠ ثنحلا هماع هرذب



_ ٣٧٧ 

 . نوهأ وبن هرذبن ڵ بلا اذه لك آال هللاو : لاق نإو

 اذإ ءىش همزلي مل « مايأ ةسمخ ىلإ مارح ىلع بابلا اذه لوخد : لاق نإ و

 . اتقو ثالذل تقو

 ك مارح هيلع ىهف 4 مايأ ةسمخ ىلإ هتمأ وأ هتجور سم نإ :لاق نإ كلذكو

 نإ : لاق ولو . ثكالذ ىف هيلع ءىش ال هنإ اهسم تضقنا املف . مايألا كلت اهسمعع ف

 . ةرافكلا هيلع تناك« اتقو كلذل تقوي ملو « مارح هيمع ىهن اهسم

 اذكو اذك لعف نإ مارح هملع هنالص:لاق نميف هللا همحر نسحلا فأ نعو

 . هل هللا اهلحأ امم ةالصلا نأل ؛ مرحتلا ةرافك هيلعف ڵ لعف م

 . ءاوس هيف لوقلا . مارح هيملع همايص : لاق نإ كل ذكو

 كيلع انأو مارح ىلع تن ا : اهجوزل لوقن ةأرما ق » هللا همحر ىلع فأ نعو

 . لسرم نيع مارح ىلع تنأ : اهل وق ىضف . مارح

 تدصق نإ اهلعلو . كلذ ىف اهمزلي امب عأ هللاف .مارح كيلع انأ . اهلوق امأو

 . لسرم نيمي ةرافك : ميرحتلا ةرافك اهمزلي نأ لالحلا ميرحت ىلإ

 نعف . ء ا هنم قارهأ 2 ك حدقلا اذه ءام ب رش نإ مارح هيلع : لاق نمو

 . حدقلا ءام برشي ىح هلع ةرافكال :لوقو . ةرافكلا هيملع نأ كلا نب ناملس

 سيل ةأرملا حرحت نأ نايع نب ناملس نع هيبأ نع ةبوشم نب دايز ظفحو

وسكي مث ء دجم ال ىتح ةبقر ةرافكلا ىف قتعي نأ هيلعو . ءايشألا راس مرحتمك



_ ٣٧٨ 

 ائيش اذه نم دجي ال ىتح نيك اسم ةرشع ممطي م « دجي ال ىتح نيك اسم ةرشع
 ماص دبن ملنإف ء معطي وأ قتعي وأ وسكي : حبسمو مشاه لاقو . مايأ ةثالث مويف

 . اًميمج هللا مهمحر ىلع نب ىسوم لاف كلذكو . مايأ ةثالث

 اذكو اذك لعف نإ همايص موصو ادالص ةالص لك هيملع هللا در :لاق نمو

 . ةرافكلا همزلتف هلمع هلا طبحأ ىوني نأ الإ 2 هيلع ءىش الف

 نيي ةرافك هيزجم نأ وجرنف . اموص الو ةالص هل هللا لبقي ال : لاق نإو

 . لسرم

 ىلع كتمدخ : لاقف . مهنم ادحاو ىأرف ڵ ناملغ ةعبرأ هل لجر ىف ليقو

 مرح ولو . كالذ ىف 73 ةدحاو ةرافك نإ : هآر ىذلا مالغلا فرعي لو . مارح

 . همف ثتن> دذحاو ىنعم ق دارفنالا وأ م ومعلا ىلع 4 هسه ىلع مهلك هناملغ ةمزح

 .ةدح ا و ةرافك هيملع اعإم

 ةرافك هيلع نإ :ىأ ةمرحك وأ ىأ رهظك مارح ىلع ماعطلارا اه : لاق نإو

 . عأ هللاو ظيلفتلا

 لصف

 وهف ‘ تافآلا نم حص و لب اذإف . لقاع رهغ وأ لقاع هز أ 'فلح نم : لقو

 . كل ذ ق هتين هلو . لةعي ال لفاغ وه ‘ هلا ة۔صعم ىلع ماقأو ىع نإ و . لقاع

لمحم ١ص هب ملو هنا عيطملا : ملاسلاو ك هللا ةمصعم ىلع قلا و لهاجلا امأو



_ ٣٧٨٩ 

 نيدلا ىن ةيالو هل تناك نمو . هتيصعم ىلع ماقأو هللا ىصع نم : ةلفسلاو . ملع الو

 :عيضولاو .ردقو هاج هل ناك نم:سانلا دنعو.عيطملا وه : فيرمثلاو . ةلفسب سيلف

 نم هتعانص و هتبسن عرشلا قيرط نع جيوزتلا ىف هحاكلن درو 0 ه ىداعلا وه

 نم زيزعلاو . لذلا ىلإ هأجلاو قحلا لذأ نم ليلذلاو . برعلا نم رارحلا جيوزت

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . كلذل الهأ ناكو « هب زتعاو قحلا هزعأ

و دج ه



 ۔۔=- ٠٥٠ ٨ ٣ -

 نومب رألاو ىداملا لوقلا

 هنم فاخ نم 4لح وأ هربغ ىلع فلح ن.هف

 : لاق اذإو . نيميب اذه سيلف ، لعفي مف لذا هللاب : لجرل لاق نم : ليقو

 . انيمي الإ هارأ الن . ناعنيل هللاب

 ، اذكو اذك لعفي لجر ىلع فلح لجر نع هللا هحر هللا دبع وبأ لثسو

 ؟ لجرلا ثنحمأ « اذه لجرلا لعف مش

 اذك لمفيال كيلع هللاب : لاق وأ ،اذكو اذك لمغيال:لاق ناك اذإ ال : لاق

 ثنح هنإ لجرلا لعف م « اذكو

 هنإ : ءاهقفلا ضعب لاق دقن . كيلع هللا قحب وأ هللاب كتلأس : هل لاق اذإو
 . ثنحم ال

 هذنع نم نذخأيل لجر ىلع هلاد فلح نإو 1 ثنح هنإ : نورخآ لاقو

 ىتح هملكي لف ك ذخأي نأ لجرلا هركف . ةنس هملكم ال هن إف الإ و ڵ هيملع هضرع ائيش

 . هيلع ثنحال هنإ : ذخأ وأ هنم ێابق

 دحاو هلك أن 2 هلك أن ال انإ مهنم لجر فلحف ًامامط موق ىلإ برق نمو

 ثنح الف ث ًاميمج هواك أي ال نأ هنيميب هدصق ناك نإو . هيلع ثنحال هنإ « مهنم

 ناك نإو . لوقلا لسرأ اذإ كلذو . هلك ماملا اولك أيو مهلك هولك أي ىتح

. فلاحلا ثنح مهنم لك أ نم لكأف ء كلذ نم مهنم دحاو لك أي ال دصق



_ ٣٨١ _ 

 اذه نوتقوذيال مهنأ ةعامج ىلع فلح نم : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 . اميمح هوقوذي ىتح هيلع ثغ> الف « نورخآلا هقذي لو مهنم دحاو هاذف ى ماعطلا

 ص كلذ ريغ وأ بوث وأ ران لثم ثيش هوغلبيال نأ ةعام: ىلع فلح نإو

 . ثنح مهنم دحاو هايإ هغملبف

 لاقن . زبلا فيغرلا اذه 'لك كيلع هللا قحم وأ كيلع هللاب : رخآل لاق نإ و

 . اهدحأ ىلع ةرافك ال هنز ءاهقفلا ضمب نمف . لك 7 ال : رخآلا

 لف ، اذك لعفت وأ اذه لك أت كنإ هللاو : لوقب نم ىلع ثنحلا مقي امنإ و

 . فلاحلا ىلع مقي ثنحلا نإف ء لعفي ملو رخآلا لك و

 . كل ذ لعفي مف اذكو اذك لمفت كنإ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : لاق نإو

 :لوقي نم لوق ىلع نيمي ىهف نيلا هب دارأ نإ و . نيميب سيل هنإ لوقلا رهاظ ىفف
 . لسرم ني: ىهو ةينلاب مزلت نيملا نإ

 نرإ : هل لاقف . ال : رخآلا لاقف اذكو اذك ف تلعف كنإ لجرل لاق نإف

 ثنح دق : لاق . هيف لعف دقو : لاقو . معن : لات . هللا ةنعل كيلعف العاف تنك

 . ةظلغم ةرافك هيلعو

 : لاقف . هل ةمهفتسم ةنالف ىلع جوزتال هللاو : اهجوزل تلاق ةأرما ىف ليقو

 وه هتين تناك نإو « ةنالف جوزنيال هنأ اهنم نيمي هذهف . اهب جوزت دق وهو .معن

 . ةرافكلا هيلعف ڵ نيملا هب ديري اهمالكل اباوج معن : هلوقب

 لعأ : ثنح نأ دعب لاق ح { كنيع ةرافك ىلعو ثنحا : رخآل لاق نمو

. كلذ همزلي : لاق 2 ظلمم هنأ



_ ٣٨٢ 

 :لاقف . قحلا هيلع ىذلاباغمش .كقح ةلعو هكرتا :هل حرفل لاق ول كالذمكو

 عأ هلاو همزلي هنإف ء اذكو اذك كقح نأ ملعأ

 لصف

 نأ هوفلحو . صوصللا هذخأ لجر ىف ث هللا همحر بوبحم ن دمع لاقو

 مالكب اتكلا نإ : ضرألا ىلع مءامسأ بتكف ن مهفرعي وهو ادحأ مهب ربخال

 . هيلع نيمي الف برمغلاو لتقلاب ددهي نم نكلو

 . مالكب سيل : لوقو . مالك وه : لوقن . باتكلا ىف فلتخي : هريغ لاقو

 . مالكب سيلف أرقي مل نإو ، مالك وهن "ىرق اذإ : لوقو
 ىتح ككرتأ ال : لاقو همجوأو رآ هرصعف ( حارج هدي ىف لجر ىف ليقو

 همحر ديعس ىبأ نعف . لجرلا نم عانتمالا ىلع ردقيال وهو اهقلطف ، كتأرما قلطت

 :لوةو . قالطلا هيلع عقيال روبجم وهف ى هنم عانتمالاىلع ردقيال ناكاذإ هنإ : هللا

 . رثك أ لوألا لوقلاو . قلطت هتأرما نإ

 2 هتجوز ىلع حالسلا رهشأ لجر ىف هللا همحر دحأ نب نسحلا ىلع : أ نعو

 لاللىف ديز نم ةرضم اهساع نكت مل ىهو « ؟ديز لكستال اهنأ تفلح ىتح اهربجو

 امل سيلن ىه امأو . نيملا اهمزلي مل اهسفن ىلع اهجوز نم تناخ اذإف . سفن ىف الو

 . كلذ هرك اذإ اهجوز ىصعت نأ

 .همزلت نييلا نإ ، نيهلا هيف همزلت ايف نيملا ىلع ناطلسلا ههرك أ نم : ليقو

 اهمالك نم هقحملي نأ ىشخم جوزلا ناك اذإ ، كلذك هذه نوكت نأ ىشخأو

. قيفوتلا هبو . ملعا هللاو . ررضلا نم ءىه هل



_ ٣٨٣ 

 نوعبرألاو ىناثلا لوقلا

 نيطالسلا نامأ ىف

 هفلحف « هل لام م وأ لجرا الام هدنع نأ اأجر ناطلسلا مهتا اذإ : لقو

 لظلا هنم فرعب ناطلسلا ناك اذإف . هلاع ملعيال هن أو ث لام هل هدنع ام ناطلسلا

 ٠ هيلع ثنح « و لاملا كللذ ىلع 4٨ذم فاخو ك بصنلاو

 ىوني نأ الإ ، هنيمي ىف ثناح وهف ء هفل نأ ريغ نم هسفن ىأرب فلح نإ و

 ثنح الف وه نأ ملعيال ةعالا كلت ق ناكو ةعاسلا كلت وه نأ ملعيال هنيع مم

 . هيلع

 . هيلع ثنح الف لتقلا وأ برضلا ةماخم فلح امنإ ناك نإ و

 نم ردحأ دنع لجرلا كلذل لام هعم حص ىم هن أ ناطلدلا نم ملعي ناك نإو

 . كلذ ىف لوقلا ىضم دةف « لبق نم هب فرعو كلذ هنم ىرج دقو ث هذخأ سانلا

 هفلك نإف ى نيملا ناطلسلا هغلكب نأ الإ فلحب نأ لجرلل سيل هنإ : ليقو

 . هيلع ثنح الف هنم فاخو نيملا ناطلسلا

 نأ ديزي لاملا ناك اذإ ث رثاجلا ناطلسلا رصراخ بلطم نيملا ىف اوفلتخاو

 لسيل كلذ ىلع هل فلحيف نيملا هنم بلطيف . ىل سيل هنإ : لوقيف هبر ىلع هصرخت
 نأ لبق نيملاب وه أدبي نأ الإ ، ةملظمل نيمي الو هيلع ثنح ال هنإ : لوقن . هلام

. هنم اه وبلطي



_ ٣٨٤ 

 . هيلع ثنح ال هنأ بحتو 4 ثنح هنإ : لوقو

 روجلا لهأ نم الجر رصبأ لجر ى هللا هعحر نسحلا نب دمحم باوج ىنو

 حالصلا لهأ نم وهو لجرلا ىلع لبقأ مث ك مه زوجي ال امب هوربخيل سانلا فلح

 هسفن ىلع لجرلا فاخن ، ظاتغاو هرذعي لف لوقلاب هعفادو فلحي نأ ىأن « هفلحيل

 ىلع نيي الو ، ثنحي ال روبجلا نإ : لاق . هلام ةقدصب وأ قالطلاب هفلغ 2 هنم

 . بونلل

 هتب وقعب هدده اذإ رابجلا اذه نإ : لوقن نحنو . كلذ ىف نوملسلا فلتخا مث
 روبجلا اذه لهي الو ڵ بقاع بضغ اذإو ث بضغ هرمأ فلاخ اذإ هنأ لعي وهو

 .روبع ىلع ثنحال هنأل ؟ ثنحيإم ةب وقعلا نم افوخ فلحو « ةبوقع ىأب هبقاسي هنأ

 ناطلسلا هفلحي ىذلا ىف بوبحم نع ةعيبر نب هللادبت نع مشاهنب دمحت ظفحو

 . هيلع نيمي الف فلحو هددهبو طوسلا وأ فيسلا هل زربأ اذإ

 ناطلسلا هفلحتسا لجر نع لئس : هللا همحر هللا دبع ىأ ىلع ضرع اممو

 فلحي : لاق . هناكم لمي وهو ملع هب هلام هللاب فلحف . هل ام ىلع وأ لجر ىلع هلديل

 . ررض هلام ىلع الو رفاكو ملسم لام ىلع لخدي الو « رفكيو
 كدبع قتعأ وأ كتأرما قلط : لجرل لاق اناطلس نأ ول هللا دبع وبأ لاقو

 قتعيالو ع هتأرما قلطت الو ، لعفي نأ هلف حالسلانم اتيش هيلع رهشو كتلتق الإ و .

 . لعفلا ىف ال لوقلا ىن ةيقتلا زوحتو . هدبع

 ىنزي ال هنإف ڵ حالدلا هيلع رهشو كتلتق الإ و ةأرملا هذهب نزا : هل ليق ولو
. ةهراك وأ ةيضار ةأرملا تناك هلتق ولو



 ۔۔ ٣٨٥ س

 ناضمر رهش ىف برشي الف ، ناضمر رهش ىف برشا : هل لاق ول كلذكو

 . هلتق ولو

 قالطلاب فلحن . هلعف لعن ىلع ناطلسلا هلح لجز نع هللا دجع وبأ لثسو

 امزال هارأ ىنإف لعف هنأ لدع ىدهاشب حد اذإف . ركنأ مش هلعف ناكد قو « هلعفام

 ةيقتلا هيف هعست افوخ .هسفن ىلع فاخ نوكي نأ الإ هتأرما ىلع نالطلا عقيو . هل

 . كلذ هباصأف فلحب مل نم ىأر داقو ، كلذ ىطعأف برض وأ لتق نم

 4٩ ا : ڵأق نإ و 4 أرما تقلطو ثنح دةف لف نأ لعب نم فلح هن أ رة أ نإو

 لدع ادهاش دهشي نأ الإ 0 هيلع قالط الو هلوق لوقلاف ، فلل> نأ دعب نم لعف

 . فلحب نأ لبق نم لعف هنأ املع وأ 2 امهدنع رقأ هنأ

 ىرديالو « لتقلاو برمذلاو ذخألاب ةبوقعلا هتداعنم سيل ناطلسلا ناك نإو

 هركتسا [رابج نأ ولو . نيملا ةرانك هيلعف ؤ ثنحو فلح ح هنم هبيصي ام اذه

 . هيلع دح الو اهرقع هيلعن اهثطوف لتقلاب ةأرما ءطو ىلع الجر

 ىجام هيملع نإف ك ساملا لاومأ ن٥ه ءىش فالتإ ىلع ه}هركستسا نإ كلذكو

 ةبوتلاو فوملا عم رذلا اهمف هللا قوقح امأو . دابعلا قوقح طقست الو 2 هديب

 . ملعأ هللاو . اهلع ىآ

 ‘هم ز راشع ىلع ره ل>ر ق ‘ ندحلا نع ثعشألا نع ذاعم ن ذاعم ظف۔و

 ٠ هيملع سأب ال هن إ رارحأ ءالؤه : لاقف . هل كيلامم

/ =- _ ح نا اطاا جهنم س ( ٢٥
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 هريغ ىري وأ ةب وتعنا نم ءىشب دأدبي نأ الإ نوقتعي مهنإ : هللا دبع وبأ لاقو

 ٠ بق ومع دق

 ناطلسلا هرمأ اذإف . فلحأ ال انأ : لاقن الجر فلحب نأ ناطلسلا دارأ اذإ و

 . هارك إ ناطلسلا رمأو . هلام وأ هسفن ىلع هفاخ اذإ ٠ ههرك أ دقف نيملاب

 . ثنح ءىش لع روبلا نأ ءاهقفلا صعب لوف ق رثألا نم انفرع ىذلاو

 ص ۔٥ و )١)

 . بصتعم )ىلع ثغخحال : لات ةتللط ص ىنلا نأ ىرريو

 فلحي مل نإ رمأ ىلع قالطلاو قتعلاب فلح لجر نع ه بن ضعب لثسو

 © نيملا ىلإ رطضاو برهيو رغي نأ عيطتسيال ناك نإ : لاق . هلامو همد ىلع ىاخ

 . قمع الو قالط هيلع سيلف

 . ةكردم نإ رصن ناكمايأ ث هللاهحر ديزنب رباج تل س :لاق اليمج نأ 27

 تماق . كالذ ىنانمف : لاق . قتعلاو قالطلاب سانلا فلحتسي ناكو « ةرصبلا ىلع

 . ةيقتلا ةصخر هيف تءاج ىذلا رفكلا نم دشأب قاتعلاو قالطلا سولو . تلق ام

 خسنلا ضعب ىف ةدايز . هةيقرو هتأرما كسمي نأ هل زاج قتعلاو قالطلاب فلح اذإف

 ىلع هربج و اهتقو بهذ ىتح ةالصلا الجر منم اجر نع عرشلا نايب نع القن

 امأو . ثالذ هل نكمأ اذإ اذإ ةالصلا الإ تيش هيلع ىرن الف عونمملا امأف ع راطنإلا
 ء لتقلا فاخو ناضمر رهش .ؤ ناك نإف راطفإلا امأو . رزولا الإ هيلع لعن الف عنامل

 . ا . لعأ هللاو . هربج نم ىلع رزولاو . اسأب هيلع ىرن 7

 )١( هيلع اوه_كتسا اهو ناينلاو أطخلا .أ نع ءار : نابوث نع ىتاربطلا حرخأ .

 ىع هفر : 7 سابع نبا نح هيب لا هاورو 3 ٨ قش " . ٥2



 _ _ ٧٣٨٧

 لصف

 ڵ هب مهن ولظي امو ةربابجلا رمأ نم هب ىلتن اين انرظن دق : رفعج نب دمحم لاق

 وأ > ٧ سانلا ظ ىلع و ربح نأ الإ نم .ح رال 7 ك مهلع مهل هللا دلعخ امم

 ٠ اولاق ن رإف . ل مهلا و ٠٥ آ ن رخآ ن 7 و أ ٠. م وملاني ىت > مهلع مهولدي

 ل كنذ ريغو قالطلاو قتعلا م وفلح { هيلع نوردقي الو كل ذ ن وف رعيال

 ےر<طم هيلو هر 1 أ رم 7 إ » : هلوقب اجرخم كلذ نم ىلاعت هللا لعجف . ةظلفمل

 دنع رذعلا هيف لاعت هللا لزنأ دقو رةكلا نم مظعأب ءىش سيلو « ناميإلاب

 . سفنلا ىلع فولا

 لمل { ناسالاب اضرلا ءاطعإ وبلتلا ىف نامتالاتوبث طرشب كل ذ : 17

 نهم اتيش الو ١ ] تا رافكلا ال و ا تان وةعلا نم ايش اذه لثمت ىلتب ١ نم ىلع هللا

 . هدابع لع اهس رم هللا نه هجر كل دو . تامذللا

 هللا ىمعب رأ لمل زوجيال هنأل ؛ لمفلا ىف ال لوقلا ىف ةيقتلا زوجت امنإ و
 نأ الإ ةيقتلل هيلع هللا بجوأ ام عيضي الو ى ةيقتلل هيلع هللا مرح ام بوكرب

 . ريبكتلاب ولو هنكمأ اك اهحلصي هنإف 2 ةالصلاك ضئا رغلا نيبو هنيب لاحم

 . ةصخرلا :يقو . ةيقتلاو ةب وتلاو كلا :ةمألا تكله ثالث الول : ليقو

 ء

 وأ هل ح ىلع راجلا هلح نف : هوجو !ع ى رصنت ةرابجلا ناعأ ام ١ و

 ك سانال ه۔اع اتح ىد 7 وأ ك ناضم . رهش موصي أ ىلصي هز أ هلح وأ ك هرذخل

ثنح مث ، ناميألا هذه لثمب فلحف ، ريزنذلا مل لك أي الو رملا برشي ال وأ



 ۔۔ ٣٨٨

 دحمو رثؤملا ىل ] لوق ا۔اهو 2 اذه ىف ملظي ل اًمااظ ناكنإن ‘ نيملا ةرافك هتمزل

 زوبحمال امب هغملح و ز نيملسملا نيم هفملح ا ذإ اذو 0 هللا مهمحر بوبح نبا

 . قاتعلاو قالطلاك

 ءىش وه اذك لعفتو اذك لوقت كنأ ىنفلب هنإ : لجرل رابجلا لاق اذإ امأو

 & هبرض هب رقأ نإف ، رابجلا بضغي امم هنأ الإ : هلعفي وأ هل وقي نأ قحلا ىف زاج

 ء اذك و اذك لعف الو اذكو اذك : لاق ام ظالغلا نامألاب هفلح هركنأ نإو

 رقي نأ هيلع سبل هنأل ؛ هيلع ثدح الف هنم ةيقت فلحف 2 هلعفو كلذ لاق دق وهو

 { هيفاع

 لعنام رابجلا هفلحتساف ، هل سيل امب هفذق وأ رابجلا ش الجر نأ ول كلذكو

 ، هلعف ىذلا بنذلا كلذ ىلع همزلي امم رثك أ ةبوقعلا نم هلان فلحب مل نإ وهو

 نم هلمتحي امب وأ بنذلا كلذ ردقب هبفاعي امإ ناك نإو . هيلع ثنح الف فلغ

 . ثناح وهف فل « ةبوقملا

 وه ء ىشل اذكو اذك لوقي الو اذكو اذك لهفيال هز أ هفلا نإ كل ذكو

 هامتتاف & هسفن و هلام ق ةرمدم هكرت ق هيلعو ‘ اهو هل وق هل زئاح > ىلاعت ه ةعاط

 . هيلع ثنح الف كلذ لعف مث فلحو

 ء الام نالفل ذخأي مل وأ ى الام نالفل فرعي الو نالف نيأ ملعيال هفلح نإو

 هنأ فاخ ث هلام وأ هسفن ىن هوكظي نأ مهنم فاخ هلام وأ نالفب مهملعأ نإو

مهل ذخأيو انالف مهل لتقي نأ فلح وأ ى الام نالفل فرعي الو نالف نيأ لمي مل
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 سانلا ظ نيب رابجلا نم رمألا هألأ اذإ هيلع ثنح الف { اذه ىف ثنحف هنام

 نكلو ث هلام ىلع الو ملسم ىلع اللظ لدي نأ زوجي الو .نيبلا وأ ةبوقعلا و
 ةرافك الو هيلع ثنح الو 7 ثنحنو فلحم

 ىلع ىفاخ اذإ : مهضعب لاقف . ةيقتلا هب زوجي ىذلا رذعلا دح ىف اوفملتخاو
 . نجسلا ف دلخح وأ ديرشلا برضلا وأ لتقلا هسم

 انعم قيض لوقلا اذهو . طايدلا وأ فيسلاب هيلإ راشي ىتح : مهضعب لاقو

 . لعفلا الإ لوقلا دعب امو هكس: نف طوسلا وأ فيدلاب هدي رابجلا طسب اذإ هنأل

 فوخ نم نوكسة امإ ةيقتلاو « ا مم ١ ومت نأ إ » : ىلاعت هللا لاقو

 . هعوقو لبق باذعلا هنم فاخمام

 قتي الو 0 مهلاومأو مهنادبأ ىف سانلل لظلا هنم ًافور.م رابجلا اذه ناك اذإف

 نم ءىشب ادحأ دعوت اذإ ى ةزئاج هنم ةيقتلاف كلذ هنم فرعي دقو 4 مهف هلا

 زئاج كلذف 2 اهريغ وأ نيمي نم ، لوقلا نم ءىش ءاطعإب اهمد اجرو ، تاب وتعلا

 . هريغل رأ هل مقي وأ ررض عفد كلذب وجري ناك اذإ 2 هدعب و باذعلا عوقو لبق

 . اذه لثم ىف فلاحلا ىلع ثنح الو

 هلتق وأ هب رض نم ىأر وأ 6 لتقلا وأ برضلاب رابجلا هذع وت نرم كل ذك و

 نأ هعسي و © ةيقتلا دح ىف راص لقف هنم عنتما اذإ & ذلهنب رابجلا هرمأي ام لثم ىلع

 . كل ذ ىف هيلع مإ الو ، ناميألاو لوقلا نم ءاش ام هناسلب هيطعي

بقاعيو أ بضغلا ىلع لتقي هنأ افورعم رابجلا ناك اذإ : اضيأ رثؤملا وب أ لاقو رت مك
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 نم بقاعي هآر دقو ، رفكي وأ هتأرما قاطي نأ الجر رمأ اذإف . ةعيجولا ةب وقملا

 ناميألاو لوقلا ن.لجرلا اذه هاطعأ اذإف ء هبضغ أ نم لس نم هنم لس ابرو هيصعي

 ةيقتلا دح نم اذهو ، ثنح الو هيلع مثإ الف « هب هرمأ ام .

 ناك ث ةزئاج هل ةيقتلاف 2 هناوعأو رابجلا نم عانتمالا ميطتسيال ناك نمو

 . نيقرفتم وأ نيعمتجم هناوعأو رابجلا

 نم أتي وهو نيطوس وأ طوس برضب رابجلا هدعو نم : رثؤلل ىأل ليقو

 . ةفصلا هذه ىلع فلحو ي كالذ لمتحم هنأ الإ « كلذ

 . ثنحلا هيلعن : عضوم ىفو . هيلع ثنح ال : لاق

 كنأ رما قلط : هل اولاقن . الجر ناطلسلا ناوعأ ذخأ نإ تيأرأ : هل ليق

 . هتأرما قلطف ءىشب هودعوت اونوكي ملو ى ؟دحاو اطوس هوبرضف 2 ىف

 . هن وكرتي ىتم ىرديال هنأل ؛ هيلع ثنحال : لاق

 : هل اولاتف رخآ اوذخأ مث « ىتلطي لف هوكرت مث طوس هوبرض نإف : هل ليق

 . قلطف اذد ىأر دقو ڵ كتأرما قلط

 . كلذ لمتحم ناك اذإ ثنحلا هيلع : لاق

 سانلا فالتخال ڵ ؟رمسفم آةد_ح هل ملعنال بورضملا هلمتحال ىذلا برضلاو

 ، طاوسأ ةرشع هودعو نإ : اولاق مهنأ الإ ، كلذ ىف مهتوقو مهفعضو مهلاوحأو

 .هيلع قالطال قلطف ء كلذ لمتحم نيط وس برض نأ اهلف « كالذ لمتحم نأ اجرف

 برذلاهيلع داعي نأ الإ 2 قالطلا همزلكل ذ دعب قلط مث ةرشعلا هوبرض نإ و

. هيلع قالط الف قلطن « ةدايزلاب هودعوتي وأ
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 دق مهنأل ؟ هيلع قالط ااو قلطن ‘ ءىشب هودعوتبي و قاط : هل اولا نإو

 .ارح مهب رضل ىرعي الو هوب رض

 ىلع ادحأ اولتق مرإ لو 2 هناسلب رفكي وأ قلطي وأ مهل فلحب نأ هورمأ نإو

 ثالذنم اتيش هودعوتي ملو ، نجسلا ى هودلخ الز هوبذع الو ، كلذ نم عانتمالا

 اذه ىلع قتعأ وأ قلطو مهل فلحف 2 مهلظو مروج نم ىري امل مهفاخ هن أ الإ

 نإو هيلع نوبذمي و بصنلا ىلع نولتقي مهنأ لعي نأ الإ ، ثناح وهف ى هجولا

 همزليال هنأ وجرنف . مهنم عانتمالا ىلع ردقيال وهو 2 هيلع ا وبضغ هولأسام مهطعي مل

 . قاتعلا الو قالطلا الو ثنحلا

 . هل هلامو اهراك ناك اذإ هيلع زوجي الف ، مهلطتب هتيطع وأ هلام ميب امأو

 مهنم بلطمب مهلاومأ" مهل اوعاب وأ ةربابجلل هوبهو نيزلا دارأف نوملسملا رهظ نإف

 . كلذ مهلف مهناوعأ وأ ةرب يجلا ىديأ نزم مملا وم ] اوذخأي نأ . مهل ا مهناوعأ وأ

 اوا نإ : لاقو ع ةاودلا مهل لمح نم ميب در هللا هحر ىدنلجلا نأ انغلب دقو

 نإف . كلذ مهمزايف مهسفنأ ةبيطب مهل اوبهو الو مهل اوعابا. لاومألا باحصأ ناميأ

 باحصأ فلكسي الو . مهل عزني مل نيملا نع اولكسن نإو . مهلاومأ اوذخأ اوفلح

 ةربابجلا ىلإ نامألا اودر نإو . نيهراكاوبهو وأ اوعاب مهنأ : ةزيبلا لاومألا

 . نامأ مهيلع سيلف ء كلذ ىلع مهوهرك أ ام مهناوعأو

 وأ اوعاب اوناك اذإ مهل ةلغ الف ، مهلاومأ نوبهاولا وأ نوعئابلا ضب نإ و

. ديعو ريعب اوبهو
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 . ةربابجلا ىلع محلا ومأ ةلسغ مهل نإف { ديعوب اوبهو وأ اوعاب اوناك نإ و

 مهنع حرطي لا ومألا حالص ىف اومرغ وأ اوقفنأ امو ڵ ةربابجلا اهنم كلهتسا امو

 لاومألا لهأف ه ونب وأ هولسف امو « مرغ مهل سيهلف ةلغلا نع داز نإف ، ةلذلا نم

 هنوذخأي موب هتميق مهلإ اوعفد اوءاش نإ وء٬مهرامع جارخإ مهوناكاوءاشنإ رايملا

 ةميق نم رثك أ ناك نإف ، اونكس ام رجأو اولفتسا ام مهيلع بسحمو ڵ مهنم

 ًاصاصق ناك نإو ، هونكس وأ هولغتسا امم لذضفلا در مهلعف ث ءانبلا مأ رجشلا

 . ءىش ةر ابجال سيل و اهلهأل لاومألا تراص

 لاومألا لاهأ نع حرط ث رجشلاو ءانبلا ةميق نم لفأ هولغتسا ام ناك نإ و

 مه رامع ملقب مهورمأ نإو . ةميقلا لضن مهلإ اوعفدو ك هونكسو هولفتسا ام لاثم

 مجا ا عفد ام لا ومألا لهأ ىلع ةرابحالو ، اونكسو هولغتسا ام ةميق محم اوذخأ

 . نملا نم

 لهأ ذخأي ملو ڵ ةلغب بصتغملا ذخأي مل هنأ هللا هحر ىدنلجلا نع انغلب دقو

 اذهو هيل ١ مهلص وأل اوبلط ولو ، كلذب ا وبلاطيم مهنأ انعم ىزلاو . نُملاب لاومألا

 . رثؤملا ف أ لوق هيلاع ىضم ىذلا

 دج وي و .ؤ ةمصتفملا ضرألا 7 لسمعااو نيطلا نكي اذإ كلذو : هرغ لاقو

 هےوذجو هنيط نم اراد هريغ ضرأ ىف ىنبي لجر ىف 0 هللا همحر نسحلا ىن ] نع

 كبصافلا جارخإىلع ةب وصأا ضرألا بحاص ردق ش هضرأ ةب وصخملا ىنعأ ك هناعدو

 . فكالذ ف بدصافال > ال هنإ

{ رماعلل هتميق ىطعأو هذخأ ءاش نإ رايخلا ضرألا بحامل نإ : هريغ لاقو
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 7 نيملاب ناطلسلا هذخأ نم نا : اولام ى هيلع كلذ هلو ڵ هجارخإب هرمأ ءاش ن

 . ثنحلا نع رذعلا هاف ، اهريغ وأ ةعيب ىلع ةا

 هب ملعيال عضوم ىف ودو ، اهريغ وأ ةعيبلا ىلع فحي ناطلسلا نأ مل اذإ امأو

 هيلإ بهذف ، راجلا ناطلسلا نم عانتمالا ىلع هيف ردقي عضوم ىف وأ ڵ ناطلسلا

 هسفن ىأرب هيلإ بهذف ء ناميألا نم اهريغ وأ ةعيبلا ىلع سانلا فلحم هنأ لعي ودو
. . َ ١ 

 . ثغلا همرلي هن اف ‘ هنل>حو

 بهذ وأ«هنم عانتمالا ىلع ردقيال وهو هيلإ لسرأو هتكلمم ف ناكاذإ امأو

 4ذ أ ملعي ال هن ] الا ك ةحاح ال٫ ٨هل ا بهذ وأ هربذل وأ هل ةحاح ق ناطلسلا ىلإ

 ذوخأملا لثم اذهف ء نامألا هذه هيلع لجو هذخأ ناطلسلا هآر املف ، لظ هب ديرب

 . همهم ثن> االو ةا

 لمف ىلع رابجلا هربجف ، هنيب رابجلا ربخأو ءىش لعف نع فلح ىذلا امأو

 هه رك أ وأ ادمعتم وأ يسان هنيميب هربخ نإو . ثنحم ال هنإف ؛ هلعف نع فمل> ام

 رجلا برشي الو نالف لتقي ال هنأ نيملا ىلع ههرك أ نإف . ثناح وهف كلذ لعفف

 من آ وهو { هيلع ثفح الف ، هياع هفلح ىذلا كلذ لعف ىلع هربجأ 7 ، ىكزي الو

 ربجي ىذلا ةلزنم اذهو . هني ىف ثنح الو . هيلع ههركستسا اذإ هلف ىف مثأي ايف

 . قتعلاو قالطلا ىلع

 لخدي ال وأ مويلا اذه ىف ءالا برشي ال هنأ هتجوز قالطب رابجلا هفلح نإو

 برش ىلع رابجلا هربجف ، هلعف لالح هل وه امم اذه هبشي امو ص مويلا اذه هلزنم

.هلعف هل لالح هنأل ؛ كلذب ثنحن ال هنأ وجرنف . مويلا كلذ ىف هلزنم لوخدو ءاملا



_ ٣٩٤ 

 لخد نإ هتجوز قالطو هديبع قتعب فلح نإو : هللا هحر رثؤملا وبأ لاق

 وهف هنيميب هربخم ملو لعفف ، رابج كلذ ىلع هربجف 2 ماعطلا اذه لك أ وأ نالف راد

 . هيلع ثنح ااو لعف ىتح كلذ ىلع هربج 7 هنيميب هربخأ نإو . تناح

 بجا و! سل و هلعف نإ هع 3 ال ام هاعفد ن ] رابلا هب هرم ١ ام لك : لاقو

 ‘ هاعد ىح راجلا هربح مث ك هلعفي ال ٥هلممع قتع و ] 4 رها ىفالامب فلج )1 امو هيملع

 . ثنحلا هيف هيع ىراف { هرمأ نأ ديب نم هذلح ناكدقو

 & هيلع ههركب نأ ريغ نم ه-ةنب هلعف ول امم { هلرا ةيدعم نم هب هرمأ ام امأو

 قالطب فلحم « ةيقتلا لج ] نم م 1 هادف هيلع ههرك أ نإف . هيف هلا يصاع ناك

 لف ىتح ه ربجو ‘ هللا ةمصعم نم عنمل كل 7 ليرب ؤ هلهغ»: ال ] هديبع قتعو هتجوز

 . هيلع ثنح الف

 . هه”اي ىح هر حف ك هه٠ ابد ال هتأرما ىااطب فلحف . ىنعياب هل لاق نإف

 نكي مل هنأل ؛ ثنحم نأ فاخأ . هللا ةعاط ىلع ىنيياب : هل لاق ناك نإ :لاق

 ىلع ةعيب رابجلا ميابي ال نأ هل ىغبني ناكولو . هللا ةعاط ىلع هعياب نإ مئإ هيلع

 . امثإ اذه ى هيلع ىرأ ال نكلو « لاح

 ىلع نيعت الو ؟يلع جرخ ال نأ ىلع وأ ى هللا ةيصعم ىلع ىنعياب : هل لاق نإ و

 هيلع ثنح الف \ كلذ ىلع هعيابي ال ىتتعلاو قالطلاب فلحف 2 اذه وت وأ ىتبراحم

 . اهب هفلحتسي ىتلا نيعلا ىف هللا ءاش نإ

هذملحتساول \ام لثم٬كل د لم ف ثنح رابلا هر هفلن ام ريغ نمهب فلح نإ و



 ۔ ٥ ٩ ٣

 جحلاو قتعلا ىف ثنحلا وه همزل ، ةقدصلاب وأ جحلاب وأ قتعلاب وه فلحف قالطلاب

 . ةقدصلاو

 ناميأ ةثالثب وأ نيني.يب وه فلحف :ناميألا هذه ضعبب هفلحتسا نإ تالذدكو

 ثنحلا همزل ڵ امم قتعلاو ىفالطلاب وه فلحف ث قالطااب هفلحتسا ول هنأ ام لثم

 . قالطلا ن بد قتعلا ىف

 فاحف ، هلف هيلع مرحم وه ام لعفي نأ نيملا ىلع الجر رابجلا هرك أ نإو

 رابجلا اذه ربخأ اذإ هنإف ص هلعفف ءىشلا كللذ لعفي نأ ىلع رخآ رابج هربجأ مث

 ثنحالف ،كل ذ دعب هلعف ىلع ههرك أ ، لوألا رابجلا اهيلع هنلح ىتلا هنيميب ريخألا
 هربخيمل نإو همزلي الف ثنحلا امأو . هارك إلا ىلع هلعف ىف مثأي ايذ مئآ وهو « هيمع

 . ثناح وهف هنيميب

 نع فلحي نأ رابجلا ههرك أ ىذلا هنيعب ءىشلا كلذ ود لعف نإ كلذكو
 ثناح وهف« هلعفف هلعف هل زوج الام لعف نع هفلح ناك نإف . هسفهب وه هلع مث هلعف

 . هيلع ثنح الف « هلعفن هلعف هل زوج امع هفلحتسا ناك نإ و . هنيمت ىف

 لاقو . اهمسي وأ ةريبك وأ ةريغص ةيصعملا هل ىمسو ث هللا ىصمي ال هفلح نإو

 نإ و.ثنحلا همزل ةيصعملا كلت هلعفب هللا ىصع مث « فلح مث كتلتق فلحت مل نإ : هل

 . ملعأ هللاف هللا ىصع م هللا ىصعي ال هفلح

 : هل لاقن اهذخأف . كتيب ىف اهلك : هل لاقو ةزبخ لجر ىلإ رابجلا مند نإو

 .ثناح وهف « اهلك أي ملو فلحف « كتلتق الإ و اباك أت كنأ كتأرما قالطب فلحا

. بوصغم ىلع نيم الو « اهنك أ همزليال هنأل ى ثنحلا همزليال : لوقو



- ٣٩٦ 

 ىدنع سيل : هل لاقف . هتباد فلع وأ [ههرد هيطع نأ رابج هيل ١ باط نإ و

 فلحف ، هكسلميالو فلعالو مهرد هدنع ام قاتعلاو قالطلاب هنلحف 2 مهرد الو فلع

 . هكلمم ىف فلعو مهارد ه انع وهو كلذ ىلع

 هل هرك ذ دق برق عضوم ىلإ بهذي مل نإ نامألا هذهب فلح نإ كلذكو

 بوهذلاالو فلعلا الو مهاردلا نكت ملو٬تقولا ىضقنا ىتح بهذي ملو تقو ىلإ
 . ةلأسملا هذه نع فوقولا بحنف . هلعف نإ هيف هيلع مإ الو 2 هزجعي

 دقو . ملظ هريثك و هليلق ة.ء ابلا ملاظ نأل « اذهب ثنح ال هن أ صعب ىأرو

 هةلح ىذلا فيعضلا لجرلا اذهل نأك دقو . ةلظلا نم ةيقنلا دنع سانلا هللا رذع

 . هلام ىلع هلتاقي نأ هل لحمو ، المع هل لهي الو « تيش هلام نم هيطعيال نأ رابجلا

 . كلاه رفاكملاظ كلذ . وه هلام ىلع هلتاق ىذلاو . ديهش وهف ثالذ نود لتق نإو

 اذه ثنح ال نأ تببحأ اذه لجأ نف . كلذ ىلع هدهاجب نأ هل هللا لعج دقو

 . لجرلا

 الإ و كلام نم اذكو اذك ىنيطعتل كتأرما قالطب فلحا : هل لاق نإو

 هلمعي مل مث ، آريثك ناك اليلق ، ءىشلا كلذ هيطعيل هتأرما قالطب فاحف . كتلتق

 . نيملا نم اذب دجيال اذه نأل ؛ هيطعي نأ ارداق ناكولو ، اذه ىف ثنح مل كلذ

 . رفعج نب دمحمو رئؤملا ىأ نع لوقلا نم ىضم ام رثك أ

 كتأرما : هل لاةف ، ناطلسلا هنلح لجر ىف « هللا هح ر بوبحم نب دمح لاقو

 ناك نإ : لاق . عجر من ىفاويل قاطناف ، اذك ضرأ اذك موي ىفاوت مل نإ قلاط

. رثؤملا وبأ لاق !ذكهو . هتأرما قل ة الف آر وبجم



 س ٣٩٧

 ىلع لخدف ذيبن برش نإ هتأرما قالطب فلح لجر ىف ،رفعج نب دمح لاقو

 : الوق هل عمسي ف ث هبرش نع فاح هنأ هربخأف برشي مل نإ هيلع فلحف « رابج

 لوق ىف ثنحيو . رثؤملا فأ لوق ىف ى هيلع ثنح ال هنإ برشف 5 همد ىلع هناخو

 . لعفلا ىف زوجت ال ةيقتلا نأ هعم نأل ؟ هللا دبع فأ

 اذإ هنأ لعي وهو « هينع ىنرهظأف كلزنم ىف انالف نأ ىنغلب رابجلا هل لاق نإ و

 . ىلطت ال هتأرما نإف ، هتيب ىف وه ام هتأرما فالطب فلحف ث هلتق هب رغظ

 هنلا نأل ‘ روذعم وهو { اهف هيلت ةرافك ال اذه لذم ق نامألا ق كلذكو

 نود لوقلا ىف اذهو « ناميإلاب "نئت هبلقو هرك أم الإ » : لوقي ىلاعت
 . لعفلا

 وهو ‘هتيي ىف سيل انالف نأ اهقالطب فلح اذإ هتأرماقلطت : رثؤملا وبأ لاقو

 فلحا : رابجلا هل لوقي نأ الإ «هلتق هب رفظ اذإ هنأ لعب ناكولو ، هتيب ىف هنأ ل

 كتبرض وأ كتلتق الإ و © كتيب ىف وه امو { و نبأ ملعت ال كنأ كتأرما قالطب

 . هيلع ثنح الف فملح نأ هرمأ اك فلحف . ةيقتلا هيف هعست ىذلا هجولا اذه ىلع

 © كتلتق الإ و وه نبأ لت ام كتأرما الطب فلحا : هل لاق نإ : هل ليق

 فلحف ء كتيب ىف وه ام فلحا هل لاق وأ ى هتيب ىف وهو هتيب ىف وه ام اهقالطب فلحف

 . وه نبأ ملعي وهو 2 وه نيأ ملعي ام هن ]

 “ملا همزلي ال امنإو . هرمأ اك فلحم مل هنأل ؛ ثناح اذه لك ىف وه : لاق

. فملح نأ هرمأ اك فلح اذإ
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 وأ ، كمالغ وأ كدلو تلتق وأ كتلتق الإ و كتأرما قلط : هل لاق نار

 اذك ثالام نم تذخأ وأ . مهرد ةئام نالف لام نم تذخأ وأ ، اتالف تاتف

 . اذكو

 . هريغ ىلع مقو امنإ ديعولا نأل ؟ قالطلا هيلع بجو اذه ىلع قلط نإ : لاق

 . ريف هلا هدلو ىن الإ رفكي نأ الو ، هتأرما قالطب هريغ نع قتي نأ هل زو الو

 . ةيقت هيف سيلف هلام ذخأو همالغ لتق امأو

 .ةيقتلا هتعسو هلام وأ هسفن ىلع فاخ اذإن٬سفنلاو لاملا ىف ةيقتلا عست : لوقو

 لمد ام قالطا اي ء ىش ىلع رئاح ناطلس هناحح2سا نم : بوبحم ن درح لاقو

 . هملع ثنح ال هن ١ : هلانر نأ فاخ و»و 0 هلد لقو « هل ه ثيش

 لعفلاب هل رفأ اذإ ةبوقعلا هنم فاخن ناك اذإ : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 نإف . فاحن الو هربخيلف { لعفلا كلذ ىلع هبقاعي ال ناك نإو . هيلع ثنح الف

 .ضرعلا ىف مستالو نيدلاو لاملاو سةنلا ىلع فولا ىف مست ةيقتلا نإ : ليقو

 قاتعلا و قالطلا ماطعأ اذإف ءناسالاي رفكلاب ةيقتلا اهبف مست ةلزنم لك : ليقو

 . هقيقرو هتأرما كسم نأ هل زاج « ةلزنلا كلت ىلع

 اوبهذي نأ ىفاخنف نراملا ىلع رمع امنإ : هللا همحر ءاثعشلا ىنأل لجر لانتو

 كتأرما كياع قب أ ءانمشلا وي أ : لاقن ؟ قالطلاب مهل فلعت نأ انلأ ،انلاومأ ضعبب

. كيلع مرحتف ةااط مهطعت الو



_ ٣٨٩٩ _ 

 هللاب فلحب نأ هلام نم ةفئاط بهذت نأ فاخ نإ هبلع سأب ال : هريغ لاو

 . قالطلا نم ضرف ام هيلع زوجيف قالطلاب فلح الو 2 رذكي م

 اورمأو ، رجسم وأ طئاح ىف سانلا اوعمجف ء ةعيبلاب هوذخأ لجر ىف ليقو

 معن : نولوقي موقلا كثلوأ لعجن ى ةعيبلا ناميأ هيف اباتك مهيلع أرقي نأ الجر

 ىوأ نإو . هيملع ءىش ال هنإ دحأ هل نطفي الو « ال ءال : لوقي لجر مهدو ث معن

 . هناسلب حصفيمل ام نيملا همزليال هنإ ، ملكتي ملو هسقن نم اضرلا مهيري هنأك هسأرب

 اولمةي وأ رحبلاىف هوقليل وأ هولةيل مهديس اوذخأ ديبع ىف رفعج نب دح لاقو

 . اقتع ")كلذ ىف هيلع اورب ذ مهتتعأف مهقتعي وأ هكملهي العف هب

 هنإ { هقتعأ كتلتق الإو ىنقتعأ : لاقن هديس دبع قثوأ نإ كلذكو

 لاق اذكهو . قتمب هنم جرخ ام هدبع هنأ فلح ك اح هل هفلح نإ و . قتعي ال

 . رثؤملا وبأ

 هتأرما هتلدف 2 حطس وأ لبج ىلع هتأرماو وه لجر ىف « رفعج نب دمحم لاقو

 كب تلسرأ ال إ و ىنقلط : هل تلاق ردحنملا ضعب ىف راص اهلف ، هيأر ردحنيل لبح

 { ةدحاوب هعم تيقب اثالث اهقلط نإف . قطت ال اهنإ : اهقلطن ، طقست ىتح لبحلا

 . كاذف تلبق نإف ، ةدحاو اهقلطي : دايز وبأ لاقو . هللا همحر هللا دبع 1 لوق ف

 . ةدحاو اهداز ىلدز : تلاق نإو

 نمم عانتمالا نع ردقي ال ىزلا هركتسمل زوج ةيقتلا نإ : رثؤملا وبأ لاقو

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو . ههركستسي

م . قالغإ ىف قاتعالو قالطال : ةشئاع نع كاملاو هجامنباو د وادوبأو دحأ ىور )١(



 نوعبرألاو ثلاثلا لوقلا

 ةقدصلاب نيملا ىف

 هنأ : ةقدصلاب ناميأ ةثالث فلح لجر ىف ء ىلع ن ىسوم لاق : دايز وبأ لاق

 . رشعلا دعب نم رشعلا مت « رشعلا دعب نم رشعلا جرخي مث ، رشعلا جرخي

 هيلع ناك« اهيف ثنح نيمب ىف هلامب لجرلا قدصت اذإ : هللا هج ر ديعس وبأ لاق

 نإو ى هب تدصت ام جرخم نأ ، ثنح اذإ هيلعف هلام ثلث نم لقأب فلح نإف رشملا

 : لوقو . هلام رشع ىلإ در :لوقو . هلام كثىلإ در « هلام ثائ نم رثك أناك

 . هب قدصت ام رشع هيلع تبثي

 :لجآ و لجاع قادص اهجوز ىلع اهلو تثنحفذ ةقدصلاب تفلح ةأرما ىف ليقو

 . اضيأ هترشع لحآلا تضبق اذإو . لجاعلا رشمت اهنإ

 تفلح اذإ ةأرملا نإ : ىدنلجلا ىلإ ىسوم باتك ىف « هللا هحر مئاه لاقو

 ص رشعلا هنم تجرخأ اهقادص ذخأ نم ةردق ىلع تناك نإف « تثنحن اهلام ةقدصب

 ٠ ء. ئ همو اهلع سللف هذخ ] ىلع ردقتال تن اكن إ و

 نإ : لوقن . دحأل اهب مدي ملو هلام ةقدصب فلح نم : رفعج نب دحم لاقو

 هيملد ءىشال : لوقو . نيم ةرافك هيلعف ثنح نإ : لوقو . اهلهأ فور.ه ةندصلا

 يألا !ذ_دو . ءارقفال هرشع نوكي مث نيك اسللاو ءارقفال هيمسي ىتح كلذ ىف

. انيلإ بحأ



_ ١ ٠ -- 

 نوكب : لوقو . ثالذ ىف هيلع ءىش الف 2 نيطايشلا ىلع ةقدص هلام : لاق نإو
 نم ىصحم ال نم ىلع وأ ءاينغألا ىلع وأ نجلا ىلع : لاق نإ و . ءارق:ال هرشع

 . كلذ ىف هيلع ءىشال هنإف ، ءاينغألل هلوق ىف الإ ءارقفلل هلام رشمف ، ةرثكلا

 جرخم ى ةطسو ةميقهلام نوم ةوةي لودعلا نإف ء ثنحم هلام ةقدصب فلح نمو

 ٠ ءارقفلا ىلع 45 رفيف هرشع

 . قب ام رشميو لجآلا و لجاعلا هنيد هل عفري : لوقو

 . لجاعلا هنيد هل عفري : لوقو

 : لاق اذإ هلمك هنيد عفري نأ بح و . لجآلا الو لجاعلا هنيد مفريال : لوقو

 . اهسبلي : عضوم ىفو . اهسبال وه ىلا هبايث هل مفرتو ء هنيح نم هيضقي

 ناك نإو . ثنح موب موقيو هضبق اذإ هرشع جرخأ لجنآ ىتح هل ناكنإ ء

 . ثنحلا لبقتا ةلا رشع هيلع سيلو ء هرشع جرخي موي هتسيتن كلذ فرعي |
 نإو . ءارقفلل هلك كلذ جرخأ ص هسدس وأ هعب ر 5 هلام ثاث قدصت نإ و

 . رشملا ىلإ عجر ثلنلا نم رثك أب قدصت

 هلام رشع جرخأ « لام هلو ثنحو « لام هل سيلو هلام ةقدصب فلح نمو

 . ثنح موي

 . ءىش هيلع سيلن « لام هل سيلو ثنخ و « لام هلو فلح نإ و

 رشملا جرخي نأ هيلعن ، هللا ليبس ىف وأ ليبسلا ىف هلام لعج نم كلذكو
 . ثنح ا ذإ ءا رةمال هلام نم

)٦ ٢ _ نس۔ااطاا .جهنم -۔ح٦ )



 ع ٢٣.

 هترضح ىتح هلام رشع جرخي ملو ثنحو « ءارقفلل هلام ةقدصب فلح نمو
 ص هتجوز ىنادص رم لقأ هلامو ث هيلع اهل قادصب هجوزل هلامب دهشأف 5 ةافولا

 لضن نإف ، لبق نيدلاب أدبي هنإف . ةجوزلا تبأف « هلام رشع ةميق رفت نأ ىسوأو

 . مهل ءىش اه الإ و 7 ارةهال ىطعأ ‘ نيدلا لعب ءىش

 وهف ، ىماتيلل : لاق نإو . ديبعلل نوكي هنإ . ديبمال هلام ةفدصي فلح نمو

 وهف ث نجال : لاق نإو . ءارقفلا مهف نيك اسل : لاق نإ و . ىماتيلا نم ءارقنال

 :لوقو .مه اهاو" اذإ : اننيد لهأ نم ءارقفلل وهف ء نيكرشملل :لاق نإو . ءارقفلل

 ء كرشلا لهأو سوجلاو ىراصنلاو دوهحال : لاق نإ و . نيملسملا نم تلذب ىنع نمل

 ىهن « مدآ ىنبل : لاق نإو . ءالؤه نم هب ىسي نم اهنإ ، ءاسنلل وأ لاجرال وأ
 . ءا ر٥غال

 رك ذ نل نوكست نأ بحتو . لافطألا نم ءارقفال ىهف ، لافطالل : لاق نإ و

 رفكي ىذلا وه { اهريغو ةقدصلا ق نيملا بحاصو . ملعا هناف ك لهبعلا اما . محم

 . كلذب ك احلا هذخأي ال هسفن نع

 لصأ هيلع موق هنإ ك ثنحو هلام ةقدصب فل> نميف ى هللا دمع ف أ نعو

 ةميق الف ك ثنحلا لبق ناك نإو . ميوقتلا لبق ةلفلا نم قفنأ ام الإ ه هتلغو هلام

 . هيف هيلع

 امب ثنحلا موي لصألا هيملع موقي هن أ الإ ث ةميق ةلفلا ىف هيلع سيل : لوقو

ك لصأالل عيبلا ف . نوكي ال ام . تنلا موي ٣1 نم اكردم ناكامو . هو
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 :هل لاقيف 2 هنيد ىفاغك ؟ هلام ناك ن راو . ٦1 و هلجاع هك هنيد هل عفر و © ةميقلا هيفف

 هنإف ، ىذضتي نأ لمألا ىلع هرخأ نإ و . ثالذ هلف هاضق نإ . ةعاسلا كنيد ضقأ

 . هلام رشعب

 ةف ردب وأ . هديبع تتعب فلح نميف « هللا هج ر ىرا ملا ف أ ىإ بسني اممو

 . ديعلا ثالذكو . ةبه وأ هي عيبب هريغ ىلإ هلام لاي زي نأ هل زاج 2 هسفن لامف ,لع هلام

 هلام هيل ١ عجر ح ٠ ثالذ لهب نم ثنح ح : هريغ كالم ىلإ ديبعلا و لاملا راص اذإف

 ىف ديبعلاو لاملاو ، هنع فلح ىذلا لعفلا كالذ ىلإ مجر نإو . هل زاج ، هديبعو

 دي ز ن رباجل . هانعم وأ لوقلا اذه ىورو . هل ديبهلاو لاملاو دعت ‘ هكام

 . هلا همح ,

 > اوتام وأ اوب \غ دق مذح و ثنح املف 6 نينيعم ء ارقدىلعهلام ة رحد فل> نمو

 ىطعبو ڵ مهل وهف { ةقدحلا مهل زوجب نمم اوناك اذإف . تام وأ مهضعب باغ وأ
 ۔- ٠

 . هل سبحو هتح> بئاغ بسح و تام نم هب رزو

 : مهنيعب سانأ وأ هنيعب لجر ىلع ةقدص هلام لامج اذإ هنإ : لوقلا ضعب ىفو

 : لوق و . هيلع ءىشال : لوقو . .نيع ه. رافك هيلع و « هيلع بجا وب وب سمل كالذ نإ

 . ءارقغال ثالذ نوكي

 . نم هلام رشع ج رخن . هنإ ئ ۔ ثنحف ءا رقفلا لع ةقدص هلام لعج نميد ا امقو

 4.3 وأ ن نا ںا . ةصيخ رةميف : لوقو . ةطسو ة ةميق نيسا ن نالدء ح هم ة وهب و ( ء ىش

 ه ١ ٠١ -١. ء - . 7 ه - . “‘]إأاآ :اح ل>
 ثالد راجح ٤ ل و ۔؛هلا و ١ لدعلا 4۔يمب ٩4.:ذب وه 4م ٥ نإو . كلذ زاج هل ١ و

٠ 
 ٤ . ےس

. 
 کملد - الب ه - ؟ أ هه ساف آ 4ذم ه ىه ح نم ىطعي ر

دا ا ١
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 ، .ثنح اذإ هجارخإ ىلع ربجي الو ، ثالذ زاج هتميق ىطعأف هلام سبح نإ و

 . هسفن تاذ نم وه لعفي نأ الإ

 هضبقو « ءارقفلل اليكؤ مكاحلا ماقأ ع ءارقفلل هلام نم كلذ جارخإ دارأ نإو

 . مهلع هقرفو مه

 موي هلام رمع جرخأ ڵ لام هلو ثنحو ث لام هل سيل و ةفصلاب فلح نمو

 . ءىش هيلع سيلف ، لام هل سيلو ثنحو « لام هلو فلح نإو ثنح

 .فلحموي هلام نم رشعلا جرخي نهيلع ء هليا ليبس ىن هلام لعج نم كلذكو

 . كلذ نم رفوألا جرخي : لوقو . ثنح موي : لوقو

 ثحيال هنإ : هل هدح ائيش هلام نم انالف معطيال هن أ ث هلام ةقدب فل> نمو

 هعيبي نأ ةلازإلاف ، ثنح و هلام لي زب نأ دارأ نإ و . هدح ىزإا م ىشلا مهمعطي ىتح

 ص ثنح مش هلام عاب اذإ هنإ : لوقو . هبرقي وآ دحأل هبهي وأ ، ث نحم مأ احيحص اكيب

 عيبلاب لاز اذإف . هنيعب هنم ءىش ةقدصب فلح نأ الإ نملا رشعي نأ هيلت بجو

 . هيملع ثنح الف آ ت ¡ل ١ لمق

 عيبلا ىف زارحإ الو ي نملا رشع هيلعف ڵ ثم> مث هلام ةقدصب فل> نإ امأو

 . هيف ضبق الو

 ڵ ثنحلا لبق ةيطملا زرحم ىطعملاف ، ةحيحص ةيطع هريغل هلام ىطعأ نإ امأو

 ىطعملا ناكولو ، ماكحألا ى توف ةيطعلا ىف لصألا ناكاذإ ، ميبلاك ةيطعلا سيلو

 ةيطعلاك وه :لوقو .ميبلاك وه :لوقف رارقإلا امأو . نيملا ثفح نع ةليحلا ديرم

. زارحإلا ىلإ جاتحيو
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 فلح نإف : رفعج ن دمحم رباج ىبأل تلت : رهزألا نب دمحم ن ىراوحلا لاق

 رثكو أ لق ڵ هلام نم ًاثيش لك أ نإ : لاق . هلام ن. اميش لك أي ال هلام ةقدصب

 نالف لام ن. لك أ نإ : لاق نإ كلذكو . هيأر ريغب وأ هيأر لك أ ڵ ثنح

 . تنح رثك و ] لف . اشثيش 4ذم لك ف اميش

 2 نيكاسملا ىف اهلام ةقدصب تفلح اذإ ةأرملا ىف ، ديعس نب ةنادغ باتك نمو

 اوج رخ نأ اهتئروىلعف تتام نإ و . اهجوز ىلع اه ىذلا اهقادص رشعت نأ اهلع نإ

 كلذب ىموت نأ الإ « نوربجنال :لوقو .اوعنتما اذإ ثالذ ىلع نورب و ، هرشع

 & نيك اسملا ىف هرشع اضيأ اهلعف ، اهجوزل هتبهو نإو . ثاثلا نم جرخي ناكو

 . هتضيق رق تناك هتطعأ امل اهنأل ؛ اهلام نم هجرخم

 تاله ىح هرشع جرح لو لام هل و ؤ ثنحف هلام ةورد لجر فلح نإو

 . هيلع تيد نوكي هنإ ك هلام

 6 هرشع لعب تب ام رشع من ) هرشع جرخأ ) ارا رم هلام ةفصب فلح نمو

 لثم 0 نامبألا ميج ىلع ىن أي ىتح كلذ لعفي كلذك و . كلذ رعب قب ام رشع مث

 & اهتميق وأ مهرد ةئام كلمي وهو اهمف ثنحيف ، نمأ ةئالث فلح ىذلا ىف كلذ

 ةينمب ةلالا ىفو ى مهارد ةعسن ةيناثلا ىفو ڵ مهارد ةرشع ىلوألا نيملا ىف جرخ هناف

 . منصي 7 مهرد رشعو مهارد

 دعب اهنم ءىش ىف ثةحو ث ريثك لام هلو نامالا نم ءىش ىف ثنح نإ و

ءىلوألا نيملا ق ثتن> م و. هل ام رشع جرح ا ا :1 ١ وا 4ًدم لف ١ لام هل و( كلذ
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 لبق ) ىلوألا نيملا ثدح لوب دافتسا ام رشع عم ) لوألا هلام نم تب ام رثعي ح

 . ةرخآلا نيملا ثنح

 دعب هتنرو اهب ملعو ث اهب صوي و ث ةفدصلاب ناميأ ىف ثنح هيلع ناك نم و

 . هلام نم كلذ اوجرخي نأ مهمزلي هنإ ، لدع ادهاش مهدنع اهب دهش وأ ء هتوم

 ةقدصب رخآ تقو ىف فلح مث 2 هلام ةفدصب دحاو ءىش ىف فلح نإ امأو

 . دحاو رشع هيلع امإف « ثنح م : ارارم فلح ىتح كلذك م 2 هلام

 هنإف ، نيمي دعب نيمي ىف ثنح مث { ةفلتخم ءايشأ ىف نامأ ةئالث فلح نإو

 رشع مث 2 ةيناثلا نيميلل هنم قب ام رشع مث ‘ ايثنح :نيم لوأل هلام رشع جرخت

 . ناميألا ىضقنت ىتح كلذك مث { ةثلاثلا هنيمل كلذ دعب هغم ىقبام

 ‘ ثنح مث تارم رشع هلام ةقدص هيلع :ةدحاو ةملكب دحاو ءىش ىف ىنئاق نإ و

 . لاق امك تارم رشع هلام ةقدص هيلعف

 دحاو ءىش ق ئ ةظانم ناع ا وأ ةلسرم نامأ ةرشع هملع : لاق نإ كااذكو

 اذه ىف ةدحاو ةرافك هيلع : لوقو . لاق اك ناميأ ةرشع هيلمذ ء ةدحاو ةملكب

 . ةلسرملاو ةاظلفملا ناميألا ف

 ك

 ىلع ءرملا اهدةعي قل)ا نامت لا ىعم نم عم اها رن ال : ملع ١ هل \ن ةمه )ا \ا۔ أو

 . هسقن

 كلذ ىف كلذ دعب تقو ىف فلح مث « ءىش ىن هلام ةقرسب فلح نإ كلذكو

هلام :77 فلح ىتح كلذك مث ‘ ةيناث ةقدص همف ىو ! ك ه) ار ةل ےر ء ى 4



__ < ٠٧ 

 نيي لكلل هيلع : لاق ثنح مث ، ىرخأ ةقدص ىوني وهو { ءىنلا كلذ ىف ارارم

 . ةرافك

 نيمي اهنأ نيمي لك دنع ىون اذإ ء ةظلفااو ةلسرملا ناميألا ىف لوقلا كلذكو

 . ةرافك نيم لكل هيلعف ، ثنح من ىلوألا ريغ

 ، ثنح من دحاو ءىش ىف ةد>او ةملكب ، تاره رشع هلام ةقدصب فل> نإو

 . تارم رشع ةلمج هلام رشع جرخي نأ هيلعف

 دحاو ىنمم ىن تارم رشع فلح اذإ هيلع امإ : هللا همحر ىرا وحلا وبأ لاق

 ديب ةرم 2 هلام ةمدصب دحاو ءىش ىف فلح نإ ثالذكو : هل ليق . دحاو رشع

 ىمروأ نإو :لاق . معن : لاق ؟ ثنح مث ىرخأ نيمي اهن ا ةرم لك ىف ىونيو « ةرم

 . هلام ثاث نم ثالذف ڵ تامو هت وم دعب هب

 : لاقف . وه اهسسن دقو اهعت ىه ث هل ةضم هتأرما هيلإ تبلط لجر ىف ليقو

 ثنح ءىش ىف ةفدصلا اذهب دارأ ناك نإ هنإف . ءافعضال ىهن ةروتسم هل ةضف لك

 . لقأ وأ هلام ثلث رادقم ةقدصلا سا اهحاع عقوأ ىلا ةضفلا كالت تناك نإف . هيف

 ه هلام ثاث نم رثك أ تناك نإو . ثنح اذإ اها ةقدص اهنإ : لوقلا ضعب ىلعف

 امنإو ى انيمي الو ةقدص ثالذب دري ل نإو . اهرشع ىلع ةقدصلا مقت امتإ : ليق دقف

 كاذب هيلع بع الف . ةأرملا بمله. نم رذعلا ىنمت ث ًءاجلإ ثالذ ىف لوقلا لسرأ

 . مهل ىهد 2 لاق اك ءافعضلل ةضفلا تناك نإو . ءىش

 مث } نيك اسال ىلع هلام ةقرصب فلح اذإ لجرلا ىن 4 رثألا ىف دجويو

لكو . ةارشلا ىلع هلام ةقدصب فلح مث ڵ ليبسلا ءانبأ ىلع هلام ةقدصب فلح
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 © هك اذه ىلع هلام رشعي هنإف لعف من اذكو اذك لعف نإ ، دحاو ىنعم ىث الذ

 . لحا و تقو ف مفو ث ذلا نأل ؛ ٦اَماك هلام رشع نيع ا جرخن

 .7 فل> و دا 7 ‘ اذك واذك لعف نإ ٩ رةغلا ىلع هلام ة 7 فل> نإف

 ةراقك هيلع امنإف . هلعف . : لوألا ءىشلا ديرب ، اذكو اذك لعف نإ ءارقفلا ىلع هلام

 . ةدحاو

 لعف نإ : لاق مث ث ءارقفلا ىلع ةقدص هلام ڵ اذكو اذك لعف نإ : لاق نإف

 م ءا رةفلا نإ : لوقي نم لوف ىلعف ٣ مث نيك اسملا ىلع ةقدح هلام ; ه ىشلا كرلذ

 نم لوق ىلعو . ةدحاولا ةرافكلا هيلع ىرب 5 ءارقفلا م نيكاسملاو نيكاسملا

 . ةرافك نيمي لكسل ىرب ، نيك اسملاو ءارقفلا نيب قرفي

 ددع ىتح 4 2 وأ هرا لمع و أ ارمع وأ اد ز ماك نإ هلام ةفد صب فلح ولو

 يح > ماتلا ر توملا هلك هلام رشعي نأ هم زلب 4 ةدحاو ةملكب مه !اك مهلك من . ةرمت

 مح نإ و . رشع لعب ارشع هلام رشع .7 او لعب ٢ نو . ٨اك هلام بهذي

 . مم ام هيلع ناك. مهم ادحأ

 لصف

 5 رةهال هلام رع جرخ هز ا ؤ ث ةح مث اذك لمن نا هنن ةق۔اص هلام لعج نمو

 . ءارقفلل اضيأ وهف ، ءارقفلل : لاق نإف

 . ءارقلل وه ك هلرا هج ول : لاق نا و . ءا رةفال وه > نحال : لاق ناو

. نامع لهأ ةارشل وهف نامع لهأ نم وهو « ةارشلا ىلع : لاق نإ و
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 دين مل نإ و .نام ىلإ عضا وال برقأ ةارثل ىهف 2 ةارش نامع ى نكب نإو

 . اهريغ و ا نامع ن ٠ ( اهن وقحةي ةا .ت رش دغ نأ ىلإ ] هملع ند وه 4 ةارش

 هاطع ] ‘ ١ رعش ؟ ناك نإ و . هنم الملق هيط .. نأ ٠ ٥ رجأ ) >'۔ لق لالا ناك نإف

 . ةرثكلا نم هردق ىلع

 . هل وم ‘ نالاف ىلع ةدص : لاق نا و

 ‘ مه ريغ نم هرمدح نإو . اهس ىلو ا هب راقا ١. رةفف ) : ارةغلل ةفرص : لاق نإ و

 . ٩ةد هر ردغ .أ رذ نم نييبنجألا نم ىلدأ هةي ره ة ءارقفو هيطعي ن أ هل ز زاح

 هتيرق ىلإ ىرقلا برقأ ىف كلذ ذفنأ ، ءارقف هتيرق وأ هتبارق ىف نكم مل نإو

 . هرصح وا

 دأ ةراج و ] ضورع وأ ناويح وأ لصأ نم هكمب لام لك رشع جرحمو

 . هيمح ىتلا هبايث الإ اهريغ

 هيلإ لصو اذإ هرشع جرخ هنإف ڵ وه فيك ىرديال بئاغ لام هل ناك نإف

 ثنحلا دعب دافتسا ام الإ ڵ هدرع و

 ٠ ىشال هنإ ، ءىش هنم فلت وأ فلت ىتح هرشع جرخ ملو لام هلو ثنح نإ و

 دعب دافتسا ايف هيلع ءىش الف ڵ ثنحلا دعب الام دافتسا نإو . فلت ايف هيلع

 . ت نجلا

 رثك أ لام وأ لامأ هلو ثحو « ليلق لام هل وأ { هل لام الو فلح نإو

. ثنح مو هلك هرشع جر ٭“ 8 . فلح م وي نم



 ؟ ثنحلا لبق هضعب .وأ هلام فلت دقو ثنح مش ، ريك لام هلو فلح نإ و

 . ثنحلا لبق فلت امف هيلع ءىش ال هنإ

 هريغ هل هم"وق نإو ء صخرلاو ءالملا نيب ةطسوتملا ةميقلاب هلام رشع جرخيو

 . زاج هرشع ىرحتي ءىش لك نم جرخأ نإو . زاج هسفنب هم"وق نإو . زاج
٠ 
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 حلصأ هقرفيو اماعط هب ذخأي نأ ىأر نإو . ريناندو مهارد ةميقلا قرف نإ و

 . هبهذم لهأ نم ءارقفلا ىلع قرفيو . زاج مهيلع هقرفو اماعط هب ىرتشاف « ءارقفلل

 مهنم دجي مل نإف . هبهذم ريغ نم مالسإلا لهأ ءارقف ىنف 2 ؟دحأ مهنم دمجي مل نإف

 . ةمذلا لهأ ءارقف ىفف ادحأ

 هنإف.رثك أ وأ لقأ وأ مهرد رادقم الإ هغم نبي ك هلام نم هغيد مفر نإو

 . هلا ءاش نإ هازجأ ادحاو ريقن هاطعأو اليلق ناكن إ و . قتابلا كلذ رشع جرخي

 هعيبب اليكو ءارةفلل ك الا ميقيو 2 هأزجأ ءارقغال الصأ الام هلامرشع جرخأنمو

 وه لعفي نأالإ ء ثنح اذإ هجارخإ ىلع وه ربجي الو { مهيلع هنمث قرفيو « ممه

 . ثالثلا نم وهو هب ىموي نأ هيلعف هجرخي مل نإو . هسفن تاذ نم

 ةيطع وهف ، هايإ هتيطعأ وأ ةبه وأ . هللا هجول نالف ىلع ةقدص ىلام لاق نمو

 .زارحإلابالإ تبنت الف ةيطملا امأو . ريذف وأ نيكسم هللا هجو هب دي رأ ام ةقدصلاو

 ةقدص ىلاف اذكو اذك تلعف نإ : لاق لجر ىف هللاهمح ر ناليغ نب مشاه لاقو

 ح ال هنإ ، هيمع هب قدصت ام لجرلا بلطف ، ثنح مث ، هنم ءىش وأ نالف ىلع

تبثيال هنإ :ليقو . هلعفي.نأ وه هيملع كلذو ث هنيميب ملحأ وه هنأل ؛ كلذب هل هيلع



 _ _ ٤١١

 { ٠ هل وهو كلذ : لوقو. ىنفلا ىلإ رقفلا لاح نم لوحتي هنأل ؛ هنيعب لجرل ةقدصلا

 .ءا رقملل وأ هل ن وكي : لوقو

 : نيمي ريغ نم هللا هجول وأ ، نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةقدص هلام لعج نم امأو

 ١ هيلع 7ع % ال هن .

 ثنح ءىش ىف نيملا كلذ دارأ نإو . نسحأ وهف هاام رشمب قدصت نإ و

 . هلام رشع هيف هيلعف ، هيف

 الإ هللا هجول ةقدص هلعج دق هنأل ؟ هلك هلامب قدصتي نأ هيلع بجي : لوقو

 . بضغ ىف ةقدص نوكت الف ، ظيغو بضغ دح ىف كالذ لاق نوكي نأ

 ,ىش لك وأ ث نيك اسملا ةقدص وهن انالف ىلام نم تيطعأ ام : لاق نمو

 ءىش لكو . ءاوس هلك هنإ : لوقف . نيكاسملا ةقدص وهن هلام نم انالف ىطعأ

 ثلث وأ هلام ثاث نود كلذ ناك اذإ { نيك اسملل ةقدص وهف هلام نم انالف ىطعأ

 . هاطعأ ام رشع ىلإ عجرأ { هلام ثلئ نم رثك أ ناك نإ و . هلام

 . هتميقب قدصتيو ةيطعلا زوجت : لوقو

 .هريغو عيبلا ثكالذكو ةيطعلا حصتالو « هنيعب ىطعملا لام نم نوكي : لوقو

 © تيطعأ ءىش لكوأ 0 تيطعأ ام امأو ١ تيطعأ نإ :هلوق ىف اذه :لوقو

 . هرمع ءىش الو 2 نيميب كنذ سالف

 . - . . . . ه .`٦ا - .
© تشثنحف اهلام ةقدص ىف ۔تفمح ةأرما ىف ، هللا هحر ناليغ ن مشاه نعو
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 اك نإ : لاقن . اهملح ىف ةاكزلا اهيلإ تبلطو ى مهرد انثام ةميقلا ىف ا هقوف

 امل مج ر " الف الإو ، اهل مهرب اهملع امم مهد ىت د ىتئام ىلع.ت

 نينر و أ ةرم ٠ ارقملا ىلع ٨أ ام ةفل .مد فل> نهو : هللا 4٨4 ر حدر ن لدرخ نعو

 ةميق هيلع نإ : ةكم ءارقف ةدحاو ةرم ىف وأ ثالذ ىف ىمسو ، ثالذ نم رثك أ وأ

 نم هربح أ اذإف . ةلم ءا ,4 رهف ه ىلع هنع هق رب ) هملع هنم أي نم نم عم 4 ثمعم.ي ‘ هلام رشع

 . هلرا ءاش نإ ءىرب دقف كلذ هل نكمي امف مهيلع هقرف دق هن أ : كالذي هرمأ

 .ارةفل هيلعوءدهع فلأ هلل هيلعو ، ةج> ةئام هلي هيلع نأ فلح لجر ىف لاقو

 ناميألا نم ههزايف ثنح مث ةقدص لقي مل و أءةفدص فالآ ةرشع ةكم لهأ وأ ةكم

 ٨ ٠ ىلع لعجام

 ى رايتخاو كالذل هفم داقتعاب 2 ةقدص فالآ ةرشع ةكم ء ارقفل هيلع : لوق ىفو

 . هنع کالذ نالطبي لوقن اله . ظيغ الو بضغ الو ربج ريغ نم

 ةقدصلاو جحلاو موصلاو ةالصلاك ،تاعاطلا لمع نم ائيش هسفن ىلع لعج نمو

 .هيلع ردق نإ هب ءافولا هل انببحأ ، فاكتعالاو رذنلاو

 الك هنإو ث ةجح فلأ ةئام هسفن ىلع لعج لجر ىف بوبحم نب دمحم باجأو

 هيلعو . هتيالو كرتت ال ثنح اذإ هنإ ةيالو 4 وهو ،هلزنم نم برشي عجر شطع

 . ةندب رحني هنإ هلزنم نم برشي عجر شطع امك هنإ : هلوق ىف

ةلزنم كللذ نإ © ةقف۔اص لهي لو ك ةنكم ء ا رقفل أ هكم لهأل هملح : هل وق ىفو
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 دنع كلا ىف ابذاك ناك نإو . هللا نيبو هنيب ايف ه.زل اثداص ناك نإف . رارقإلا

 . كلذ ف هملع باستحالا هل بحح نأ { دابعلا

 كح نأ ك احال نكي مل ! ىسقن ىلع ةقدص هتلعج © كلذ إ تررقأ : لاق نإ و

 . بضن ريغ ىلع اهب قدصت اذإ ءةندصلا ذفني نأ رمؤي هنأ الإ ، كلد ىف مكحم هيملع

 هل ىذلا لاقن هابا هلط لجرل ند هلع لجر ف ئ هللا 4 ر نسحلا ؟! ] نعو

 ارارقإ ةكم ءارقفل : ناق وأ . ةكم ءارقف ىلع ىلام نم ةقدح نيدلا كلذ : نيدلا

 ىلع الف لهج ناك نإ : لاق . ىنافو دعبو ىنايح ىف ىنم ةيصو : لاق وأ 2 ىنم

 هد د نأ نردلا هملع ىذلا ىلعو . هنم ةكم ءا ةفل ء ىش الو . هةح هاف & هزم بصغ

 . لج رلا كالذ ىلإ

 ىذلا ىلعو . فلالا ىلع ثلذف ، هنم ىضر دج ىلع هنم لوقلا اذه ناك نإ و

 . ءارقفلا ىلإ فلاحلا هنم صلختيل ، فلالا ىلإ هدسي نأ نيدلا هيملع

 ةيصو ةم ءارقفل ىنيد ث : هتافو دغع لوتقملا لاقف ، الجر لتق لجر ىفو

 الإو ةيصوب هيب رةأل ىعوأ دق ناك نإو كلذ زاج أطخ مدلا ناك نإف . مهل ىنم

 . مهل ةيصولا ثلث ىف ءارقفلا عم نوبرقألا لخد

 هيملع اونم نإ : هن ايل وأ ىلإ همد رمأف تام نإف 0 ادع لتقلا ناكاذإ امأو

 . لوألاك باوجلا ناك ةيدلا ىلإ اوعجر نإو « هنم "ىر

 هتيرتشا نإ ة لاق . الام ىرتشي نأ هيلع ريشأ لج ر نع هللا هجح ر مشاه لشس

. ءىش ثكالاذ ف همزلي ال:لاقف . کال ذ دعب هارتشاف . نيك اسملاو ءا رةفلا ىلع ةفدص وم
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 كث¡ن> مث دحأل 7 مس و ةقدصلاب فل> نم :هها هج ر بوبحم ن درح لاق

 ىنلا نأ ثالذ ىف ةجحلا . اهلهأ فورعم ةقدصلا نأل ؛ ءارةنال هلام رشع همزلي هنإ

 ک ثرون ال ءايننألا رشاعم نإ : لاق امإ و ٠ اهس مس لو ةنذص هلام لمج نم

 . ءا رةمال هن أ هنع هللا ىضر قيددلا ركب وب أ ىأرف . ةقدص انكرت ام

 نيك اسملا ىف ةفدص هديف اذك و اذك لعف نإ :لاق لجر ىف هللا دبع وبأ لاقو

 . هب ر رفغتسي و 2 اثيش هلع رت اف ڵ ثنح م
 ً ا

 . لاق ام همزل « ثن> و ةبعكلل ةفدص هلا اذكو اذك لمن نإ : لاق نإو

 ىذلا و . هسفنل هلام ةيقب كسمو ‘ رشعلا ىلإ سجا نبب ام هلام نهم ا_هل جرخيو

 بيطت ابيط هب ىرتشي ءاش نإ و ،ىنمب هرحفيو ايده هپ ىرتشي نأ ءاش نإ ةبعكلل

 . لضفأ ىدهلاو . ةبعكلا هب

 هللادبعل أ نعف . هيف ثنح ءىش ىف هللا قلخ عيمج ىلع ةفدص هلام : لاق نمو

 . هللا قملخ عيمج ىلإ هتقدص مفدي نأ ردقي الو 2 هدلب ءارقت ىلإ هلام رشع عفدي هنأ

 ىرمأ ربغب ىلام نم تذخأ \ام : هربذل لاق نهيف هلبا 4ء.ح ر رث ملا نأ نعو

 تذخأ نإ : لاق وأ ك ىلام نم هتذخأ ءىش لك : لاق وأ ى مدحلا ىلع ةقدص وهف

 مود ثيش هرمأ ريمي 4)ام نم لجرلا ذخأ م ك مدخلا ىلع ةفذلص وم اتىش ىلام نم

 ىمص ٠

 هم زلد لو ك ىلام نم تذخأ ءىش ك أ ىلام نم تذخأ \ام : هل وق ق امأف
 اص

. نيميب سيل اده نال ؟ ء ىش
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 ذخأ اذإف . مدلا ىلع ةقدص وهف «ىرمأ ريغب ىلام نم تذخأ نإ : هل وق امأو

 « ائيش ثالذ دمب ذخأ اذإف . ةرم لوأ ىف ثنحلا هيلع مقو ، هرمأ رينب اتيش هلام نم

 وأ هلام ثلث ناكنإف . ةرم لوأ ىن هلام نم ذخأ ام ىلإ رظنيو ، هيلع ثنح الف

 . فلح اك هلك ةتدص وهف ( کال ذ نود

 رشع ةفد ح هيلع ناكو ‘ رشعلا ىلإ عجر ك هلام ثاث نم رثك أ ناكنإو

 نم ىدصتي نأ هملع سيلو . ةرم لوأ ف هرمأ ربب . هلام نم لجرلا ذخأ \ام

 بلطيو ىدصتو © هنم ذخأ ىذلا نه ذخأب هنكلو ك كلذ لجأل هلام بلص

 .هيلإ عفدي ىتح ءىش هيلع نكي مل « هب قدصتيام هينإ عفدي نأ ىأ نإف . كلذ هيلإ

 ىلع هب قدصتي نأ ىلإ اذكو اذك نالف ىلع نأ ىموأ توملا هرضح نإ و

 ‘ ادحأ مدخلا ءا رةف ن٠ دح نإو . هيملع بحام ردق لع 6 مدخلا نم ءارقنلا

 . ءارقغلا نم مه ريغ ىلع هب ىدصت

 ىلع ةقدص نالف ىلع ىل ىنا ههاردلا هذه : لاقف مهارد لجر ىلع هل ناك نمو

 اهاضمأ نإ و . اهذفني ملام ةعجرلا اهف هلو 2 اذهب ةقدص تبنتال اهنإ « نيك اسملا

 . ةعح رلا )4٨ تناك 4ذم ضبقت نأ لبق عجر نإو . لضنأو نسح كالذن

 ىلع ةقدص نالف ىلع ىتلا ماردلاف 3 اذكو اذك تلعف نإ : لاق هنأ ولو

 نود وأ هلام ثلث تناك نإف . ماردلا ثالتىف ثحي هنإف ء کالذ لعف مث ، نيك اسملا

 ىتح مرغلا همزلي مل اهاهإ هعنم نإف 2 لجرلا نم اهضبق اذإف . اهلك اهب قدصت ثالذ

. اهضبقي
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 نم رثك أ تناكنإو . مدقت ايذ انركذ اك اهب ىصوأ توملا هرضح نإف

 . هرك ذ ىذلا هجولا ىف ، اهدحو مهاردلا كلت رشعب قدصت ، هلام ثال

 ليبس ىلع مهاردلا هذه ذفنتو ، ةقدصلاب نيملا ةلزنمب نوكت اهنإ : لوقو

 نإو . اهلك ةقدص تناك لقأ وأ هلام ثلث ناك نإف . ةقدصلاب نيملا ىف همزلي ام

 !ذك تلعف نإ : لقي مل ولو ، نيكاسملا ىلع ةقدص اهرشع ناك رثك أ تناك

 . ةقدص اهنإ ن نيمي ريغ نم ادتبم ةفدص ىه : لاق امنإ و . اذكو

 اهذفنينأ هيلعو . هاك هلام تناكولو « نيك اسل اهلك نوكس اهنإ : لوقو

 مهل تبث دقو ةيطع مهاطعأ نمو زارحإ الو مهلع ضبقال هنأل ؛ نيك اسملا ىلع

 . هل اهكس نأ هلو { ةقدص اهذفني نأ هل : لوقو . اهف هل ةعجر الو

 نإ ص ثنحف اذك تلعف نإ ةقدص ىاتلخن : لاقن . ناتلخن هل لجر ىف ليقو

 . ةقدص هيتلخن تاث

 هللا دهع هيملع : ل وةي نهيف لوقي ناك ث هللا همحر ب وبحم نب دمحم نأ ىوربو

 ىلع ةقدص هلام : لاق نإو . هللا دهع هيلع نأل قدص دقو . ءىشال هنإ مف ريغ ىف

 . هلام رشمي .هنإ ك مف ريغ ىف نيك اسملا

 اذك لعفيال هنأ ڵ نيكاسملا ىف مهرد ةئامب تفلح ىلإ : سانلل لاق نمو

 ةناع نيمي ىلع : لاق نوكي نأ الإ . هيلع ءىشال هنإ ، فلح نكي ملو ، اذكو

 . همزل دةف كلذ لاق اذإف . نيك اسا ىف مهرد

ىل ءىش لك الإ و اذكو اذك ىلإ كقح كتيضق نإ : هميرفل لاق نميف ليقو



 _ _ ٧

 نيك ال هرشع جرخي هلام و نومفتعي هديبعنأ . ثن>و فلخأ ‘ ه ا هح ول ةقدص

 . اهملع ءىشال هنإ . تثنح مث نمب املا ىلع ةف ةقذص اهرعش :  ةأرما تلاق نإ و

 . ءىش هيملع سيلف ، لعف نث 0 اذكو اذك لمفأ الو ةقدص هلام : لاق نمو

 « هلام كسمي نأ هل ادب نإف . ثنح مث هللا هجول نالف ىلع هلام ةقدصب فلح نإو

 . مايأ ةئالث مصيلف

 هتعنف ڵ اهلام نم ائيش هتأرما بلط لجر ىف « هللا هحر بوبحم نب دمحم نعو

 هثيجن ةرمع لوأ لضف نم اهنيطعيل ، ءىشلا كلذ هتليعأ نإ هلاه ةقدصب فلحف 2 هنم

 : لاق ، اضورع وأ اكصأ ةلضنلا كلتب ىرتشاو ، اهطعب لذ ةرملا تءاجف هتطعأف

 عيب هل زوجي الو . ثنحلا هيلع عقو ، الص أو عاتم تعجرو مهاردلا تلوحت اذإ

 : تلاقف . اهقح غلبنال ةيقب ةلغلا كلت مارد نم هعم ىقب نإو ، هنمئ عفدو ىرتشا ام

 هلام رشي نأ هيلعو . ثنخلا نع ثكالذ هعفني الف ، ةيقبلا كل بهأ و اهذخآ انأ

 . ءارقملل

 نودب قدصت اذإ :لوقف . ثنح مث نيك اسملا ىف ةقدص هلام فصن : لاق نمو

 ىلإ عجري ثلثلا قوف امب قدصت اذإ : لوقو . ثاثلا كلذ نود نم زاج ةلجلا

 . رشعلا

 : لاق نمو . هلوءع همزلي نم اهنم معطي الف ، ثنحو هلام ةقدصب فلح نم و

 ىش ثالذ ىن همزليال هنإ ، ثنح مث اذكو اذك لعف نإ ةيفاص هلام

 ىلإ لالا عجريو . ةقدصلا هل ز وثثال : لوقف . ىنغ ىلع هلامب قدصت نمو

) ٦ ح نا الما ١ جهنم . ( ٧
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 ريقف ىلع ةقدصلا تناك نإو . ءارقفلل رشعلا ىغمب : لوقو . هب فلاحلا هبحاص

 هبحاص ىلع عجربو ى ةاكزلا نع ينش هب نوكب ام ردقب لاملا نم ىطعيف « نيعم

 . رشعلا نم قابلاب

 تبث كلذ عابف . ءارقفلا ىلع ةقدص وهف ، اذكو اذك تعب نإ : لاق نإ و

 ح هلام ثلث نم رثك أ كلذ ناك نإو . ءارةغل هجرخي هلام رشع هيلع م « هعيب

 اذكه . ءارقفلل هلك هجرخأ ، لقأ وأ ثلثلا رادتم ناك نإو . ثاثلا ىلإ عجر

 . هللا هحر نسحلا ىلأ نع

 . قادص ىلع هتجوزت مث ك انالف تجوزت نإ اهلام هقدصب ةأرما تفلح نإو

 . لخديال : ءاهقفلا ضعب لاقو . اهلام ةميق ىف لخدي هيلع هتجوزت ىزلا اهتادص نإف

 اهقا دص هيلع تيج وتسا مث « اهب لخدو قادص الب اهجوزب نإ :.ضعب لاقو

 هنإف . نيك اسملاىلع هلام فصن ةقدصبفلح نإ و . هنم اهقادص رشعتمل « ثنحلا ديب

 . ثنح اذا هلام رشع فصن همزلي

 « ةنالن تيب تلخد نإ ةقدص هكسامأ لام لك : اهجوزل ةأرما تلاق نإو
 . ءارقفلل تكسام ام رشع اهمزلي ضبف . تثنح و هتلخد مث

 . ةفورعم ةقدص اهب ےست م ًانيميتفلح اهنأل ؛ لسرم نيمي ةرافك اهلع :لوقو

 ى ءارقنلا ىلع ةقدص هب ىمست نأ الإ { اهاع ءىشال هنإ : لوقلا ضعب ىنو

 . كالذ هب ىونت وأ هب ىمس دحأ ىلع وأ

 ء تكلم ام رشعت اهنإ : ليقن . تنلنح :7 نجلل كالم ام ةقدص : تلاق ن ا و

. سنإلا نم ءا رقفلا ىلع هقرفت
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 مو ةي : لوقن . صقن وأ هلام دازو «| ثنح 7 ئ هلام ةقرحب فلح نميد فلتخاو

 . فلح موي : لوقو . تنح مون هلام

 ، هنم ديمب عضوم ىف وهو ڵ مارلا هللا تيي ىلإ ىشماب فلح ول تالذكو

 : لوو ٠ فل> مح نه ىشمم : لوقف . هيلإ برق ا عص وم ق وهو ثنح مث

 ىلع هب قدصتي نأ ردق نإف . ثنح مث ناع لهأ ىلع ةفدص هلام : لاق نإف

 . هيلع ردقيام الإ هيملع سيلف الإ و . مهنم ءارقفلا ىنعأ . نايع لهأ

 الو ءاسأ دق : لوقو . ةبقر قتعي هن إ ةقدص هندب : لاق نميف دايز :1 نعو

 . هملع ء ىش

 نع هانلأس : لاق . ناميلس ىلإ لجر عم ىشم هنأ دمحت ن ىراوحلا معزو

 شاه ديرت ًامشاهو الاو نرأ انربخأ : لاق . سي لو ةقدص هلام لعج ص لجر

 . هللا هحر بوبحم نب دمحم ىأر وهو . اهلهأ فرع دق ةقدصلا نإ : الاق رجاهملا نبا

 . تكسف ؟ انرمأت ئ : هل الاق . انيم رفكي : الاق آريشبو ىسوم نأ انربخأو : لاق

 ىلع نب ىسوم ىأر وهو . ايلوتب اذخ : نامع لهأ اخيش امه : ريشبو ىسوم لاق م

 « كللذ نع اندج عجر : لاق ىلع نب ىسوم نأ ىورو . هللا امهمحر ىراوحلا ىأو

 . راج فأ نب ىسوم ديري

 ًاقتع ثذب دري ملو ، قلاط هتجوزو ى ةقدص هلامو ، رح هدبع : لاق نمو

حصي نأ الإ .ث هللا نيبو هنيب اين 2 ءىش كلذ'ىف همزلي الف ، قالط الو ةقدص الو



 س . ٤٢

 ذ بذكلا نم هير رفغتسيو مكحلا ىف هيلع بجي امب ذخؤيف « كحلا ىف كلذ هيلع
 . بذاك هن أ هقدصت لف « ثازذ لبق تقلط تناكدق ة أرال نوكت نأ الإ

 ةقدصلا جرخم نأ لبق ةافولا هرمضحتف ، ثنح و ةقدصلاب فاحن نميف فاتخاو

 . هب ىدوي نأ هيلعو « هلام ثلث نم هاياصو عم نوكي هنإ : لوقن . هلام نم

 ىف فالتخالاك هيف فالتخالاو .اياصولا لبق لذملا ةلح نم نوكي : لوقو

 . مزا مالا نم ثالذ هبشأ امو ڵ ةضب رذلا جحو ةاكزلا

 نمو . کالذ هلف ةنس اهترمث طرتشاو ىلاعت هلا هجول ريقف ىلع ةلخنب قدصت نمو

 عجار هلامو رب دق فلاحلا نإف . نالف هلبقي لف ى هللا هجول" نالف ىلع هلاب قدصت

 . ةقدصلا هل زوجتال رم ىلع قدصت نك وهو ث هيلإ
 . ةطسؤ ةميق نيدسملا نم نالدع هموقي هلاف ، ثنحو ةقدصلاب فلح نمو

 فلاحلا هموق نإ : لوقو . دحاو لدع هم وةي : لوقو . ةصيخر ةميق : لوقو

 . كالذ زاح لدع ةميق هدحو

 امل اهسلع كحم مل اذإ اهمأل زاج ث اهمأ ىلع ةقدص اهبوث : ةأرما تلاق نإ و

 . مهلع ثالذف « نابهرلاو ةمذلا له أ ءارقف ىف : تلاق نإ و . اهلوعب

 نوكي : لوقو . مهل ءىش الن ناثوألا ةدمعو نوكرشملاو س رجلا امأو

 . نيلما ءارقفل

 . نيلسملا نم ءارقفلل كلذف ، روبقلا لهأ ىلع : لاق نإ ه

لضف هيلع نإ ‘ بوثلا صقن تح هتميق طعي ف ث هبوث ةفدصب فلح نمو



_ ٤٢٧١ 

 هجول هلام لعج نمو . ثنح موي هتميق لست وأ بوثلا لسن عم نيتميقلا نيب ام

 . باقرلا ىو نيململا ءارقمو هلا ليبس ىف هب نعيلف ث هللا

 هتددر هنع تيفتكا نإ : تلاقو { اماعط لجر نم ترتشا ةأرما قف ليقو

 ةقدص وهف اهعم ىل مامط لك : لاقن ؟ ةنالف دنع ماعط كالأ : لجرلا لثسف . كيلع

 كلذ لبق هتدر نوكت نأ الإ 2 ءىش همزليال هنإ : ةأرملا طرش ىسنو 2 نيك اسل

 . عأ هللا و . هيلع

 لصف

 هيلع له 0 ثنح مث ء ارقفلا ىلع هلام ةقدصب فلح نح 2 ءاهقفلا ضعب لثسو

 نإو ، هسمخ اليلق ناك نإو ، هرشع اريثك ناك نإ . معن : لاق ؟ هلام رشعي نأ

 : مهلوق ضعب ىفو . ه:اث جرحم : انموق ل وق ضعب فو . هعس جرخأ اطسو ناك

 . هنم جرح

 ىف هن ذأتسا نيح ، لجرلل ن ىنلا لوقب جتحم ثلثلا جارخإ ىرب ىذلاف

 ثلثلا نم رثك أبع وي نأ ىموملا عنمو ، ثلثلا ىلإ هل صخرف ث هلك هلامب ةقدصلا

 . للا ىلإ ةيصولاو ةقدصلا ٍمللَط )ىبلا درف

 . ناب نانفلا نم ىضر دق ىلاعت هللا نإ : لوقي سحا ىلإ بهذي ىذلاو

 . سمجلا نم رثك أب ةقدصلا نوكس الف

 2 اضرف ةاكزلا بجوأ هللا نإ 2 ةاكزلا ىنعم ىلإ بهذيف رشعلاب : لاق ىذلاو

)١/ ساتو ىبأ ني دعس نع ةعاجلاو عيبرلا هجرخأ .



 س ٤٢٢

 رفوأ وهو 2 اههابشأو راهنألا اهقست ىتلا راملا نم رشعلا ةنسلا ىف ةاكزلا تبثف

 . ةاكزلا

 فل أثالمي ناكاذإ : ريثكلا دحف . آريثك ناك اذإ لاملا رشعب لوقي ىذلاو

 نيب امو . ليلق وم اهن ود اث مهرد ةثاي.ح ناك نإ و . كالذ قوف امث اهيق وأ مهرد

 . ةطسوتم ةئاملا سمخو فلألا

 ، هسمخ الو هلام رشمي نأ هيلع سيلو نيمي ةرافك هيلع نإ : لوقي ىذلاو

 ادإ "كناميأ ةرام كلذ » : ناميألا ةرافك رك ذ دمب ىلاعت هللا لوةب جت

 نيمي ريغ تناك نإ و . اهانعم ىف ةلخادو ناميألا نم يه ةقدصلاب نيلاو « مح

 . نيملا ىف لخاد ثنحلا بجوأ نإو . ءاشي ام هلام ىف لعفيف 4 اهف ثنح الو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو

٭ وب هب



٢٣ 

 نوعبرألاو عبارلا لوقلا

 موصلاو ةالصلاو جلاب نامألا ف

 وندي دومي ال هنأ ، ةجح نيئالثب فلح لجر ىف هللا همحر هللا دبع ىلأ نعو

 هنإ ء كلذ لعفف ، ناطيشلا هبالمفي وأ هيلع ىضقي نأ الإ « هللا هراكم نم ءىش ىلإ

 ءاضقب الإ ثالذ لعفي لو ، ىنثتسا دق هنأل ؟ هنيمل هيلع ةرافكالو 2 .اسأ دق

 . هيلع هللا نم

 ليا لوقل ؛ جحلا همزلي ال هنإ ، جحلا ىلع ردقيال ريقف وهو جحلاب فلح نمو
 . كلذ ىلع ردق نإ نيرهش موصيو « اهمش الإ اسف لا لكأل » : ىلاعت

 . ردق اذإ جحلا هيلعو ، موص جحلا ىف هيلع سيل : لوقو

 ثيح نم : لوقو . فلح ثيح نم جحلا همزل ثذحو جحلاب فلح نمو

 ىف هل نكت مل نإو . سانلا مرحم ثيح نم : لوقو . هرصم نم : لوقو . ثنح

 . اهيلإ ىشم دقن ديعب وأ بيرق نم اهيلإ ىشمو « ةين كلذ

 ، تاك أف ، اماعط ىجوزل تلك أ ال ةجح نينالثو هللاو : ةأرما تلاق نإ و

 ىلع لعجب ىتح ءىشب سيل ةجح نيئالنو : اهلوق و . ةلسرم نيمي ةرافك اهمزلي هنإف

 لعلو . اهسفن ىلع تلعج امك ةجح نونالث اهمزل تثنح اذإف . ةجح نيئالث اهسفن

 . تثنح اذإ كالذ اهمزلي اضعب

 ح هللاب كرشم وهو هللا ةنعل هيملع : هتأرمال لاق لجر ىف ، هللا دبع ىلأ نعو

,ةنع ىلإ ىهجو ىن رترظن نإهةجح نونالن مارلا لا تيب لإ جما هلعن ال



 س ٤٢٤

 كرشم وهو هللا ةنول هيلع :هلوق ىف و هيملع نإ : 4 رظمف موق ىف سلاج وهو هنء اج م

 : هل وقل ؟ لباق ٠ وم جتن ود ولعو ء تيكسم نوتس ملطإ وآ ءنييشمعم : هراب

 . نيرهش ةج> لكل مويف ، جحلا ميطتسي ال ريقف ناك نإ و

 همزليامبسحيلف مايصلا ىلع ردقيمل نإ و ؛جحيلف كالذ دعب جحلا ىلع ردق نإ و

 ط, وأ ك آروحس وأ ءاشع وأ ءادغ : ًاتمكسم موي لك نع معطي مث ك مايصلا نم

 :هنيمي ىف لاق نإ و .ريعش وأ ةرذ اصلا عابرأ ةئالثو و عاد فصن نيكسم لك

 . ةندب ىدهي نأ ثالذ ىف هيلعف ء نامع نم برشي عجر شطع املك

 ثنح مث ، ةجح نوعبس هيلعف ء وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : هنيمي ىف لاق نإ و

 { اريقف ناك نإ ث مايأ ةثالث مايص وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : هلوق ىن همزلي هنإف

 . اغ ناك نإ نيك اسم ةرشع مامطإ و أ

 انأو 0 ن رهش مايص همزاي هن أ رهزألا نعف . ةجح نوعبس هيلع : هلوف امأو

 2 اضيأ جح رسيأ ىتمو . ريقف ناك اذ إ ، نيرهش ةج> لكل مودي نأ بحأ

 . هماص ىذلا مايصلا هزح لو

 . موص جحلا ىف هيلع سيل هنأ ىريسبلا نسحلا ىأ نعو
 © ةحح نيئالث ةكم ىبل ىلإ جح أانأ و ، هصرم نم ه نالاف أربي ب ر ا : لاق نمو

 حصي هللاب وأ ، ةجح نوئالث ىلعف حص نإ وأ حص نإ رذن ؟لع وأ حصي مهالا وأ

 كةحح ن وت اا ; هيامف حد نإ : لاق . ظفالا ةقيقح ظذحم : ملو { ةحح نيئالث جحأ انأو

. هيلع ءىش الف حصي مل نإ و



- ٤٢٥ 

 هنإ ، نآرقلا قحن وأ هتكئالمو هلسرو هئايبن أ قحم وأ هللا قحم : لاق نإ و

 موصوءايشام ايفاح ، ةجح نوثالث هيلعف اهيلإ عجر نإف ءاهامس ةيصعم نع هلل بئات

 . هسفن ىلع لعج ام هيلع : لوقن . ثالذ ىلع ردقي الو ثنح مث 2 هاك رهدلا

 ردق ىتمو . نيعباتتم نيرهش ةجح لك نع ماص جحلا ىلع ردقي مل اذإ : لوقو

 . جح جحلا ىلع

 . نيرهش كلذ ميجل موصي نأ هيزجي : لوقو

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيزحي : لوقو

 هلوت ناك نإف . ثنح م 3 جحلاب مرحم وهف اذكو اذك لعف نإ : لاق نإو

 :لاق نإ امأو .نيمي وهف جحلا رهشأ ىف نكم ل نإو ، جحلا يلمف جحلا رهشأ ىن اذه

 . كلذب فلح تقو ىأ ىف هيلمف ، ثنحو جحلا هيلعف

 نإو . جحلا هيلعف ةرم ةجح نيئالث مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا لع : لاق نإ و

 ةين هل نكست مل نإو . هتين هلف ةدحاو ةنس ىف بهذيو ءىجي ةرم نيئالئ ىون ناك

 . هدلب نم ىشم

 نأل ،جحلا همزلي هنإف ، ثنحو مارحلا هللا تيب ىلإ : لقي لو جحلاب فلح نمو

 نأل ؛ جحلا همزلي هنإف ، ثنحو مارحلا هللا تيب ريغل ىوغي نأ الإ « فورعم جحلا
 . فورعم جحلا

 . تلم دمحم نيد نم ءىرب وهف وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : هنيمي ىف لاق نإو

ةرافك هيلعف ڵ ثنح 7 اذكو اذك لعةنإ 4 مارحلا هللاتبب ىلإ جحلا هيلعفالإو



-- ٤٢٦ 

 الإو ؤ :ل دمحم نيد نم ءىرب هنا : هلوق ىف هيلعو . هلاب هنيمي ىف لسرم نيمي

 نيرهش ماص ردقي مل نإف جحب نأ جحلا هيلع : هلوقف هيلعو ، ةظلغم ةرافك هيلعف .

 جح جلا ىلع ردق ىتمو .

 بلم وهن نالف راد تلخد نإ :هتأرمال لاق نميف « هلبا همحر ديعس أ نعو

 ثيح نم ىليو ص تامولعم رهشأ جحلا نأل ؛ سانلا عم جحم هنإف تلخدف { جلاب

 رهشأ ريغ ىف ناك نإو « جحلاب مرحم وهو جحلا رهشأ ىف ثالذ لاق نإو . سانلا ىلي

 ٠ نيمي ةرافك هيلعن جحلا

 ىنبجعي و .أزجعيال اذهف ، مو موص فصن وأ ةجح فصن هلل هيملع : لاق نمو

 . مان موي موصو ةمات ةح> همزلت نأ

 نكي و , جح أ نأ هلل لعف ودعلا اذه نم هللا ىناج نإ : لاق لجر ىف ليقو

 . اهاوس ةجح هيلعف ال نإو . ةضيرفلا جح نأ هتين ناكن ف . ةضيرفلا جح

 جحي هنإف . مارحلا هللا تيب ىلإ ىشلاب فلحو « رحب ىف ةريزج ىف ناك نمو

 . ةضيرفلا ةجح نع ةجحلا كلت هيزجم و « هعم رخآ جحو ؤ اب ار

 نأ هل بحنن ، هيلع ردقف جحلاب فلح نم نإ : هللا همحر حور نب ذم نعو

 ىلع لعج نم نكلو { مهيلع هللا ضرفي مل ام سانلا ىلع بجوي نأ ريغ نم جحم

 رداق وهو كلذ نع رمعقي ال ، كلذب ءافولا هل بحنف { تاعاطلا نم ائيش هسفن

 . هيلع

 مرحم وم 2 جحلا رهشأ ىف مرحم انأ : لاق نم : هللا همح ر مشاه نب دمحم لافو

. نيمي هيلعف جحلا رهشأ ري ىن اهلاق نإ و . جحب ىتح



_ ٤٢٧ 

 جحلا رهشأ ىف ثنحب مل نإو . امرحم ناك جحلا رهشأ ىف ثنح نإ : لوقو ٠

 امرحم نوكي الو ، ةجح هيلعف جحلا رهشأ ىف ثنح نإ : لوقو . نيمي هيلع امنإف

 . نيميف جحلا رهشأ ريغ ىف ثنح نإو . جحلا هيلع نكلو

 وهو ، ثنح مث جحلاب فلحم نمع « هللاهمحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىأ نعو

 هيلع بجي نم ىلع جحلا امإو هيملع ةراغك ال هنإ : جحلا هيلع بجي ال نمم

 . جحلا

 ، ةجحب بلم وهف رهشأ ةئالث ىلإ نالف راد تلخد نإ : هتجوزل لاق نمو

 . جحيلف هماع نم جحي نأ عاطتسا نإ : لاق . رهشألا ةئالث لبق ةأرملا تلخدف

 . مدةن ايف هركذ انمدق دقو . ىالتخا هيفف > جحلا رهشأ ق فالذ نكي نإو

 نم دجسم ىلإ ىشملا هتينو لعف مث ء اذمك و اذك لعف نإ جحلا هيلع :لاق نمو

 دجاسم ىلإ نوكيال جحلا نأل ؛مارحلا هللا تيي ىلإ جحلا همزلي هنإف { ةيرقلا دجاسم

 . ةكمب ىذلا مارحلا هللا تيبل نوكي امنإ و ء ىرقلا

 .ةكمب ىذلا ما رحلا تيبلا ىلإ وهف لوقلا لسرأ نإو .هتين هل :هللا دبع وبأ لاق

 مج ر نأ دارأ مث ةكم ىلإ ىشش ٠ ةكم نم بيرق هزلب و ىشلان فلح نمو

 . رمتعم امرحم الإ تاقيملا لخديال نأ هل بحنف « جحم الو هدلب ىلإ

 مرحم نأ لومحملل بحنف { نيبكار هريغ هعم لمح ىشلا ىلع ردقي مل نإو
 ك هدالبلإ عجر نأ لومحملا دارأ مث ا جحلا رهشأ ف ن رءتعم الخد نإ و ٠0 هسفنل

. لماحلا هيلع ثالذ طرتشي نأ الإ ماقملا هل بحم الف



_ ٤٢٨ 

 عجر ءاش نإ و جح ءاش نإف «جحلاب ناحملو ىشماب فلح اذإ : ر ؤملا وب أ لاف

 ىعقي ىتح هلمحن لجرب جحلا ميل و ، هتعجر ىف ةن ؤم هيلع سيلو 0 هلماح ى أر ريغب

 . جحلا

 . جحلا هيلمف مارحلا هللا تيب ىلإ ىشملاب فلح نم : لوقلا ضعب ىفو

 . ابكار هب جحم لام هل سيلو ،ىشملا قيطيال وهو ثن>و ىشملاب فلح نمو

 نإف . دلب ىلإ دلب نم جرخي ىتح هدهج دهجو ' ىشملا ىلع ربصي : هللا دبع ىبأ نمف

 هل تناكو ث ىشملا قطي مل نإف . جحي ىتح هدهج دهجو هسفن رجأ ةقفن هل نكت جل

 كللذ دعب ردق نإو « نيرهش موصي : رثؤملا وبأ لاق ء رذملاب ىلوأ هللاف 2 ةقداص ةين

 . جح

 اهسبحف ث اهقادص نم اهجوز ىربت ال ةج> نيئالثب تفلح : ةأرما ىف ليقو

 ةيطعلاب تدصقو ث اهقادص اهنبا ةأرملا تطعأف ڵ ةيهاركلا ىلع اهلمحو اهجوز

 جوزلا اهل ىربيل هتطعأ نإو ك اهيلع ثنح الف ى اهجو ز نم ةأربلا هب ديرت ال هيلإ

 . ةثناح ىهف « اهسفن

 فلحم نمف اوفلتخا نيملسملا نأ ديعسنب دادهنايملس ى أ ىضاقلا نع دجويو

 . کالذ نع هيزجم الو جحلا هيملع : مهضعب لاقف . اهملع ردقي ال ججح

 . نيرهش ةج> لكل موصي : مهضعب لاقو

 . نيرهش كلذ عيجل موي : مهضعب لاقو

٠ مايأ ةنال موصي : مهصعب لاق د



 س ٢٩!

 هذهو . نوقيطي ال ام دابعلا فاكيال هللا نأل ؛ ةب وتلا هيزجت : مهضعب لاقو
 . لاهجلا نع ةروتسم ةلأسم

 . ءىش لجلا ىف هيلع سيلف ‘ لبحلا هعم جحم نأو جحلاب فلح نمو

 نم ثنح هنإف ، ةرعصبلا هماكف س انالف ماكي ال نايبب وهو فلح نمو

 . ثنح فلح ثيح نم هنإف نامألا رثاس ىف امأو . فلح ثيح

 :زاق نم مهنمو . همزلي : لاق نم مهنف . هتلكنإ نالغب جحأ انأ : لاق نمو

 . ىلع : لوقي ىتح ثنح ولو همزلي ال

 .سابعنبا تتأن ءىشماب تفلح ةأرما نأ ىنغلب :هللا همحر هللا دبع وب أ لاقو
 ىكر او كنع شمتلف ىشملا نع تز نإن٬ةبك ار نكتلو كتكلمم ىلمحا :لاقف

 .كالذ تلمقن ءاهبقتعأف ةكم تفلب اذإف . ىشملا ىلع تردق ام شماف تحرتسا اذإف

 لاقو .ىشمي مث هنم سانلا مرحم ىذلا عضوملا ىلإ بكر يلف ىشملاب فلح نمو

 ىف ىدؤي هنإ ثنح اذإ جحلاب فلاحلا ىف ليقو . فلح ثيح نم ىشمم : عيبرلا

 . زاج ةنس ىف اهلكاهجرخأ نإ : ليقو . ةجح ةنس لك

 زوجيو ،هسفن مزلأ ام همزل جحلاب فلح نم : هللا همحر دمح وبأ خيشلا لاقو

 . هريغ جرخم نأ هل

 3 ثنح هللا تيب ىلإ جراخ وهف اذكو اذك لمف نإ : هنيمي ىف لاق نإف

 : كلذ ىف قرفلا . هنيمي ىف جحلا نم همزلام ءاضقل هريغ هنع جرخم نأ هل زج مل

 هب ماق اذإف . هلاعفأو جحلا فاصوأ هسفن ىلع بجوأ هنأكف جحلاب فلح هنأ

. نيدلاك هنع طقس هريغ هب ماقأ وأ



 ع ٣.٠

 وه موقي نأ الإ ‘ هزح هتمذ مايقو هسفن لعفب نيملا طرش قلع اذإ ام أو

 همزل ، ميلا رهشأ ريغ ىف كالذ ناكف . ةجح مرحم وهف اذك ناكنإن :لاق نإف . هب

 . اجاحجرخب نأ هيلعو .مارحإلا همزلجحلا رهشأ ىف ناك نإو . لسرهنيمي ةرافك

 وهف جلا ضقي مل ماد اف ، جح مم تاونس تضمو ةنسلا كلت ىف جحب مل نإ و

 ك ديصلا لتق وأ بيطلا ىرتشا وأ ءاسنلا باصأ اذإف . نيمرحلا مزليام همزايو ، مرحم

 . صاع وهو ءادفلا همزل

 ماقأو 2 ةجول جرخ نإف . جحلا هم زلو ثنح و ةجح نيثالثب فلح نم : ليقو

 نع ىدةقي ىذلا وه ناك اذإ كلذ هيزج : لمق لقف . ةجح نيثالث ىضقي ىتح ةكم

 ةمسقب ك اجر نورشعو ةعس هعم جرخو 0 ةدحاو ةجحب وه جرخ نإو . هسفن

 . هللا ءاش نإ كاذ زاج ى ةدحاو ةنس ىف ةجح نيرشعو

 رح ؤيف ء اهب ىدوأو ‘ ججحلا هذه ىضقي نأ لمق فلالا اذه كلد نإو

 . ملعأ هللاو . ةكم نم هنع رجت ؤي نأ هيزج الو . اهب جرخم نم هدلب نم هغع

 لصف

 اهف زوجت ىتلا ةالصلا تاقوأ ىف ىلصف ى هاكم ويلا ىلصي نأ فلح نميف ليقو

 ثنح هنإف ڵ ةالصلا هيف زوجتال ىزلا تقولا ىف ، ةالصلا نع كسمأو ، ةالصلا

 . هلكم ويلا لصي مل هنأل

 هيف فلاخ امم هبر رفغتسيو ى ثنحب مل هلك مويلا ىلصف 2 هبأرب لهف وه نإو
. رثألا



 إ٣٦ع _

 امهرد همع ر ىوأ دق وأ ‘ ةأر.ا جوزت دق وأ ةرجاهلا لص دقل فل> نإو

 هميرغ ىفوأ وأ ، هتخأ جوزت وأ ةضقتنم ةالصةرجاهلا ىلص ناك دقو ، هل هيلع ناك

 ع نوكي نأ الإ ، هغع راج ريغ كلذ نأل ؛ هيف ثنحن اذ» لكف . اقثاز امهرد

 جوزت وأ ڵ اهالص دق ىلا ةالصلا كلت ىلص دقل فلحف ى هنيمي دنع ةالصلا ضقنب

 لوق هيفو . هيلع ثنح الف ڵ مردلا كلذ ىفوأو ث اهجوزت دق ىلا ةأرملا كلت

 . اذه رجغ

 ، ثنح دقف مرحأو ةالصلا ىف لخد اذإف . نالف فلخ ىلصيال فلح نإو

 . ةضيرف تناك نإ ةمات ةالص هفلخىلصي ىتح :لوقو . اهمتي ملو هتالص تضقتنا ولو

 . نيتعكر ىلصي ىتحف ةلفان تناك نإ و

 نيتمكرلا هعم كردأف مويلا اذه ةرجاهلا ةالص نالف ءارو ىلصي هنأ فلح نمو

 تضقتنانبيل وألا نبتمكر لا مامإلاىلعافل . الوأ نم ةالصلا كردأ وأ " نيتريخألا

 . فلالا ةالص وأ مامإلا ةالص

 ةالصلاف لخد دقف مامإلا فلخ مرحأ اذإ هنإ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نمف

 . ثدحو ر ذف هلخ ىلصيال وأ هفلخ ىلصي نأ فلح اذإ

 موقلا عم ىلص دقو 2 فلاحلا ةالص وأ مامإلا ةالص تضقتنا نإ كل ذكو

 . اهضقت هرصي الو ك رب دةف ةالصلا رصمب

 ا ذكو اذك لعف نإ ةرمسح هملع همايص وأ » ةرمسح هيلع هتالص : لاق نمو

ملامع أ نلا 7 كلذك » : ىلاعت هلوةل ؟ ظلفم نيمي ة اذك هيلعف 2 هلعف مت



 س ٤٣٢

 ة ص . و 7 ص

 ميم نه رانلا بج ود ام لكو . ( رانلا نم نيجراخ م امو ماع تارسح

 . ظيلفتلا ةرافك هيفف ى ناميألا

 اذك لعف نإ اهالص ةالص لكوأ هماد مود لك هيلع هللا ضقن : لاق نمو

 ةالص نم هلع هيلا طبحأ : ديرب ناك نإ هنأ الإ ؤ ائيش اذه ىف ظفحت لف ك اذكو

 الس رم : لوالا صعب ىفو ٠ ًاظاْم اتيم رفكي نأ 44 زلف ك مايو

 لصف

 .ثن> مث نيرهش مايص و أ ڵ ةنس مايد هيلعف اذكو ا ذرك لعف نإ : لاق نمو

 . هسفن ىلع لمجام هيلع : لوقن

 ةرافك هيلع : لوقو . هسفن ىلع لمج ام همزلي الو نيرهش مايص هيمع : لوقو

 . لسرم نين

 هللا هامح ائيش هسفن ىلع لمح نأ لمحتسم هز ل : ءىش همزليال : لوقو

 ء ..

 ٠ ن رهش م ود هماع بجو { ننم لود بحأو ك هيملع

 كلتتلقامىنإ ةنس مايص يلع : تلاتف . اهتلاق ةلك ىلع ةأرما اهتبتاع ةأرماىفو

 ضع لمل و . ايسسةن ىلع تام> \ام اهحاع ىأر ضعبف . اهتل اق تن اك دقو ‘ ةماكللا

 ردقي ملو ثنحف 5 نيرهش مايص هيلعن اذكو اذك لعف نإ : لاق نمو ، كلذ ري م

 هملاع : لوو ‘ اتيكسم نتص مدطر وأ ‘ ةير قتعي نأ هيرح هز إ ؛ مايصلا ىلع

. نمع ةرافك 4۔لع : لوقو . قاطأ ىم موصلا



 ٣٣ع

 مايص <سف اذكو اذك تلن نإ : لاق لجر ىف { هللا همحر ديعس فأ نعو

 .امهقرفب نأ هل زوجي :لوقف . نيرهش مايص همزلي هنإف . لمف مث هلل :لقي ملو ، نيرهش
 . ناعباتتم امهنأ ىون وأ لاق نكي اذإ امهعباتي : لوقو

 . موب مايصلا لقاف . ك مسي لو مايص ىلع : لاق نإو

 مايألا نإ : لهقو . مايأ ةئالث مايص هيلعف 2 ةلسرم مايأ موصي هن أ فلح نإو

 ةيمستلا ىف ىزج ثالثلاو . رشع اهرثىمك أو ثالث اهلقأو ء رشعلا ىلإ ثالثلا نم

 ٠ طوحأ رشعلاو

 . اهامسأب ةدودعملا مايألا ةعبس موصي : ليقف . مامألا موصي هن ] فل> نإو

 كلذ ىف هل نكت مل نإ و . كللذ ىف هتين هلف ك مايألا هذه موصي هن أ فلح نإو

 ا عوبسألا ماص ةين

 هل نكت نإ و هتين هلف ةين هل ناكنإن . مايألا ىصقأ موصي هنأ فلح نإو

 . هيزجي هنأ وجرأف . رشعلا ىلإ ثالثلا نم ماص نإ و . ائيش هيف عأ الف 0 ةين

 موي : مايألا لضنأ ىنع . مايألا لضنأ وأ مايألا لجأ موصي هز ] فل> نإو

 . ةعجلا موي اهلجأ و ةعجلا

 لثم تايلاوتم نهموصي نأ بحتف . ااسرم م سح م وصي هن أ فلل> نإو

 . روهشلاو مايألا

 . لمف ناكدقو ٤ اذكو اذك لعف ام هنأ هيلع ضقن همايص نأ فلح نمو

)٢٨ - نيبلاطلا جهنم ۔ج٦ (



 ع٣٤ع٤ _

 موص ضقتنا 3 ماص ؤهو لذ لاق نإو . هيلع ضقن الف ماص دق ناك نإ هنإ

 . كالذ موي

 رثكأف . نيمباتتم : لقي ملو هيف ثنح ءىش ىف نيرهش موص هيلع : لاق نمو

 ارهش ماص اذإف . ةعباتتم نيرهشلا مايأ نوكستو « اذه ى مايألا قرفيال هنأ لوقلا

 نيرهشلا ماص نإو . اةباتتم رخآلا رهشلا موصي مأ هرطنأ ام رطفي نأ هلذ « اما
 . نحأ وهف نيعباتتم

 اموي الإ هماصف ث هنيعب رهشل بجر رهش موص هلل هيلع : لاق ىذلا امأو

 . هنيمي رةكيو هناكم ارهش موصي هنإف

 موص فنأتسي هنإف ك اموي الإ هماصن ، دودحم ريغ رهش مود : لاق ناكنإو

 . مات رهش

 ل اصق

 نأ دعب نم ركذف ڵ ءوضو ريغ ىلع وهو ىلصف ، مويلا ىلصيال فلح نمو

 نإن ةحيحص ةالص ىون نوكي نأ الإ ، ثنح هنإف . ءوضو ىلع نكي مل هنأ ىلص
 . ثنحال هنإف ، ءوضو ريغ ىلع هنأ لعي وهو ىلص

 قالطلاب لجر فلغ 2 ةالصلاف لخدو ، فخلا ىلع حسف « ةالصلل أضوت نمو
 .قالطلاب مقو فلا ىلع حسملا ىري نممفلاحلا ناك نإف . ىلصام لجرلا اذه نأ

 . لعأ هللاو . ءوضو ىلع ىلص ام : لوقي نأالإ ثنح هنإ : هللا همحر ثام وبأ لاقو

. قيف وتل ا هبو



_ 3 ٣٥ 

 نوعبرألاو سماخلا لوقلا

 سدقملا تيبلاو دجاسملاب نيملا ىف

 كلذ ىناعمو هلذبو ناميألا ىف دودحلاو ىشمو

 نإ : لمق . ةلو ىبلا ربق وأ سدقلل هللا تيب ىلإ ىشللا هيلع : لاق نمو

 . لسرص نيم املكنإ : ليقو . كاذ هيلع سيل : ليقو . ثنح اذإ كالذ هيلع

 ثنح ‘ ةنال ىبنلا ربق ىلإ ىشلاب فلح لجر ىف “ هللا همحر ىلع فأ نعو

 . هلع فل> امم هن رن اذ

 ك هي ونيو كللذ ديربو ث هيلع كلذ ىف ءىشب سي ملام كلذك هنإ : هريغ لاقو

 . كلذ ىف مزلت ةينلا نإ : لوقي نم لوق ىلع

 ةكمب ىذلا هللا تيي وني ل نإو . هسفن مزلأ ام هيلعف هللا تيب ىلإ ىون ناك نإف
 . نيمي هيلعن

 . هلل ةعاط هيف ايشم ىوني ىتح ىشملا ىف هيلع ءىش الو . ةرافك هيلع : لوقو

 لعف نإ هللا تبب ىلإ ىشملا هيلع : لاق نميف 4 هللا همحر هللا دبع 7 نعو

 هيلعو ، هتين هل نإ ةيرقلا ىف ادجسم ىون هنإ : لوقي وهو لعن مث اذك وأ اذك

 هعص وم بررعم جلاف جحلا ىون لنرإو { هاون ىذلا دحسملا كلل ذ لإ ىشلا

. ادجسم ىون ولو



_ ٤٣٦ 

 الجار هللا تيب لإ ىشللا هيلعف جوزتن إ و ی جوزتيال فلح ريقف لجر ىف لاقو

 الو ص جحلل ىشملا قيطي الو 2 ه-ةن ىلع تنعلا فوخ جوزتف 2 ةوهشلا هيلع تبلغذ

 نإف . جحي ىتح هدهج دهتجي نأ هيلعو ، ىشملا ىلع ربدي هنإف 2 ابكار جحيف هل لام

 . رذعلاب ىلوأ هللاف قطي

 ىلإ وأ :تل ىبنلا ربق ىلإ وأ سدقلا هللا تبب ىلإ ىشملا هيلع : لاق نإو

 هلوق عم هللاب فلحب ىتح ءىش اذه ىف ةمزاي الف ، هيف ثنح ءىش ىف نيكرشملا داهج

 . ناميألا نم سيل اذه نأل ؛ هيف ثنح ءىش ىف

 « هللا ريفب فلح هنأل ؛ هيلع ةرافك الف ء ثنح مث هللا لوسر قحو : لاق نمو

 :لوقو ث ةرافك اذهف سيلف ، هللا تيب و هللا شرعو هللا ضرأو : لاق ول كلذكو

 . ةرافكلا هيلعف هللا رك ذو اذهب فلح نإ

 قح وأ ءامسلا قح وأ شرلا قح وأ ى ط ىنلا قحو : لاق نإ امأو

 فالتخا الو ةرافك هذه ىف نكي ء تيبلا قح وأ ةبعكلا ىقح وأ ضرألا

 . اذه ىف

 . نيمي هنإ : لوقو . نيميب سيلف اذكو اذك لعفأ ال هللا ذاعم : لاق نإ و

 , ٠: نيميب سيلف هللاب ذوعأ امأو

 لصف

 نم وه : لاق . فرظلا اذه ىنام لك ي ال فلح نميف رفعج نب دمحم نعو

. هنيع٫ فرعي ام دو رر ١ ريغو . هنيعب فرع ام ٥ ودح ١ نأل  دو دل ١



_ ٤٣٧ 

 امم ائيش لك أب مل ، رادلا وأ تيبلا اذه ىف ام لك أي ال فلح نإ كالذكو

 كلذف ي هترمم و نالف لام لك 1 ال فلح نإو . هريغ و ] رك و أ بح نم ه.

 كلذف ةيرقلا هذه نم هترمنو نالف لام لك أي ال فلح نإو . دودحلا نم سيل

 .دو رمحل ١ نم

 نم كلذ ريغ وأ هنيعب بارج لثم ادودحم تيش لك أي ال فاح ىذلا امأو

 هنم لك أي ال هنأ ىوني نأ الإ ث هلك هلك أب ىتح ثنحمال : ليقف . تادودحملا

 . هلك هلكأي الأ ىون نوكي نأ الإ ڵ ثنح ائيش هنم لك أ نإ : لوقو . ائيش

 لك أي ال فلح نإو . دودحم كلذ سيلف هترمئو نالف لام لكأب ال فلح نإو

 ىف ام لك أي ال فلح نإ و دودحلا نم كلذف ةيرقلا هذه نم هترمثو نالف لام نم

 . دودحم كلذ سللن بح نم ةيرقلا هذه

 . هريغ وه : لوقو . هنم وه ءىشلا لدب نإ :لوقف . دودحملا لدب ىف فلتخاو

 . ملعأ هللاو هريغ هنأل ؛ هلدب هل زوجي هنإ دودحم ىلع فاحنم نأ لوقلا رثك أ لعلو

 ثنح ل « هريغ ىلإ هنع لاملا كلذ لازف نالف لام نم لك أي ال فلح نمو
 ادودحم ناكولو نالف نع لاز اذإ : لوقو . ادودحم نكي ملام هنم لك أ اذإ

 ، هدح عضوم نم نالف نم لك أي ال فلح نإو . نالفل سيل هنأل ؛ ثنح م

 1 و : لوقو . دورحلا نم اذه نأل ؛ هلك و الف نالف نع عضولل كلذ لازف

 . نآلا نالفل وه سيلو

 لك آلا هضبق دقف هلك أ ءىش لكسف ك هلك ل مامط هيلإ برق ول كل ذكو

. كلذ ىف ثنحم : لوقو ، هيملع ثنح الو هل وهف 2 هلك أ هل راصو



_ ٤٣٨ 

 هنمثب ىرتشيو ههيبيو لدبي نأ هلف . هنم لك أي ال دودحم ءىش ىلع فلح نمو

 . ادودحم ناكولو ثنحم : لوقو . هنم لك ايو

 بحلا اذه لك أي ال فلح نإف . ثنح هناسلب قاذ اذإف قوذيال فلح نإو

 ىقبو امهنم لك أف ى بارجلا اذه ىف ىذلا رغلا اذه الو ك فرلا اذه ىف دودحملا

 . هلكر ملاو بحلا نم امهمف ام لك أي ىتح ثنحم الف ء ةيقب امهنم

 امهنم لك أف دودحلا بحلا اذه نم الو رقلا اذه نم لك أي ال فلح نإو

 . ثنحب مل لدبلا لك أو اهريغ امهب لدبأ نإو . ثن> آريثك وأ ًاليلق

 اهاطعأ وأ امهعابن ڵ بحلا اذه نم الو رقلا اذه نم لك أي ال فلح نإ و

 . هكلم نم الاز ولو ثنح هنإف ڵ امهنم لك أ مث هريغل اراصو

 هنإ ، ردحأ مث اهسأر ىف ماق وهو ث ةلخنلا هذه ر نم لك أي ال فلح نإف

 . بارجلاكدودحلا نم

 ايف السرم ةلخنلا هذه رم نم وأ 0 ةلخنلا هذه نم لك أي ال فلح نإو

 . بارجلا رع ق باوجلاك باوجلاف ك هلمح ىذلا اهرمع نم لبقتسي

 لك ق ك ةدودحم ةفورعم ةعطق دي رب ٤ اذه نالف لام نم لك أر ال فلح نمو

 لدأ نإف . ثنحم هنإف ء هدي ىف ىه وأ اهكلام دي نم تلاز دقو . ةعطقلا كللت نم

 . هريغ نم لك أ هنأل ؛ ثغحم مل هلدب نم لك أو هب

 وأ نالف لام نم لك أف س هنيمل السرم نالف لام نم لك أي ال فلح نإو

. هلام راص هلدب نأل ؟ ثنح هلدب وأ



_ ٤٣٨٩ 

 نم جرخ دق هنأل ؛ ثنح هنم لك أ 7 ةيه وأ عيبب هكلام نم لاز نإو

 . دودجلا ىنعمب عضوملا اذ» ىف وه سيلو هكلم

 نم نالف رمت نم الو ى ناتسبلا اذه نم نالف لام نم لك أي ال فلح نإ و
 . هلثم وهف بارجلا رمت لثم ادودحم ًامقاو كلذ ناك نإف بارجلا اذه

 كلميام ىلع عقي نيمي هذهف « ناتسبلا اذه نم نالف لام ىف نيملا لسرأ نإو

 . بارجلا لثم ىهو كللذ نم نالف

 نم لك أ « ناتسبلا ثالذ نم ث نالف لام نم لك أي مل اذإ هنإ : عضوم ىفو

 لام نم لك أي ال فلح ءاوس هنأل ؛ ةلسرملا نيملا هبشيو ء ثنح مل كلذ ريغ هلام

 . ايندلا نم وأ نامع نم وأ ‘ ةيرقلا هذ نم وأ ‘ ناتسنلا اذه نم لسرم نالف

 اذإف . هكلمي ىذلا نالف لام ىلع نيملا تعقو امإو . دحاو هانعم اذه لكف

 هنإ { دمب وأ هنيمي ىف فلالا ثنح نأ لبق نم ة هلام نم ءىش هكلم نم لاز

 ىف انعم وهو ثنح هنأ ىرن الف . نالف كلم نم لاز دق ىذلا لاملا نم لك أ امإ

 . نالف لام نم لك أي ال فلح ىذلا لثم ء عضوملا اذه

 . هسبليال هنأ لامن نم جوز ىلع فلح ًالجر نأ ناليغ نب كلل دبع ربخأو

 . كلذ نع هاهمو هل صخري . « هناكم هنمثب ىرتشيو هعيبي نأ هز إ ىسوم لأسن

 الو . هلدبو هنمثب سأبال هنأ ىتفأ 2 ىسوم لأس هنأ نسحلا نب دمحم ربخأو

 . ءاش ام هنب ىرتشي و هعيبي : لاقف حيسملا نب دمح امأو . لبق ناك هيأر ىأ ىردن

 ك ت أرم ١ لام نم لك ظ ال فل> لجر ف ا هن ا هجحر هلل ا دبع ف ] نعو

. اهنبلو ةاشلا مل لك أي هيلع سأب ال هنإ : اهترمن نم ةاش هتأرما تفلمف



_ ٤٤. 

 ثنح الف حولمم ًاكممس وأ ًاحولمم ازبخ ىرتشاف . حلم ىرتشيال فلح نإ و .

 لك أيال هنأ : كلذ ريغ وأ هتأرما قارفب فلح لجر ىف ث رفعج نب دمح نعو

 لجرلاو وه هاضق مش هلك اذ ائيش لجر نم ىرتشا م « هلمع نم وأ نالف لام نم

 لوقو . ثنحمال هنإ هلمع وأ هنع ىولحلا لام نم ث هلمع وأ هلام نع فلح ىذلا :

 فقو هلك أ مث هلك أيأ نأ لبق ء هارتشا نأ دعب كلذ نمث ىضق نإو . ثنحم هنإ

 هيف فالتخالاف « نملا نم ىضق مث هسفن ىلع هارتشا اذإ : هريغ لاقو . ىوتفلا نع

 هارتشاف كالذ ذخأ املو . هلام لك أب نآلا هنأل ؛ لبقتسملا ىف دشأ اذهو . دحاو

 ثنح ورخآلل لاملاو ء ةقفص هب هارتشا اذإفالتخاكالذ ىف سيلو ى ثنح هلك أ مش .

 رامح ,اع لمحم امم لك ي ال فلح لجر ىف 4 هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 ثنحم هنإف ڵ كمسلا نم راجلا ىلع لمحم امم لكأف « رم وأ بح نم هتجوز .

 ىمسي الو ، راجلا اذه ىلع لمحم امم لك أي ال فاحم نأ الإ ثنحمال : لوقو

 ائيش دجم مل اذإ هيلع لح امم لك أ اذإ ثنحب هنإف ، كلذ ريغ وأ رمت وأ بح نم

 افورعم .

 نالفل دودحم لام نم لك أي ال فلح نميف س هللا هحر ديعس فأ نعو «

 ثنحمال :لوقو ثنح :لوقن . هنم لكأف نالف ريغ ىلإ دودلا لاملا كلذ لازن .

 نالف نع لازف « نالف لام وه اذإ لك أي ال هنأ هتينو هدامتعا ناك نإ بحنو
 نالف لام وه سيل هنأل ؛ ثنحمال هنإ .

 لام هنأ لجأ نم ال ي هنيعب لاملا نم لك أي ال هنأ هنيمي ىف هدصق ناك نإو

نيعلا ماق وه لاملا نأل ؛ ثنح هنم لك أف ء نالف .



 - - ٤٤١

 م رعلا نم ىرتشاف 4 ةرملا ىنعي ث هنبا لخم نمآ لك أي ال هنأ فلح نإو

 . اًسأب هيلع ىرت اف ء اجح هنم ىرتشاف ث ةرغلا لك أي ال ىون ناك نإف هلك أن

 ءاجام ىلع فالتخالا ىنم هيفف { ائيش اهنم ىرتشاف ء اهسفن ةرملا لك أ ونيإ نإو

 . لدبلا ىف

 فلح لجر ىف ث هللا امهحر بوبحم نب دمحم ىلع نب ىسوم هب باجأ اممو

 قدصتن . نالفل ناكلام وأ ، نالفل وه ءىش وأ ، نالفل وه لام نم لك أي ال

 ىلعف . هنم فلاحلا لكأف 2 هريغل وأ هل هعاب وأ 2 لاملاب فلاحلا ىلع لاملا بحاص

 نالفل وه لام : هلوق امأو . ثنح فلاحلا هنم لكأف « نالفل ناك لام ىف هلوق

 ثنح مفلاحلا هنم لكأف عطقنم رمأب هدي نملاملا لاز اذإف . نالفل وه ءىش وأ

 ىف مادام ىون ناك نإف ، هريغ ىلإ هلازأف نالف بسك نم لك أي ال فلح نإو

 هكلم ىف هلك أي الف كاذ ونب ل نإو 4 هكلم نم لاز اذإ هلك أ هكلم

 . لاز اذإ الو

 هكلم ىن هاك ي ال دودحم وهف ك نالف بسك لك و ال فلح اذإ هن | : لوقو

 . نالف عمج نم لك آي ال : لاق نإ كلذكو . هريغ كلم ىف الو

 هنع لاز مث هبسكو هعمج دق هلام وف . هنع لاز اذإ هلام ةلزنمب هنإ : لوقو

 هلك أي ال فلح نإ و . هريغ كلم ىف هلك أ اذإ ثنحم الف ، هممجو هريغ هبسك دقف

 دودحلا نم .هنإ : لوقي نم لوق ىلعو . لزب مل وأ هنع لاز ثنح هنم لك اف ء ةلمج

. هلك هلك أي ىتح ثنح الف



_ ٤٤٢ 

 ثنح ةصح هيف امهل ماعط نم لك اف همأ مامط نم لك أي ال فلح نمو .

 متي ! وأ مسق « اهبحاص ىأرب اهريغ ةصح ردقب لك أ اذإ ثنحمال : لوقو .

 نإو . ثنح مسقلا ليق لك أنإو . ثنحم م مسقلا دمب لك أاذإ : لوقو

 ، ةصح اهىف امل اراد لخد مث ى اهل ةلخن دمصي الو « همأ راد لخديال فلح

 ماعطلا نأل ؟ مامطلا لثم اذه نوكي الو . ثنحم هنإ ء بيصن اهف امل ةلت دعص وأ

 ةلخنلاو دبعلا امأو . ماعطلاك ىهن مسقنت ىتلا رادلا امأو . هريثكو هليلق ضعبقي

 اين فالتخالاو فالعخا هيف عفن الف ، ىزجتلاب مستني الو ضعبقي الام لاثمأو

 . م
 نإف . هنم لكأف ائاريم نالف ثروف ء نالف بسك نم لك أي ال فلح نمو

 ثاريملا لخدي الو ىون ام وهن { هلامتح او هبلطمو هلمع نم وه بسكي امم ىون ناك

 نم وهف كالمام لك : لوقو . ثفحي نأ فاخأف لوقلا لسرأ ناك نإ و . کالذ ىف

 ىذلا هبسكو س هتاجلاعم هجوو هتالماعم نم هيلإ راص ام هبسك : لوقو . هبسك

 . لالا بالجتسا ىف تاكرحلاو بلاطملا نم هيف فرصتي

 وأ اهنم دودحلا نالف ةعارز لكأي ال فل> نم : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 دو دحل هتعارز نم لكأي ال فلح نإ و .ثنحي مل هليدب نم لك اف دودحلا ريغ

 هيلع ىرب ضعب . فالتخا كالذ ىفف هتعارز ليدب نم لك أف « دودحم ريغ وأ اهنم

 . ثنح هيلع ىريال ضمبو ى ثنحلا

ءىشب اهجوز اهلإ لسرأن ائيش اهجوز دنع نم لك أت ال تفلح قلا ةأرملا امأو



_ ٤٤٣ 

 نم ةيطع ثالذ ناك ن إ و . ثنحت اهنإ هجولا اذه ىلع كلف تاك أ « هريغ دي ىلع

 اذإ فالتخا كاذ ىف ليق دقف . ىطعأ دخع نم ىه تلك أ مث ، اهريغل اهجوز

 نالن عاب مث ث ةمولعم راد نالف راد لخديال فلح نمو . اهعم حص وأ تمع

 ثالذكو . فالتخاب كلذف ليق دقف . رادلا فلاحلالخد مث 2 هريغ ىلع كلت هراد

 قحب هيلإ لازو هل هب تدهشأف ، فورمم لام نم هتجوز لام لك أي ال فلح نإ
 . هنم لك أ اذإ هيف فاتخم امم كلذ نإف . تباث

 نم هنإ : لوقف . اهف رمب الو ةلخنلا هذه ةرمت نم لك أي ال فلح نمو

 :ليقو . دودحلا نم وهف { نبل اهسذو اهنيعب ةاشنبلىلع فلحنم كلذكو . دودحملا

 . ضرألا ةرمث كلذكو . دودحلا نم سيل

 هلك أىنف . محالا اذه وأ محللا وأ ةاشلا هذه نبل لك أي ال فلح نمو

 فلح نمو . محللا قرم ن. لك أ نإ كلذكو . فالتخا هنمث وأ هليدب وأ

 نجرخيل فلح نإ كلذكو . ثنح راحص الكم ىف هعابف ، نامع ىف همالغ عيبيال

 . جرخي مل راحص الكم ىلإ جرخن مويلا ناع نم
 .هممح

 محثلانأل ؛اهمحش نم لكأي الف 2 ةاثلا هذه مل نم لك أي ال فلح نإ و

 محشلا دوهلاىلع مرح هللا نأل ؛ صلاخلا محشلا لك أي نأ هل : لوقو . محالا نم

 فلحنإو . اهنمس لك أي مل ةاشلا هذه نبل لك أي ال فلح نإ و . محللا مهل لحأو

. اهنبل نم لك أي ل اهنمس نع



 ۔- ٤٤٤

 فلح نرإو . ثنح مل ابطر هنم لك أن ، ظيقلا اذه لك أي ال فلح نمو

 ىه تقتسا نإو . ثنح مل هسفنل اهتيكر نم ىقتساف هتجوز لام نم لك اي ال

 . ثنح ٨ .ضعب بلحف ك ةاثلا هذه نبل بلحيال فلح نإو . ثنح اهدبعو

 . قيفوتلا هب و لع أ هللاو

ج ٭ ٭



 ا _ ٠ ٤

 نومب رألاو سداسلا لوقلا

 تالوكأملا ىف نيهلاو راملا تقو ىلإ نيملا ىف

 اهنم ىقبو لخنلا تمبرتف ث مبرلا ىلإ اذكو اذك لعفيال فلح نم : ليقو

 ثنحال هنإ كلذ لعف مث ، لذ هبش وأ ضرف ةلخنو شق ةلخن لثم « ليلق ءىش

 . هيملع

 هعم ىتشنال اهنأ اهسفن تنعلو تفلحو ى اهجوز ىلع تبضغ ةأرما ىف ليقو

 نإ اهنإ ، ءاتشلا تقو دح ىه فرعت ملو ڵ اهعم جورخلا جوزلا هركو « هتيرق ىف

 سيل و . ًاتيكسم نيتس ماعطإ وأ ن رهش مايص ةرافكلا اهلعف > هتيرق ىف هعم تتش

 تناكنإ ءاتشلا تقوف اهل عسو نإف . اهل عسوم نأ الإ هعم ماقمل ىف هيصعت نأ اهل

 ءاضقنا ءاتشلا دحف ي افورعم اتقو ونت تناكنإو . تون ام ىلع وهف هفرعت م

 . رحلا لوخدو دربلا

 دلبلا ىف رثك وأ لق بطرلا لوأ عقو اذإ هنإ : ليق دقف ظيقلا لوأ امأو

 نم قبيال نأ وه ظيقلا رخآو . راجثلاو قملبلا كارد وه ظيقلاو . هيف وه ىذلا

 امأو ى عبرلا وه كلذف ريسي ءىش قب ولو ى دادجلا ةماع وه عبرلاو . ءىش ظيقلا

 . زازجلا رخلآ هرخآو ث زازجلا لوأ فيصلا لوأف فيصلاو ةرذلا ىلإ ىذلا دحلا
 . ةجحلا ىذ رهش نم ىقبت ةعاس رخآ ةنسلا رخآو

 ثظنلا سيلو . دربلا ءاقتال تويبلا سانلا لخدي نأ وه ءاتشلا نإ : ليقو

ء هتقو ريغ ىف درب ءاج نإ و . تاقوألا ةفرعمو موجنلا لهأ باسح ىلإ كللذ ق



 س ٤٤٦

 انرك ذ دقو ى ءاتشلا نم كالذ سولو هتقو ريغ ىف درب ءاج امبر هنأل ؟ هب دتعي الف

 ءمويلا نالف عم ىدغتيال فلح نمو . نيرشملاو عبارلا لوقلا ىف ىنعملا اذه نم ائيش
7 

 . مويلا كلذ دعب هعم ىدفيي نأ هيلع ساب الف

 لصف

 .ثنحمال: لوقو ثنحم : لوقن . ةهكافلا نم نامرلا نأ فلح نميف فلتخاو

 اهف » : لاقف ةهكافلا نم هركذ درفأ ىلاعت هللا نأل ؛ ثنح هنإ : لاق نم ةجحو

 [ودع ناك نم » :ىلاعت هلوقب ، ثغحمال ةنإ :لاق نم جتحاو « نامرو لخو ةبك اف

 دقو . « نيرفاكلل ودع هللا نإف ليئاكيمو ليربجو هلسرو هبتكو هتكئالمو هل

 . هباتك ىف ءىشلا ركذ هللا دهرإ دق نكلو ث ةكالملا نم مهنأ انملع

 لصف

 لك أبال فلحنإو . هيلع ثنحال هنإ « انيحط لك ا ابح ےضقبالفلح نمو

 ريمش لك أن 2 ارب لك أي ال فلح نإو . ثنح ريعش هيف ار لك اف 2 آريمش

 . ثنح مل ريعش هيف ارب ىرتشاف « ريمش ىرتثيال فلح نإو . ثنح رب هيف

 . وه ناكاذإ ثنح مل ڵ رب هيف آريمش ىرتشاف 4 ارب ىرتشيال فلح نإو

 . هيلع فلح ام ريغ ىنعملاو { ةيمستلا ىف بلغألا

 كلذ عرز نم لك أو بحلا رذبف « بحلا اذه نم لك ي ال فلح نإ و

 دق لوألاو . هيلع ىفلح ىذلا جلا ريغ اذه نأل ؛ ثنحمال : لوقو . ثنح بلا

. ضرألا هتكلهتس ا



 س ٤٤٧

 هذصقم نأل ‘ ثدحم ديدح هيف ا ىرتشان { ديدح ىوشيال فلح نمو

 . ديدحلل ال بابلل ءارشلا ىف

 فلح وأ ٤ بثخ اهف را د ىرتشاف 4 شخ ىرتشيال فلح ن \ كلذكو

 ومن اذه هبشأ امو . اذه لك ىف ثنحب مل ؛ ىون هيف ارمع ىرتشاف « ىون ىرتشيال

 . هلشم

 ريغ اذهو . ثنحي هنإف « ريمش هيف رب زبخ لكأف ريمش لكأي ال فلح نإو
 ريمثبسيل اذه نأل ؛ ثنحمال : لوقو . ةعارزلا نم ًًطلتخم نوكب نأ الإ ، لوألا
 . ةيمستلا ىف

 نإو . زبخ رادتسا ىتح دم ام زهخلاف . ةنالف زبخ نم لكأي ال فلح نمو

 ثنحي مل ، رصلا وأ رونتلا ىف اهريغ هحرطو ء ىه زبلا تدمو تحفصو تنج

 . زبلا كلذ نم هلك أب

 نيديلاب هل ةداملاو رانلاىلع هل ةحراطلا نأل ؟ ةزباخىعنف ىه هتح رط نإ : لوقو

 . هريغ وأ رونتلا ىف زبخلل ةحراطلا ىه ةزياملا نإ : لوقو . ناتزياخ اه اهريغ وأ

 . .ةرخآلا ىدامج ىف تزبخف «بجر رهشف ةأرما زبخ نم لك أيال فلح نإو

 ؛ىدامج رهش ىف تزبخ ام بجر رهش ىف لك أي ال هنإ : هللا همحر هللا دبع ىنأ نمف
 نابعش رهش ىف لك أي نأ هلو . بجر رهش ىف تزبخ ام نابعش رهش ىف لك أي الو
 . ىدامج ىف تزبخام

ولو تزبخ دق اهنإ زبلا هتأرما تحفصف هتأرما زبخ لك أي ال فلح نإو



٤٤٨ 

 كلذكو .ثةح هتحفصام دعب انيجت هاكأولو ى هنم لك أ اذإ ثنحم و ءاهريغ هزبخ

 . ثنح هك أ ح ردقلا ق هت زبح ول كلذكو . هنا همحر ة٫ وامم أ لا

 دارأ نإف ڵ هتأرما زبخ لك أي ال فلح نإ : هللا هحر حور نب دمحم لاقو

 زيحلا ردت ام رانلا تدقوأو هقنحعو هتنحط ولو هيملع ثنح الف « اهدي زبخ هنيميب

 عضوم وأ رانلاب ىمحلا ىصحلا وأ رجلا وأ زصلالع هلعجت وأ اهدي ةحار وأ اهمباصأب

 ناك اذإ ثنحلا هيلعف ى اهدي زبخ كالذب دريمل نإ و 2 ثالذ هابشأو لمرلا نم زبخلا

 . اهذيب اهريغ هتزبخ ولو ةأرملا هذه هكلمت زبخ نم

 ىنعم ىفف « هاك أو زبخو ةرذلاو ربلا طلخف 2 ةرذلا زبخ لك أي ال فلح نإو

 طلخ نإ و ص هثنح ىف فالتخالا نم ىرعتي الف ىنعملا ىف امأو ، ثنحم ال ةيمسلا

 { زيحلاب ةفورعملا بوبحلا نم ههابشأو زرألاو ريعشلاك زبخت ىتلا بوبحلا نم هريغب

 اذإ اهل مسالا نوكي نأ فاخأف 7 زبخلاب فرعت ال لا بوبحلا نم ناكام امأو

 . بلغألا ىه تناك

 هيلع عقوو ى ىرطلا مسا هغع لازف كمسلا نم ىرطلا لك أي ال فلح نإو

 .كلذ ىلع ناك اذإ ةليلو موي كلذ نم نوكي ام لقأو ث هلك أ هل زاج 2 لالا سا

 . نايدولا "ا_دص لك أي نأ هلو

 نإو ء ثنحم ال هنإ فوص هيلع اثبك ىرتشاف ، اموص ىرتثي ال فلح نإو

 ثنح ال : لوقو . ثنح فوص هيلع شبك هلخدف ، فوص هتيب لخدي ال فلح

 . تيبلا ىف فوم هنم طقسي مل ام

)١( ةينايعلا جالفألا ىف دجويو . ةوللا هايملاو لويفلا نم جراخلا كملا رافص : دصلا .



_ ٤٤٩ 

 ىف ثيح ، سأرلا نم جرخي ىذلا خملا لك اف ، محللا لك أي ال فلح نإو

 . ةيمسةلا ىف ثنحم الو ىنعملا

 ةيمست ىف ثنح ىنعم هبشيمل صلالا خملا لكأف ء محشلا لك أي ال فلح نإو

 فلتخيف . محشلا نم صلاحلا'إخملا لك ان محالا لك أي ال فلح نإ و ، ىنعمالو

 . ىنملاو ةيمستلا ىف هثنح ىف

 نإو ث ثنحب ل محشلا نم ىقنلا محالا لك أف محشلا لك أي ال فلح نإ و

 ةيمستلا ىف ثنح الف , ةيمستلا ىف بلاغلا وه محللا نأ الإ محشلا نم قبي ال ناك

 . محللا لك أي ال : لوقو . ىنعملا ىف ثنحيو

 . نبلب سيل نمسلا نأل ؛ نمسلا لك أي نأ هلف « نبالا لك أي ال فلح نمو

 . هنم ولخي ال هنأل ؛ نبللا لك أي الف ء نمسلا لك أب ال فلح نإ و

 هنإف ، اهنبل ىف عوضوم نبج نم لك أف ةاش نبل نم برشي ال فلح نإو

 . ثنحي ال : لوقو . هنيعب برشلا ىوني نأ الإ ثنحي

 فلح نم : لاق هنأ هللا امهمحر ىدلاو نع ةرفص وبأ انربخأ : هللا وبأ لاقو

 { محللا نم "ىجي محشلا نأل؛ثنح اهمحث نم لك انءةاشلا هذه محل نم لك أي ال

 نم ءىجي ال محللا نأل ؛ ثنحي مل اهل نم لك أن اهمحش ىف لك أي ال فلح نإو
 . محشلا

 فاح نهو ڵ محشلا لك أ محللا لك أي ال فلح نم : ءاهقفلا ضعب لاقو

 )١( خملا لدب محللا : ةخسن ف .
 )٢٩ ج نيبلاطلا جهنم _ .× (



 .٥ع -

 فلح نميف فلتخاو.اًبيلح اهنبل نم لكأي نأ هلف « ةاشلا هذه نمس نم لكأي ال

 .ثنحيال :لوقو .ثنحي :لوقن . هقرم نم لكأف « هنيعب امحل وأ محللا لكأي ال

 وأ ةدبزلا لكأي ال فلح نميف ، هيبأ نع رفمج نب دمحم نب رهزألا ىورو

 فلح ىذلا ريغ لك أ ىف ثيحي الف « هنيعب نمس وأ هنيعب دبز دارأ نإف ء نمصلا

 لك أ ىف ثنحي هنإ : لوقو . نمس هنأل ؛ دبزلا ىف ثنح لوقلا لسرأ نإو « هنع

 . نمسلا وأ دبزلا

 ىأ ىف ث ةيمستلا ىف نبالا لك أب ثنحي مل نمسلا لكأي ال فلح نم :ليقو
 نم ضيخلا لكأف ، نمسلا وأ دبزلا لك أي:ال فلح نمو . نبللا كلذ ناكل اح

 . ثنحي ل نبالا

 له هلكأي الو كمسلا ىرتشي ال فلح نمه « هللا هحر نسحلا وبأ لثسو

 الَسرم ناكنإ : لاق ؟كمسلا نم اه مأ ؟ هلكأي وأ فيسكلاو عشانلا ىرتشي

 لاقو . املك أ وأ اهارتشا اذإ ثنحيو ، كمسلا نم فيسكلاو مشاتلا نإ هنيه

 . ةيمستلا ىف ثنحي الو ىنعملا ىف ثنحي : هريغ

 لك أو رقبلا محل هتينو امل لك أيال فلح نميف ءاهقفلا فلتخا : العلا لاقو

 : لاتف حبسم امأو . انيمي رفكملف هاوس نم لكأ نإ : لوقأ انأو : لاق . هاوس

 مشاه لاقو . هنيمب ىف هتين هلف ، فلحتسي نأ ريغ نم فلح نم لك نأ تظفح

 . هيلع سأب الف هريغ لك أف رةبلا مل ىون نإ : ىراوحو

 لك ي ال هنإ ، كمسلا هتيب ىف لخدأو ‘ هلك محللا لك أن ال فلح نأو

. ثنح هلكأ نإو . كمسلا



_ ٤٥١ .. 

 هلف ، هنعذلح ءىش ىلع هتين رضحأو فلح نم لك : هللا هحر رثؤملاوب أ لاقو

 همفنتالف ء هدعب وأ فلحلا لبمت ىون نإو . فلحلا دنع اهدقتعا اذإ هتين هيلعو هتين

 لك 7 نبالا اذه نم وأ نبللا اذه لك ي ال فلح ن . : لاقو . هرمضت الو هتين

 لك أي نأ هلف 0 هنيعب انبل دجي لو نبللا لمك أيال فلح نإو ڵ ثنح هدبز نم
 ٠ نبللا نم طقألاو نبالا نم صلاخلا دبزلا

 ؛ دبزلا لك أي الف نبللا لك أي ال فلح نم : هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 نم صلخو رانلا ىلع بيذأ اذإ نمسلا لك أي نكلو ث نيللا نم ولخي ال هنأل

 ٠ نالا

 كمسلا لك أي الف « محالا لك أي ال فلح نم : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو

 هيلإ دصق نوكي نأ الإ محالا نم سين كمسلا نإ : رخآ عضوم ىف لاقو . ىرطلا

 . ثنح مل نبالا لك اف نمسلا لك أي ال فلح نمو . هنيهيب

 ىف ثنحي مل رطشلا نم ىتلا _حفنإلا لمك اف نبالا لك أي ال فلح نإو

 ةاشلا هذه نبل نم لك أي ال فل>نإ امأو . ىنعملاف ثنحينأ فاخأو . ةيمستلا

 . فالتخا الب ثنحي مل اهرطش لك ان

 ىنعملا ىنف . مطامطلا وأ نأضلا نبل لكأف ، دعجلا نبل لكأي ال فلح نمو

 فلح نمو . نأضلا اهمعو فانصأ اهنأل عقي ال ةيمسقلا ىفو ، ثنحلا هيلع عقي

 ملام ىدجلا وأ لمجلا شرك : ةلمهملا ءاحلابو ةففخم ءافلا حتنو ةزمهلا رسكب ةحفإلا )١(
 باب ىف حيصفلا ىف بلمث ركذو . ميلا رسكب ةحفنملا اذكو . شرك وهف لك أ اذإف ٢ لك اي
 . راتخم ه ا ةففخو ةددشم ةحفنإلا : هلوآ روسك۔اا



_= ٥٢ ٤ 

 لك أو ماعط ىف هلعجو هنم ذخأف « حلم هكمس ىف ناكو « ديز كمس نم لك أي ال

 . هيلع ثنح ال هنإ فلاحلا هنم

 نعف . لوعولاو ءابظلا مل نم لكأف ء ماعنألا مل لك أي ال فلح نمو

 محل لكأف ، منلا مل لكأي ال فلح نإو . ثنح ال هنإ هللا همحر ديعس ىأ

 ىذلا خملا للك اف 0 نمسلا الو محالا لك أي ال فلح نإو . ثنح لعو وأ ىطظ

 . ثنحي مل ماظعلا ىف

 عضرف { ةاشلا هذه نبل نم لك . ال فلح نم : هلل ا هجر هلل ا دبع وب أ لاقو

 ف ث ام لك أ النكلل و ؤ .. لك ب هيلع سأ ال هن إ : هحمذ 7 اهنبل نم ىدج

 . لسفت ىتح ةحفن الا لك ي الو ، نبللا نم ةحفن الا

 وأ ناجنذاب لكأف ،ءاوشلا لك أيال فلح نم : هللا همحر ديعس وب أ لاقو
 .فورعملا ءا وشلا وه هنأل ؤ محللا ىوش لك أ ىح ثح الف ڵ ىوشم ريغ اكس

 لكأي مل ريطلا مل لك أيال فلح نمو . ىون ام وهن ةين كلذ ىف هل تناك نإو

 فلح نإو . ىون ام وهف ةين ثالذ ىف هل نوكي نأ الإ 2 ماعنلا الو جاجدلا محل

 محل لكأي ال فلح نإو . ثنحب ل سيت مل لك ان هل ةينالو ةاش مل لكأي ال

 نم هنأل ؛ ثنح سيت مل لك أ م « ركذ نم ىننأ دصقي ملو ى مغلا هتين و ةاش
 ( . منلا ةلمج

 ثتالخكو . عماج مسا هنأل ؛ ةاثلا ةلزنمب وهف « منلا محل لكأي ال فلح نإو

كلذكو . اهئانإو اهروك ذل عماج سا دعلاو . نأضلا كلذكو . عماج سا نعللا



 س ٤٥٣

 لاجلا محل لك أي ال فلح نإ امأو . اهئانإو اهروك ذل عماج مسا رقبلاو لبإلا

 ثانإلا نود لبإلا نم ناركذلا هب صتخ لاجلا سا نأل ؛ ثنحيل ةقان مل لك اف

 . نأضلا نم نارك ذلا صتخم سا شابكلا كالذكو

 هسارضأىف لحد مث هتيب نم اجراخ امل لكأف ، [ هتيب لخديال فلح نمو
 تفخ تيبلا ىف هنم حرطو هنم هسارضأ للخ نإ و . هياع سأب الف ء محالا نم ءىش

 برشيال فلح نإو . هللا ءاش نإ ثنحمال نأ وجرأف هقرغ نإ امأو . ثنحلا هيلع
 نوكت ىتح ء ثنح فصنلا اهن هل ةاش نبل نم برشن « هل ىه ةاش نم الإ نبالا

 . محشلا لك أ محالا لكأي ال فل> نم : ءاهقفلا ضعب لاقو ى ةصلاخ هل ةاشلا

 . هب درفني امسا امهنم رحاو لكلل نأل ؛ محللا لك أ محلا لك أي ال فلح نإ و

 . كلذ ىف فالتخالا ان رك ذ دقو

 ثنحي هنإ ، هبرشف نبالا لك أي ال فح نم : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 هنإ ديرثلا لك أو نبالا برشيال فلح نم نإ : لوتلا ضعب ىف دجوي هن أ الإ

 . ثنحي : لوقو . ثنحمال
 جزتما ام دعب هبرشو « ءاودىف ءىش هنم هل لخدأف « نبللا لك آي ال فلح نمو

 كالذكو . ثنح ءاودال ًابلاغنبالا ناكنإو . ثنحممل بلاغلا وه ءاودلا ناكو ، هب

 . بلاغلا وه نبالا نوكب ىتح « ثنح ل هنم برشو هريغ وأ ءام ىف نبالا عقو نإ

 لفلفلاو حرقلا نع فلح نإو . ثنح هبرشف قيوسلا لك أ نع فلح نمو
 ثنحموةيذسنلا ىف ثخحمال :لوقو .ثنح هنم لك أو ردق ىف هنم عضوف ، لحلا وأ

. ىنال ىف



_ ٥٤ ٤ 

 ناك ث فالتخا هيف كلذ لكف ء محللا نم وأ محللا لك أي ال فلح نمو

 هذه ةرمو ةاشلا هذه نبل لك أي ال : لاق نإو . دودحم ريغ وأ ادودحم محالا

 نوكي نأ الإ ، دودحم سيل :لوقو . دودحم هنإ : لوقت . ضرألا هذه وأ ةلخنلا

 هلك أي ىتح ثنحمال هنإ ها أي ال فلح دودح لك : ليقو . فلح ني> ءىش اسه

 : لوقو . هليدبو هنم لك أ زوجي : لوقن . هليدب و هنمث لك أ ىف فلتخاو . هلك

 ٠ هليدب نم لكأي الو هنمث نم لك أي

 . نبالا نم دبزلا نأل ؛ دبزلا لك أي الف ، هبرشيال ةاش نيل ىلع فلح نإ و

 . هقرم نم برشي الف « ةاش مل لك اي ال فلح نإو

 نأ الإ ى هبرشو قرملا لك أب ثنحم مل « هنيعب محالا لك أ ىون نإ : لوقو

 دق قرالا نأل ؛ ثنحي هنإف لوقلا لسرأ نإو . محالا نم هيف ةيقب تيقب نوكت

 . محللا نم هيف باذ

 «سبينأ دمب وأ بطر وهو هريغ وأ [ خبطو ث قرملا لك . ال فلح نإو

 محالا نع تئاب قرملا لك أي ىتح ثنحيال : لوقو ."هيف قرملا نأل ثنحي هنإف
 . قوفوتلا هبو . عأ هللاو . قرملا مسا هيلع عقي الف محلا امأ . هريغ نمو

» » «
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 نومب رألاو مياسلا لوقلا

 كاذ هبش وأ رمت وأ بطر نم ناك امب نيملا ىف

 نإو . ثنحيال هنإ : لوقو . ثنحاتشح لك أف رملا لك أي ال فلح نمو

 ىف ثنحي نأ فاخأو . ةيمسقلا ىف ثنحي مل السب . لمك اف ء رملا لك أي ال فلح
 . ثنحي م رعلا لك اف سبدلا لمك أي ال فلح نإ و . ىنعلل

 نإ و . رقلا نم هنأل ؛ ثنح سبدلا نم لك اف رقلا نم لك أيال فلح نإو

 رمعلاو ، رملا نم سبدلا نأل ؛ ثنحي مل رملا نم لك أف سبدلا نم لك أي ال فلح

 . سبدلا نم سيل

 برش ذيبنلا دح ىف راص ىتح ةرج ىف الخ لمعف « ذيبنلا برمشيال فلح نإ و

 وهف ذيبنلا ىف لخلا ماد ام هدنع نأل ثنحي : مهارا نب ملسم لوق ىنعم ىنف . هنم

 نإو . لخ وهف الخ سسأ ناك نإ ةينلاب هنإ : هريغ لاقو . الخ ريصي ىتح ذيبن

 . اثنح هيلع رن ل تاينلاب ناميألا : لوقي نم لوق ىلعن . ذيبن وهف اذيبن سسأ ناك

 . ثنحي رخآلا لوقلا ىلعو

 لك أو ، اهنذإب اهب ضياق وأ اهعابف : هتأرما ةلخن ةرمع لك أي ال فاح نمو

 . اهنيعب ةدودحم ةلخنلا تناك اذإ ثنحي مل اهنم ىرتشا ام وأ اهلدب ةرمت نم

 وأ ثالذ نم لقأب هعاب مث 2 مهارد ةعبسب الإ بارجلا اذه ميبيال فلح نإو

 لك أيال فمل>نإو « هتين هلف ةين هل تنايك نإو ، ىنعملاو ةيمسقلاىف ثنح 7 رثك أ

نمالو هنم لك أي الف ء دودحم رمب نع فلحي نأ الإ ، سبدلا و لخلا لك أ رعلا
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 لمك أي ال فلح نمو ث هلك هلك أي ىتح ثنحيال : لوقو « هلخ نم الو هسبد

 . ريبلا لك أ بط لا

 نإو . بطرلا لك أ : عض وم ىفو . بطرلا لك أب مل رسببلا نع فلح نمو

 ه ةلخن رمب لك أي ال فلح نإف . اهرسب نم لك أ ةلت بطر لك أي ال فلح

 لك اف ء ةلخنلا هذهةرمم نم لك أيال فلح نإو . اهطر الو اهرمب لك أي الف

 فلحنإو . ةلخنلا ريغ ةبجحلا نإ :لوقو . اهترمم نم وهف اهسأر ىف ةبجح ةرمم نم

 فلح نإو . ثنحب مل اهمجح ةرمث نم لك أف « لخنلا هذه ترمثأ امع لك أي ال

 : لوقو . ثنحي مل اهجح ةرمث نم لك اق ، ةلخنلا هذه تآغأ امم لك اي ال

 نم ةبجحلا تبش نإو . ةلخنلا هذه ىلع امم : لاق نإ ةلخنلا كلذكو . ثنحي

 ىراوحلا ىنأل لوق ىف فالتخا الب ةلخنلا ريغ ىهف 2 ةلخنلا تحت نم ضرألا

 . هللا همحر

 نم لك اف « اسيرم هنم سرم وأ دخ ةنم لمعف رمتلا لك أي ال فلح نمو

 ذيبن هنم لممف ڵ لشملا لك أي ال فلح نإو . ثنحمال هنإ سيرلا وأ لخلا کالذ

 . ثنحي :لوقو . ثنحي مل هبرشو

 .ثنحيمل ذيبنلا برش وأ لسملا وأ لخلا لك اف « رملا لك أيال فلح نمو

 نزو . ثنحي مل ذيبنلا برشف ث لخلا لك أي الو ذيبنلا برشيال فلح نإو

 برسثفلخلالك أي ال فلح نإو . ثنعي مل لخلا لك أن ء ذيبنلا برشيال فلح
 . ثنح ذيبنلا

خضفلا لك أف ، رمضخألا ربلا لك أي ال فلح نم : ىلع نب ىسوم لاقو
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 نإو . ثنحي مل رضخألا رمسبلا لك أف ء خضفلا لك أي ال فلح نإو . ثنحي مل

 كرسبلا لمك أيال فلح نإو . ثنحي مل بطرلا لك اف ء ربلا لك أي ال فلح

 رعبلا لك أي ال فلح نإو . لسبللا ريغ نيميب دارأ اذإ ثنحي مل ء لسبملا لك اف

 . ثنحي مل خضفلاو رضخألا رسسبلا لك ف لسبلل

 لدبأ ام لك أي نأ هل سيلف ، هنمث الو بارجلا اذه لك أي ال فلح نإ و

 لك أيو « هتينهلف مهارد نمثلاب ىوننوكي نأ الإ « هل نمث هلدب نأل ؛ مامطلا نم هب

 ىذلا نملا كلذ نم هب هارتشا امم اضيأ لك أي الو ص هاون ىذلا ريغ هب لدبأ ام

 . ثنحي هنإف لعف نإف . هاون

 سيلو ةلخنلا هذه ةرمث لك اي ال فلح نميف ، هللا همحر هللا دبع ىأ نعو
 اهنم لك أ مث 2 اهف ىه ىلا ةلخنلا هذه ةرمث : لقي ملو ةرمث اهف وأ ، ةرمث اهف

 ةرمن لك أي ال فلحين 2 اهنيمب ةدودحم ةمع اق ةرمث ىلع فلحي نأ الإ | ثنح ائيش

 كات اهترمث لك أي ىتح ثنحبال هنإ ائيش اهنم لك أ مث 2 اهف ىتلا ةلخنلا هذه

 . اهلك

 مل وأ ةدودحم ةرمث دح دق ناك اهلكاهنرمث لك أي ىتح ثنحيال : لوقو

 لزغو ةأرملا هذه زبخو ةاشلا هذه نبل كلذكو . ةدودحم ةلخنلا ةرمث نأل ؛ دحي

 ىتح دودحم سيل هلكاذه نإ : لوقو . اهديب اهلزغ ىنعي ناك اذإ د ةأرملا هذه

 . دودحل ا ىنعم هقحار مث هنيعب 7 اتيش هزم دح

لك أي نأ هيلع سيلف « بارجلا اذذ لك أي مل نإ هتأرما قالطب فلح نمو



-- ٥٨ ... 

 ىناعم نم هلشم نم سانلا لكأي ام هنم لك أي امنإو ء‘»جملا الو فشحلا

 . ريي مل لسملا مم رملا لكأي ملو نيملا دعب لسع هنم جرخ نإو . مهنيب فرملا

 . هيف هيلع ءىش الف نيبلا ليق نم جرخ ىذلاو

 هذيبنو هلسعو هلخ نم لك ي نأ هلف » رعلا اذه نم لك اي ال فلح نإو

 : لوقو . ةيمستلا ىنعم ىف هيلع ثن> الو 4 رملا ےسا هيلع مقيال امم ي هنم ءاج امو

 ص السرم رملا لك أي ال فلح نإ كلذكو . هنم ءاج ام عيمج نم لك أي ال

 . لوقلا نم. ىضم ام وح ىلع فالتخالا هين ىرجي هنإ

 سأر ىدذاح ىتح ةرحش وأ اهمنجم لح علطو ك ةلخنلا هذه عملطيال فلح نإو

 دقف ةين كلذ ىف هل نكت مل نإف . علط ثيح نم لزنو ء اهسأر ىلإ ىقرت « ةلخنلا

 فلح نإو . فالتخالا نم اذه دعبي الو . ءىشلا ىلع ولعلا وه عولنملا نأل ؛ ملط

 : لوقو : ثنحي : لوقف . اهلك اف تبطر ىتح اهكرتن « ةرسمبلا هذه لك أي ال

 ٠. ثفحرال

 رقلا لك أيال فلح نميف 2 هللا مهمحر ىلع ىلآ نع مئاه نب دح نع ظفحو

 ءىش ىلع هنيمي نوكن نأ الإ ث لسبللو رمبلاو لسعلاوت لحلا لك أي نأ هل هنإ
 . هنم ءاح ىذلا الو هلك أر الف { دودحم

 نأ هل له . ةلخنلا هذه بطر نم لك أي ال فلح نمع هللا دبع وبأ لثسو

 : لاق ؟ تنرقأ دق ةرمسب تناكنإن : هل ليق . معن : لاق ؟ اهرسب نم لك أي نأ

 مجع : لوقت ةماملاو . بصقو ةبصق لثم ةمجع ةدحاولاو . ىونلا : نيتحمفب مجملا )١(

 . راتخم . ه ١ تكنلاب



 س ع٩٥ _

 اهنيعب ةرسبلا هذه :لوقي نأ الإ ، ةرملا نم ىقب ام لك أيو اهنم بطر ام عطقي

 الف ، اهلك أي ال اهنيمب ةبطر ىلع فلح نإ كلذكو . تبطرأ ولو اهلك أي الف

 . ةرمت تراص ولو اهلك أي

 امهجرخأ هللا نأل ؛ نامرلاو بطرلا لك أ ةهكافلا لك أ نع فلح نإو

 . ةهك افلا نم سيل ههشأ امو زوجلاو خيطبلاو جرتألا كلذكو . ةبك افلا نم

 ضيبلا لك أ مدألا لك أ نع فلح نإو . ةهك افلا نم هنإ : لوق نامرلا ىنو

 . هب مدتؤي ام مدألا نأل ؛ ههبشأ امو .نبجلاو

 نرم الو بارجلا اذه لوأ نم لك أي ال فلح نمع رفعج نب دحم لثسو

 هل زوجب ىذلا ام ، هطسو نم هضعب نم لك أي نأ دارأو ، بارجلا ريغ وأ هرخآ

 قرفلا فردن الف 2 اهزييمت نيبتسيال قلا ءايشألا نم هوحنو بارجلا نإ : لاق ؟ هنم
 ، طسوو رخآو لوأ هيف نوكيف ءايشألا نم زيمتيام لثم امأو . اهرخآو اهلوأ نيب

 الف ، نهرخآ الو نهلوأ ةرمم نم لمك أي ال س تالخت ثالث نع فلحم ىذلاك

 . هلثم وهف اذه هبشأ امو . ةطسولا نم لك أي نأ هيلع سأب

 ىنعم ىفف . ىون هيف ارمت هممطأف ، ىون هروث ممطيال فلح نميف فلتخاو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . ثنح ىنعملا كح ىفو . ثنحال ةيمستلا

» » »



_ ٤٦. 

 نوعبرألاو نماثلا لوقلا

 ءارشلاو قوذلاو برشلاو لكألاب نيملا ىف

 . ثنح مل ارمخ وأ الخ وأ ذيبن وأ ءام برشف ًامامط لك أي ال فلح نمو

 1 أيال : لاق نإو . ثنح سبد وأ ابل برش نإو

 . شيع وهم هب شامي ءىش لك نأل ؛ ثنح

 نمس وأ لخ وأ تيزب هدنع نم مدتئاف ، نالف مامط نم لكأي ال فلح نإو

 سيل هنأل ؛لمخلا ىفالإ ثنح : ءاهقفلا ضعب لاقف . لمعي ىذلا عنصلا نم ءىش وأ

 . ماملا نم

 ذيبنلا دح ىف راص نيح هنم برمث مث الخ لمعفءذيبنلا برمثيال فلح نإو

 دح ىف رصي مل هنأل ١ ثنح مل ذيبنلا رم ريصع نم برش نإ و . هيلع ثنح الف

 ناهدألاو مادإلا نم هعم لكأف ، نالن - اماعط لك أي ال فلح نإ و . ذيبنلا

 . مادإلا نم هنإ : لوقو « ثنح

 . ماعطلا نم سيل هنإ : لوقو ك ماعطلا . هنإ : لوةن ك حلملا ىف فاتخاو

 نع ظفح نم .ظفل ٠ هطرخ ردس قرو اهمعط أن شيشح هناش ممطيال فلح نمو

 . سابال هنأ ىسوم

. ثنح ءاملا ريغ ائيش وأ الخ برشف هل ةينالو بارش برشي ال فلح نإو



- ٤٦١ - 

 ناك نإو . ثيحب مل آبولغم هايإ "ا>رجوف هريغ اتيش وأ انبل برشي ال فلح نإو
 . ء

 . ثنح هيارب

 . ةيدوألاو راهنألا ديص نم لكا 7 رحبلاو ربلا ديص نم لك ايال فلح نإو

 . ثنحمال نأ وجرأف

 نالف دنع نم ًاحلم وأ ةرغم لكأف . نالن مامط نم لك أي ال فلح نإو

 لك أيالفلح نإ و.نالف شيع نم :لاق نإ كلذكو . نيطلا كلذكو . ثنح م
 . ثنح اذه لكأف 2 اتيش نالف دنع سم

 . ثنح ركس سا هيلع ىرجي ام برشف ، ركسلا برشي ال فلح نإ و

 سيبخ مما هيلع ىرجي ام لك أن ء هل ةينالو سيبحلا لكأي ال فلح نإو

 . هتين ىلإ كلذف فوصوم ءىش ىلإ دصق نإف ءىوللا لكأي ال فلح نإو . ثنح

 لك أي ال فلح نمو . ىولح مامط لك ىف ثنحي نأ فاخت لوقلا لسرأ نإ و
 . فورعمل لقبلا ىف الإ ثنح هيملع نوكيال نأ وجرأ . هل ةينالو لقبلا

 ىذلا رجشلا ميمج ىف ثنحب نأ فاخأ 6هل ةينالو رجشلا لكأي ال فلح نإ و

 ضرألا تلتبأام لكسن . ضرألا لوب نم لك أي ال فلحنإو .رجش مسا هيلع مقي

 .اهلوتب نم وهن ضرألا تتبنأ اف الإو ، ةين كلذ ىف هل نوكت نأ الإ ى هيف ثنح

 . هلكأ ىف ح لوتبلا مسا هيلع ىرج ام لكف س لوقبلا نم لك أي ال فلح نإو

 . الاموأ أي رط ناك ء كمسلا لكأ ىف ثنحي مل محللا لك أي ال فلح نإو
 _ ه

 م . برعلا نايل نم ھا ىص قلح طسو ى ءاود و ءام رجوت نأ : رجولا )١(



 ۔- ٤٦٢

 . ردق وهف ردقلاب له ام لكف . ءاوشلا الو ريدقلا لك أي ال فلح نإو

 لمع ىلع ناك اذإ ،ديدح وأ رج وأ ةراجح ىلع ءاوشلا ناك« ءاوش وهف ىوشامو
 اذإو .ةينلا ىلع كلذو . محللا ىوش نم الإ ىوشلا ىف ثنحي ال : ليقو ع ءاوشلا

 فلح نإو . ةصاخ محالا ريدق ىف كلذ هبشأ ةصاخ محالا نم ءاوشلا ىف اذه تيث

 . ثنحلا هيملع تفخ ٠ غلبت مل ةيبص ءىطوف « هل ةينالو ءاسنلا ًأطبال

 الإ ؛ بوكرلا نم وهف اناسنإ الع وأ ةنيفس بكرف ء بكري ال فلح نإ و

 هنانسأ نع رشك اذإف « م-بتف كحضيال فلح نإو . ةين كلذ ىف هل نوكتدنأ

 نأ الإ ، ثغخح هبرشو ءام ى انبل طلخف 5 اتبل برشي ال فلح نإ و ء كحض دقن

 . هيلع ثنح الف ء بهذ ىتح هيف كله ريثك ءام ىف مقو نبللا نوكي

 وحمو زبخ كلذ نم نجمخ هنيعب ءام وأ رثب وأ رهن نم برشيال فلح نمو
 ىفو ى ثنحب نأ فاخأن الإ و هنيعب برشلا نع فل> ناكنإن « هنم لكأو كالذ

 ىنعم ىف ثنحي ال نأ وجرأف . ءاملا كلذ نم هريغ وأ زبخ جلوع اذإ : لوقلا ضعب

 ىنعم هقحل هلك أنإو ، ثنح هب برش نإف ع ثالذ نم رودقلا عنص امأو , ةيسنالو

 . فالتخالا

 .كلذ ريغ ديري نأ الإهفورعللا محال ءاوش هنإف ءاوشلا لك يال فلح نمو

 ٠ ثنح الل ريغ ائيش وأ دخ برش ش { هل ةينالو ابارش برشي ال فلح نمو

 نمبرشن « هنيعب ابارش ىوني وهو ، ابارش برشيال قاتع وأ قالطب فلح نإ و
 كلا امأو ، هبرشب ىون ىذلا برشي ىتح ثنحي الو « هتين هلف هاو ىذلا ريغ

. هريغىون هنأ حصي ىتح ،هدبع وأ هتجوز قدصت اذإ ك ماكحألاعم ثنحلا همزليف



 _ _ ٤٦٣

 اتيوس وأ تبل برشن ابارش برشيال هنأ فلح نم : رفعج نب دمحم لاقو
 نأ فاخف الإو ء ىون ام رهن ةين تاذ ىف هل تناك نإف . اتوخس وأ انجوحد وأ

 . هبرش بارش لك ىف ثنحي

 .كلذ نم لكأن ‘ اقزر وأ ًاثيشوأ ًمادإ رأ ًشيعوأ ًامامط لك أيالفلحنإ و

 ، ثنح دقن لكؤي امم هبرش وأ هلكأ ءىش لكو قزرلاو ءىشلاو شيعلا ىف امأف

 . مادإلا كلذكو . فورعمل مامطلا لك أي ىتح ثنحم الف ماعطلا ىف امأو

 نإو . ثناح وهف هب ل دق ءام هيف ذيبن برشن 2 ءاملا برشيال فلح نمو

 هنإ : ذيبنلا ىسا هيلع ىرجي ال امم ًاريصع وأ اركس برشن ث ذيبن برشيال فا>

 . ثنح همسا هيلع ىرجي امم ناك نإو . ثنحمال

 بارش نم دحاوسلجم ىف هعم برشن « ابارش نالف عم برشي ال ثاح نإو

 :لوقن ، هفوج لخدي ملو هناسلب هقاذنءابارش برشيال فلح نإو.ثنح دقف دحاو

 . ثنحي ال : لوفو ، ثنحم

 كهيلع ثنح الن هاون قلأو هغاسأ ىتح انامز صف ابارش برشيال فلح نإ و

 : لوقو ثنحلا هيلع تفخ « هبرش مث هل نيبت ىتح هيف ىف هءام جرختسا نإ و

 برشن « املا برثيال فمل> نإو . ثنح هبرش مث ءانإ ىف هرصع نإ و . ثنحيال

 ىذلا كلذكو . لق ول نإو هبرش اذإ كلذ نم ءىشلا ىف ثناح وهف ء اليلق اتيش
۔ ثنح آريثك وأ اليلق هنم لك أن ؟ ماعطلا لك أيال فلح



- ٤٦٤ 

 لصف

 .ثنح لك ف قوذيال فلح نإ و. ثن> هن اسلب قاذن قوذي ال فلح نمو

 قوذي هز ] فلحو لكأي هز أ فلح نإو . ثنحب قاذن لك ي ال فلح نإو

 امهياكهينيمم ىف رب لك أ ولو . نانيمي هيلعف ، قذي ملو لك أي ملو .

 ثنح الف 2 هفوج لخدي ملو ص هناسلب هقاذف ء ابارش برشي ال فلح نإو

 . ثنح هفوج لخدي ملو هناسلب هقاذف ء اإارش قوذيال فلح نإو . هيلع

 :لوة: .نحم هنإف ڵ قاذف امامط لك أي ال فلح نم نإ : لوقلا ضعب ىفو

 ائيش هنم كال ىتح ىسنن ، ماعط لك أي ال فلح نإو . هغيديو هقلح لخدي ىتح

 ثنحي مل لك أي ال فلح نم نإ : رثألا ىفف . هيف نم . هاقلأف ركذ م ، هغضمو

 لضفلا نب رمع لثس 7 . غسي مل ولو ثنح قاذ اذإف . قوذيال فلح نمو

 مشاه ءاج مث . كلذ ىف عجور مث . ثنحي : لاقن . قاذف لك أي ال فلح نمع

 ثنحيمل لك أي ال فلح نم : لاقن لئاسلا رضحمب رمعهلأسف «ىناسارخلا هللادبع نيا

 .ىور الو عبشيال فلح نإو . ثنح عبشي ولو قاذف ء قوذيال فلح نإ و

 ف دايدزال جاتحي وهو ، هسفن ىمهتشت نأ لبق كرت مث لك أف هسفنب ىنع نإف

 . ىرلا كلذكو . عبشي

قوذيال فلحي ىذلا ىف ڵ ىناسارحلا هللا دبع نب مشاه نع دايز وبأ ظفحو



 س ٦٥

 .اف ضمضميو هغيسي ىتح هلك أي مل نإ ثنحي مل هنإ ث هفيسي الو هقوذيف ءىللا
 نرم : ليقو . دايز ىلأ نع اذه ظفحأو . اذ» ظفحأ : رثؤملا وبأ لاق . هقزبيو

 قوذيال فلح نمو . غيسي ىتح : لوفو . ثنخي هنإ غسي و قاذف لك أي ال

 . غاسأ اذإ ثنح لك اف

 لصف

 هيملع فلحو ث اماعط لجر ىلإ برق لجر ىف « هللا هحر ىرا ولا فأ نعو

 ولو هتيدصت هل زوجي هنإ . تعبش : لاق مث لك اف « عبشي ىتح هغم لك أي نأ

 هيف طلخل هنيسب اماعط لك 1 ال فلح نإو . هسفنب عأ هنأل ؛ ايل هنم لك ١

 . هلك هدح ىذلا ماعطلا هيذ نكي ملام هيف فلتخيف 2 هريغ ا.امط

 برشوأ « ةرغم لك أ 1 ًاشيعوأ ًامامط هامس تيب ىف لك أي ال فلح نإو

 اتسيلنبطلاو ةرغلل نإ : هللا دبع وبأ لاقف . السرم هني ناكو ءام وأ ذيبن هيف

 نم اسيلف ديبنلا امأو . امهاك أ نم ىلع ثنح الو ي ةشيعملا نم الو ماعطلا نم

 . اثيع لمك أي ال فلح اذإ !مهف مزلي ثنحلا و ‘ شيعلا نم امهو ى ماعطلا

 ، التم ريغو القم ابح لك اف ، اماعط نالف لزنم ىف لك أي ال فلح نإو

 كلذ لك ىف ثنح « اقيقد فتسا وأ ذيبن وأ اقيوس وأ تبل وأ انوخس برش وأ

 نأ بحأ انأو . القلل ريغو القلا بحلاو قيقدلا ىف ثنحيال : لوقو . ذيبنلا الإ

 كمسلاونبالاو . هلك أب ثنحب و ع ماعطلا نم القللا ريغو القملا بحلاو ىتيقدلا نوكتي

 . ماعطلا نم لسعلاو

٦ > نلاطلا جهنم ) ٠ ٧٣_
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 الاسرإ هنيم لممرأو 2 ذيبنلا برشرال فاح نإ :هللا 4ح ر هللادبعوب أ لاقو

 الو ةرذلا الو زرألا الو بيبزلا الو لسملاالو رملا ذيبن برشي نأ هل سيل هنإ

 سانلا اهلمعي ىتلا ةذبنألا نم ائيش الو رسبلا الو ليجرانلا الو نامرلا الو ريمشلا

 سدأ ءاعو ى ذيبن لص نإو . ثنح اذه نم يش برش نإف . ءايشألا عيمج نم

 هنم برشف 4 الخ هلعجن نأ هل ادب ذيبنلا دح ىف راص املف ڵ بارشلا هيف لحي ايد

 ثنح ماعط ىف هنم مد أتو ذيبنلا دح نم جرخو ث لخلا دح ىف راص نأ دعب

 . ثنحي هنإف الخ راصو حلملا هياع لمج اذإ رجلا نم برش نإ كلذكو

 .ثحيهنإف مهاردلا كلتنم هب ىرتشا ام لك أن 2 ماردلالك أي ال فلح نإو

 .ثنحيمل لدبلا لكأف ء رخآ ائيش مهاردلا كلت نم هارتشا ىذلا ءىشلاب لدبأ نإو

 هل اًبح طلغن اتيش نالف لام نم وأ ائيش نالف بح نم لك أي ال فلح نإو

 ليهس ىأنمف . هتصح نماذهلك ف نازيلاب زرحلا ےسقو زمخونحطنف « نالفل ابحو

 هتصح هل تزيمو ث نازيملاب مسق اذإ هنإ : لوق . اذه ىف فلتخم هنإ : هللا همحر

 نم هيف طلتخم هنأل ثنحي : لوقو . هلام لك أ هنأل ؟ هيلع ثح الف 5 اهنم لكأف

 .ىنللاىلإ رخؤلاو ةيمسقلاىلإ ناميألا ىف بهذي لوألا لمعاو . هغع فاح ىذلا لاملا

 ك ىحر ىف بح هل نحطف « هلام لجر اهملع مرح ةأرما ىف ، رفعج نب دمحم لاقو

 ترخمث 3 مامط ردق ىف هل رخم وأ هبح نم ىحرلا ىف قب دقو ، هدمب ىه تنحط مث

 طلتخاو ڵ هل ناكام ءىش قب اذإ هنأ تملع اذإ اذه لك ىنف . ردقلا كلت ىف ىه

 وجراف . اهمامطب طلتخم ءىش هنم تب هنأ مت مل نإو . هنامض اهمزل 2 اهمامط هيف

. هللا ءاش نإ سأب اهلع نوكت ال نأ



 س ٤٦٧

 هكيرش وهو نالف بح نم لك أي ال فمل> نميف ، هللا همحر ديمس فأ نعو

 « هل عقو امم لك أو ، ليك ريغب همسق ىلع اقنتا وأ ء لمكلاب بحلا قف( بح ىف

 نم لك أي ال فلح نإ كلذكو . دودحم ريغ ىلع نيملا تناك اذإ ثنحمال هنإ

 ريدقت وأ ليك وأ نزوب 0 نيحط وأ [ز.خهايسقو { هانحط و بح اطلخ 2 نالف بح

 نأ بحأو . ثنحبال : لوقو . ثنحي : لوقف . هل عقو امم لك أو . امهقاقتا
 . هتصح ذخأو هلام لك أ كلذ ىف هداتعا ناك اذإ . ثنحمال

 لاو تيزلاف . افورعم ايدأ ددحم و مدألا نم ائيش لك أي ال فلح نإو

 ىلإ دصقي نأ الإ « مادإلا نم هنأ عأ الف ضيبلاو نمسلاو زيملا امأو - مادإلا نم

 الف نبالاو كمدلا امأو . لوقبلا كلذكو . هلك أب ثنحيف ، هنيعب كلذ نم ءىش

 انالف ممطيال فلح نإو . كشلا هيف ىنلخادي» محللا امأو . مادإلا نم اهمأ ملعأ

 . ثنحمال هنإ ءام هاقس وأ الخ هاطعأف اتيش

 لصف

 ريعش هيف ارب ىرتشاف « آريمش ىرتشيال فلح نمين { هللا هجر ىلع فأ نعف

 { ديدح ىرتشيال فلح نإ كلذكو . ربلا ءارش ىلإ دصق اذإ ثنحيال هنإ

 . ديدح اهف باوبأ اهف اراد ىرتشاف

 ثنحيال هنإف « بشخ اهف راد ىرتشاف « ًابشخىرتشيال فلح نإ كلذكو
 فلح وأ . ىون هيف آرمتىرتشاف ء ىون ىرتشيال فلح نإ كلذكو . اذه لك ىف
لك أي ال فلح نإ امأو . اولمع كمس وأ حلم 4 ازبخ ىرتشاف حلم ىرتشيال



 س ٤٦٨

 . . . . . ٠ ٨ . . ء . . م ه

 لك الا نيب اوه رهو . نحي هن ه < ريمس هيف هد و ر ربح لك اه |ربعش

 و ١ ( رش ١ ٠ .

 لك اف ، ةعاق ىف رجلا ىلع هيف زبخ « رونتلا اذه زبخنم لك أيال فلح نإو

 لك ًأايالفلح نإ ثالذكو . ىنعملا ىف ثنح نأ فاخأو . ةيمستلا ىف ثنح مل هنم

 لك أف ڵ رونتلا ىف تعضوو ردقلا ىلع ىطغو ي ردق ىف ءاوشلا عضوف ، هيوش نم

 . زيلاك اذه سال و رونتلا اذه ف ىوش دق هزأل ثدحم نأ فاخأ . هنم

 نم اتيش هب لم وأ ث ديدم هنم رصع ث رقلا اذه نم لك أي ال فلح نإو

 ديدملا نم برش نإو . ثنحمال : لوقو . ثنح هنإ : لدقف . هنم لك 7 ماعطلا

 . ةيمستلاو ىنعملا ىلع فالتخالا ىنعم هيف لخد ى ماعطلا نم ءىش هب لمعي نأ لبق

 نم ءىش هب له 7 اهمس لهف ص دبزلا اذه نم لك أي ال فلح نإ كلذكو

 . اضيأ فالتخالا ىنمم هين ىرجيف { تاولحلا

 ق هل نكي لو ك اهنم لك أو ىولح هنم 12 ك لسملا لك أي ال اح نإو

 فلح ءىش لك كلذكو . نمسل اك ن التخالا نم هيف لوقل اف . كلذ ف ةين كللذ

 . ءاوس هيف فالتخالاب لوقلاف . هريغ ىنعم ىلإ لاحتساف ع هنم لك أي ال هنأ

 عض وم ىف ناك نإف . لحنلا لسع لك أف { لسملا نم لك أي ال فلح نإ و

 عضوم ىف ناك اذإ امأو مومعلا ىف ال وك أم ناك اذإ ثنح 7 الوك أم نوكت ل

 ىرتشيالهنأ فلح نإ و . فالتخالاىنعم هيف ىرجيف ، مومعلاىن الوك أم نوكي ال

لبإلا مل نم ىرتشاف ص نآذلاو منلا محل مهعم هيف بلافلا مضوم ىن وهو جل



- ٤٦٩ 

 نه ىرتشا نإو . زعلاو ناضل اك مامنألا نم رقبلاو لبإلا نأل ثنح هنإف ، رقبلاو

 ربلا ديص مل نم ىرتشا نإو ثنحمال نأ ىنبجعيو . فالتخا هيفف . كمسلا ىرط

 ىرج هنم ىرتشاف « دويلا نم همل لك أ ىف فلتخم ىذلا امأو . ثنحلا هيمع مقو

 . فالتخالا ىعم هيف

 سو+ر لك ف « سوءرلا نم لك أي ال فلح نم : هلا هجر ذيعس وب أ لاقو

 لك أيال نأ فلح نإو . م هنألا سوءر نم لك أي ىتح ثنحي ل ، كمس وأ لصب

 نإو . ثنح كللذ ريغ وأ كمس وأ ريط وأ رجش نم سأر مسا هيلع عقو ام اسأر

 لك اف اشيع لك أيال فلح نإو ثنحي ل ةرامملا لك أف شيعلا لك آي ال فاح

 اضيأ ثنح مل ةراعملا

 اه فل> نإو . ثنح ءام برشن 2 اشيع وأ شيعلا لك أي ال فلح نإو

 :لوقو . ثنحي :لوقن . هبرشف لكؤيال وأ هلك أف ، هبرشيال نأ برشيو لكؤي

 . ثنحي ال

 ةوالحلا ىف هل نكستمل نإف « ًابنع وأ انيت لك اف ، ةوالخلا لك أي ال فلح نإ و

 هتين تناك نإو . ثنح ةوالحلا ىلإ لاحتسا وأ ةوالحلا نم لك أ ام لكف 2 ةين

 زوالو ةوالحلا ريغ ىولحلا نأل ؛ اذه لثمب ثنحي الو ، ىونام وهف ، ىولخلا

 . راجشألا نم الح ام ةلزنمب اذه هابشأو توبلاو مازلاو جيضنلا

 ةرالح مدا هيلع عقي ام لك أام لكف 2 ةوالحلا لك أ نع فلح نمو

 رصأ اهضعب ثاتخم ةرارملاو ڵ فلتخت ةوالحلاو هنم ىلحأ هريغ ناك نإو . ثنح

كلذكو . ثنح نيتبح و أ ة۔>ح لك ف ‘ ح لك ي ال فاح نإو . ضعب نم



 ٧٠ع _

 اتوب وأ بيبز لك أف ، بحلا لك أي ال فلح نإو . بحلا لك :ي ال فلح نإ

 . ثنحيال : لوقو . ثذحي : لوقن اناهر وأ

 هنم سبل نإو . ثنح ريرح ةيقر هيف ابوث سبلف ريرح سبليال فلح نإ و

 د نأ الإ ث هل اًسبال نكي فالذ نود ناك نإو . سال ۔ةن نيعبصأ ضرع ردق

 . اريثك وأ اليل ناك هب ثخحيف « هنيمب اتيش

 خبط امم ريغ وأ اخوبطم ال لك اف ى رانلا هتسم امم لك أي ال فلح نإو

 كلذكو . اهعمو اهترارحب اهسم نأل رانلا هت..م امم خوبطملا نأل ؛ ثنح رانلا ىلع

 . اهرق هسمي مل ولو هتسم دقن « اهترارحب اميش تسم اذإ سمشلا

 .ادودجم ناك اذإ ثنحي مل ث ابناج هنم سف ، بحلا اذه سمال فلح نمو

 ، ههايشأو درولا ءا ةفاضملا هايملا نم ناك امم برشف ى ءام برشيال فلح نإو

 الام امأو ثنح ناعملا ىف برشلا سا هولع عقيو ء ىفاضلا ءالا مسا هيلع عقي ام

 . ثنحي نأ ىنبجعي الف { اهريغو ةيودألا ىف برشلا سا هيلع عقي

 نم ناك اذإ ، ثغح السع وأ ابل لك أف ، اماعط لك أي ال فلح نإ و

 ةيودألا عقوم مقي هنإ : لوقف . هيف فلتخيف لحنلا لسع امأو . ليخنلا لسع

 نم اتيش ىون نإ امأو . عوجلا نم معيو ماعطلاك هنإ : لوقو . تاوهشلاو

 نابل هيف لكأف ، اماعط تيبلا اذه ىف لك أي ال فلح نإو . ىون ام وهف مامطلا

 هيف غضف ، ايش هيف لك أي ال فلح نمو . مامطلا نم سيل نابللا نأل ؛ثنحب م

 اسيل حلملاو لفلفلاو . ثنحلا هيلع تفخ ى هيف ىف نابالاو هقير غاسأو , اًدابل هيف

. ماعطلا نم



  

_ ٤٧١ 

 نج آزبخ تاك أف { امامط اهجوز تيي نم لك ات ال ةأرما تفلح نإو

 تاك أ نإو . نمسلاو تبزلاو نومكلاو لفلفلا كلذكو . ث نحت مل هل امم حم

 . تثنح اص وأ انبل وأ الصب رأ اب وأ اخيطب وأ ءاشت وأ اًسدع وأ ناجنذاب

 امجنرتأ وأ ناجنذاب تذخأ مث 2 ةقفن اهجوز لام نم تذخأ ال تفلح نإ و

 ىجوزل تلك أ ال تفلح نإو . ةفورعم ةقفنلا نأل ؛ ثنحت مل لوقبلا نم ثيش وأ

 مدألاو هكاوفلاو لوقبلاو . اًمامط ي ل 5 [جنرتأ وأ اتاجنذاي تلك اف 2 اماعط

 اهىلع سأب الف ث ةلخن اهل دخ ،©_لتارخ اهجوزل لك أت ال تفلح نإ و . ماعطب سيل

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . فارخلا ريغ دارجلا نأل ؛ دادملا نم لك ات نأ

» » » 

 . ۔۔۔۔۔۔۔ےس

م . ةلخنلا نم ضرلا نح : فارخلا )١(



- ٤٧٢ 

 هيناعمو لاعفألاو سابللاب نامألا ف

 نطقو ناتك بوث سبلن ، نطقو ناتك بوث سبلي ال فلح نم : ليقو

 ث ؟دحاو بوث هبايث نم سبلف ، نالف بايث سبلي ال فلح نإو ء ثنح مل محلم
 . هنيع لسرأ اذإ ثنح م ك ٨٫ ايث نم باون أ ةئالث سبلي ح ثنح

 دحأ فلالا سبل مث ، نيفصن هل ابوث عطقن ، نالف بوك سبلي ال فلح نإو

 نإو ، ثنح هنإف سابالا نم نوكتام اهسبل ىتلا ةعطقلا تن اكن ان ء نيفصنلا

 راص ىح بايثلا نم اهريغ ة.طقلا كالتب لصو نإ و ث ذحر سابلب سيل امم تناك

 : ثنحي هسبل مث سابلل حلصي

 هسبليال بوثىلعفلح نإ و ، ثنحي مل امهيلع ماقف ، نيممن سبئيال فاح نإو

 ٠ ثنح سبل ال, هل.

 ‘ هوسكت الو هره_غ وأ اهح وزل لزغت ال تفمل> ة رما ف ‘ رفعج ن درغ لاق

 لداب وأ اه رغ لدع نم وأ اهدنع نم \هلرغ نم اك رذ وأ ً و هنع ىولحل ا ىرتشاف

 . تفلح امه وسكت وأ هل لزفت ىتح ثنحب مل « هب

 .ثنح هقتاعىلع امهب ىدتراف ى لا ورسسلاوأ صم ةلا اذه سبلي ال فلح نمو

 ‘ ثنح عضوم ىلإ عصوم نم .هلقنيل هايإ هعضو ناكنإ :هللا دمع وب أ لاقو

ن -ه سبلي ال فلح نم : لاقو ‘ سابل وهف ةي رمتلاو سمال هايإ هعص وب ىون نإ و.



 _ ع٣٣٧ ۔-

 املاخ لوث سبلي ىتح ثنح مل لزغو . اهلزغ نم اإوث سبلف اب وث ةنالف لزغ
 . اهز نم

 نيحطو اهنيحلع ني زبخ لكأف اهنيحط نم زبخ لك آي ال فلح نإ و

 ب وث سبلف ، اهنيحط نم لك أيالو اهلزغ نم سبليال فلح نإ و 4 ثدح اه ريغ

 تنلح ةأرما ىف لاقو . لق ولو ثنح اهنيحط هيف آزإخ لك أو ، اهلزغ نم هيف

 ريغب وأ اهيأر, اهريغ عاب وأ تعابذ ث ةمطقلا هخه وأ لاملا اذه نمث نم سبلت ال

 نمث نم سبلت ىتح ثنحت ل « هنمث نم تسيلو ، ةعطقلا وأ لاملا كلذ فصن اهيأر

 . اهلك ةطقلا نم وأ هلك لاملا تلذ

 .هنمث نم تسبلو اهيأر الب ةعطقلا كلت وأ لاملا ثالذ هريغ وأ اهجوز عاب نإ و

 لك أتال تفلح نإ كلذكو .اهعاب نمل ةعطقلا نوكت نأالإ تلنحميبلا تمأ نإ

 . سابللا لثم كالدف 2 هنم نم

 نإ هنإ : ابايث هنوخإل همأ تلزفن « ةمأ لزغ سبليال هنأف لجر ىف ليقو

 { دودحم لزغ نع فاح نوكب نأ الإ { ثنح همأ اهت) رغ قلا هتوخإ بايث سبل

 همأتلزغ و : همأل هتأرما تلزغ نإو ، اهلزغ نم لزغلا ثالذ ريغ نم سبلي نأ هلف

 . هيلع سأب الف ث هتأرما اه هتلزغ ىذلا همأ لزغ وه ذخأو ك هتأرمال

 ،ثنحم مل لزغت ملو تكسفنو تعزمو تدرجن ، لزغت ال ةأرما تفلح نإ و

 ىتح تحفصو تجاخ نإو ، ثنحت مل تنجمن « زبخت ال تفلح ىتلا كلذكو

 ىوتسي ىتح نيجعلا ريودت وه جللاو . كاذب تدحو تزبخ دقف « زبلا ىوتسي

. راهلا ىلع آزبخ



 ۔- - ٤٧٤

 انطق هنم ىرتشي ةشي ال ىنمي ٤0 هنم ان , ود ; الو بوللا اذه سبلي ال فلح نإ و

 . اهسفنل اب وث ٨تل زغو انطق هنم ترتشاو بونتلا 4 أرما تعءابف ‘ ب وث هنم هل لزمفتو

 ب ولالا اذه اهل راص ىح( نطقلا كلذ اهل راد وأ امل لوألا ب ونلا ناكنإ : لاق

 . ىونام هل لزغت مل هنأل ؛ هسبل نإ ثنحم الو 2 كلذ ىف هتين هلف : رخآلا

 وهو املزغ نم بوم هيلع جرطف « هتأرما لزغ نم ابوث سبلي ال فلح نإ و

 امهل رغ نم سبل دق هنإ ك ضيرم وأ مان

 بو طبخف ) هتأرما لزخ سالب ال فل> لجر ق > دحأ نب نسحلا نعو

 . ثحم نأ بح أو . ائيش هيف فرعأ : لاق . هسال و اهلخ نم طويخ

 لك أيالو بوثلا اذه سبلبال فاح نميف ى هللا هح ر نامثع نب نايلس نعو

 . "ربو ابوث هنمب ىرتشيو هعيبب هنإ 2 ربلا اذه

 ىرتشيو « هسبليال هن أ ىون ناكنإ :لاق دود وم اب ابأ نأ مساقلا نب دامح معزو

 لزغ ىلإ د۔صق نإف . هت أ رما لزغ نم سبلي ال فلح نمو . سأب الف هناكم هنمب

 فلح نإو . هلي در سبليو هد لدبي نأ هل زاج > لزغلا اذه سبلي ال لاحف ٤ هورعد

 . هب لدبي ام سبلي الو 2 هسبلي نأ هل نكي 1 سبلن ز اهلخ نم سبلي ال

 ريغ وأ ناك دودح ‘ امل رغ ساليال فلح اذإ : هنا همحر ديعس وب أ لاقو

 ص هليدب نم سبلن ءامل ر نم سبلي ال فل> نإو . ثنحم هليدب سبلف { دورحم

 ء

 . ثنح دودحم ريغ وأ ناك ادودح

ةيف وأ مهلزغ نرم اب و سبلن 6 هتبارق لزغ نم اَب و سباي ال فل>۔> .. نمو



 س ع٧و

 نم هيف وأ الماك او مهلزغ نم سبل اذإف . مان وهو هيملع حر وأ / مهلزغ نم

 هب ريد وأ هيلع حرط نإ كلذكو . ثنحن هنإف « بوث هنم ن وكي ام رادقم ممهلزغ

 . هيأرب

 .هب نفكستي وأ فحتلي وأ هب رزعد وأ هب ىدر ىح كل 7 ثنحن : ليقو

 . ثنح هريغ مه هسبل نإو . ثنحب مل هشرتفا نإ امأو

 . هيملع ساب الف ةعطقب هنم فلتو بوثلا كلذ عطقن 2 ابوث سبلي ال فلح نإ و

 نوكي ام ردق هنم سبل نإ : هديغ لاقو . ثغح اثيش هنم سبل نإ : رثؤملا وب أ لاق

 ىلع اهعضوف ةك سبلي ال فلح نإو . ثنحب مل الإو ، ىنسلا وأ ةيمستلا ىف اب و
 لخدي ملو ى سلا هايقيل امهباع ماقف ، نيلعن سبلي ال فلح نمو . ثنح ل هدي

 . ثحي مل امهسبلو ائيش امهنم لازأ نإو . ثنحب مل كارشلا ىف هيلجر

 لصف

 اذإ ثنحم ال اهنإ : دمح همساو اهجوز مسا ركذتنال نأ تالح دأرما ىف ليقو

 اهنإف ء دمحم مسا رك ذت ال اهنأ تفلح نوكت نأ الإ : ومل دمحم ىبلا ىلع تلص

 . هترك ذ اذإ ثنح

 فلح لجر ىف ث هللا مهحر نانع ىلأو بوبحم نع ةبةع ني حاضولا ظفحو
 : لاقف . عرزلا كلذ ىف ةبادلا كلت ىأر مث ، هدح رق عرز نم اهدح ةباد جرخن ال

 . ثنح دق هنإ : الاقف . اهجرخأف مالغ هممسف . عرزلا ىف ةبادلا

ةف هنع مالكب ال مسر .ا ١ لسرأ وأ هيل إ بتك ل ان اله منكيال فلح نمو



 س ٤٧٦

 ناك امو » :لجو زع هللا لاف ؛ مالكب باتكلا سيلو . ثنحمال :لوقو . ثنح
 وت و س م

 . « الوُسَر لسري وأ باجح مارو نم وأ ايخو ال أل هللا هنك نأ رتبلا

 فالح نهو . ثنح دح او ريقف مهم ماكف ض ءا رقفلا ملكي ال فلح نمو

 . هملكب نأ هل زاج لاوش لاله ىأر اذإف . ناضمر رهش رطفي ىتح انالف ملكي ال

 لصو اذإف اباتك هيلإ بتكسف « انالف لكي ال فلح نم : هللا دمع وبأ لاقو
 نم نَحأ نإو » : ىلاعت هللا لاق . ثنح هيلع "ىرق وأ .ارت باتكلا كلذ هيلإ

- 

 . هباتك : هللا مالكو « رللا مالك م مسي ىتح ه هرجأ ه كراجتسا نيكرشملا

 هلعجو . هيف امب لمعلا اققزرو 2 هتوالتب اغبولق رونو « هب هللا اناده . مظعلا نآ رقلا

 ايندلا ىف اهل ةجح هلعجاو ث هتكرت انمرخنال : : انتاممو انتايح ىف انل احابصم

 هللا ىلصو مارك إلاو لالجلا اذ اي . نيمحارلا محرأ اي هأ اي . انيلع ةجحال ةرخآلاو

 . لسو هلآو ىمألا ىبنلا دمح انديس ىلع

 هغلب أف ء اذكو اذك هل لوةينأ ال وسرهيلإ ا لسرأف انال كي ال فلح نمو

 بتك نإو . هيلع باتكلا ةءارق نم دشأ اذهو . ثنح مالك۔)ا كلذ لوسرلا

 : هل لاقو لوسرلا ىلإ عجر م " هيلإ هلسرأو ك مالكلا نم ءىش فيرعتب اباتك هيل إ

 ائيش هل لقتال : هل لاقو ى هيلإ هعفدت نأ كترمأ ىزلا اذه ىباتك نالن ىلإ عفدنال

 ، باتكلا كالذ هيل إ عمد» & ثالذ دعب لوسرلا بهذن ، هل هلوقت نأ كل هتلق امم

 ..ثنح مالكلا كالذ هغلب وأ ، هيملع هأرق وأ

مث ابوث هنم هل ىرتشي نم رصأف ، ابوث قوسلا نم ىرتشبيال فلح اذإ امأو
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 ىل ۔ةشتال : هل لاق نآ دمب هل ىرتشاف 0 اثيش هنم ىل رتشنال : هل لاقف . هيل { عجر

 . ثنح م

 ىتح ثنح مل ، نالف مهنفو مهلع ملسف موقب رف ث تالف ملكي ال فلح نإو

 ىف لوقيف . مهف لجرلا ثالذو اًبيطخ مهد ماق نإ و ٠ مهلإ و مالسلاب هيلإ دصقي

 نإو . باطخلاب هيلإ دصقي ىتح اضيأ ثنح مل ، اذك اولعفا وأ اوعا : هتبطخ

 كيلع مالس : ناق هتالص ىفق املف « هفلخ ةالصلا ىف لجرلا كالذ لخدو موقب ىل د

 . مالسلاب هيلإ دصقي ىتح ثنحم ‘ هتاكرس و هللا ةحرو

 ىضف « انالف ملكي ال هنأ قالطلاب لجر فلح اذإ : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 هنإ : المحم ليقو . ثنح هنإ : المجم ليقن . مهملع ملسف « مهنم نالفو هعامج ىلع

 : ليقو . هتين ىف هلزعيو هريغ ىلع لسنل اب ىوني نأ ال ١ ثنحم : ليقو . ثنحمال

 . بحأ ىعم لوقلا اذهو . مهف هلخديو ةعامجلا ىلع مل لاب دير ىتح ثنحيال _

 مالكلا وه قطنلاف . هتطانيال هنأ فلح نإو . ثنح هيلع لسف هيقل اذإ امأو

 . ثنح هلك نإف

 نم : لاقن اًئاسنإ ىأرف ، اتالن كيال هنأ فلح نم : رفعج نب دمحم لاقو

 هنع هريغ لأس نإ هن أ همالك نع فلح ىذلا وهو . نالن انأ : هل لاقن ؟ اذه

 ؟اذه نم : هغع فولحلا لاق نإ كلذكو . هلكد ةف هسفن نع هلأس نإ و . ثنحي مل

 اذإف . ملمي لو مهف وهو مهلع لسف موقب رص نإو . هلكدقن انأ : فلاحلا هل لاقف

 . مهن هنأ لع ولو ثنحي مل كلذب ةينلا دقتعا

هريغ لجرب هممشف « اناسنإ لكي ال فلل ىذلا ىف ء هللا همحر دمحم وبأ لاقو
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 هككيال هنأ فلح ىذلا لجرلا وه !ذإف « هب هش ىذلا لجرلا مسا نالن اي : هادانو

 فلح ىذلا وه اذإف ء نالف هنأ نظي وهو لجر اي :لوقي نأ الإ ء هيلع ثنحال هنإ

 ، ثنح تنأ نم : هل لاق ولو . هريغهنأ ناقي وهو هلكن إ ثنحي نأ فاخا . هنع

 . هريغ وأ قالطب هنيمي تناك

 اذإف راقن مث ، مالكلا كالذ لاق نم هللا نمل : لاق نميف 2 رفعج نب دمح نعو

 : ليقو . ثنح هلاق دق هن أ معي و٭و الذ لاق نإ و . اثنح هيلع رن لف « هلاق دق وه

 ناكاذإ ثنحي هنإ : ليقو . ثنا> وهف کالذ لاقف ةنعالاب هسفن كلذب ىنع ناكنإ

 .ثنحي مل هلاق مث هلوقي نم هللانمل :لاق نإو . ثالذب ملع وه نكب ولو ملكتلا وه
 & مالكلا كلذ لاق نم هللا نمل :لاق نإو . ثنح هسفن ثكالذب ىنع نإ : لوقو

 :لاق نإ ثالذكو . هلك هلاق دق نوكي نأ الإ ، ثنحمل هضعب لاق دق هنأ ملعي وهو

 ىرج مالكب ربخال فلح نإو . ثنح هضعب لك أ رقو مامطلا كلذ لك أ نم

 . هلك هب ربخب ىتح ثنح ل هضمبب ربخأف ، لجر نيب و هنيي

 2 “ةبطح هيلإ دف { انالف سمال فلح نم : هللا همحر بوبحم نب دحم لاقو

 هدجوف ، نالف نع لآسي ال فلح نإ و . ثنح دقن الإ و هديب سأا ىون ناك نإف

 . ثنحم هنإ ؤ هفرهي ملو ؟ مشاغلا اذه نم : هل لاقت . ا

 بتكف ث اناسنإ لكي ال هنأ فلحمىذلا ىف فلتخا : هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو

 بتك ول هنأل ؛ ثنحيال نأ ب>أو . ثنحمال : لوقو . ثنحب هنإ : لوقن هيلإ

 ةنيبلا تدهشو ك هناسلب ظفلي ملو 2 مهرد فلأب ,لجرل هسفن ىلع هنم رارقإب اباتك
؛ هناسلب ظفلي ىتح باتكلا اذه ىف امب هرارقإي هيلع ح ل ، هبتك هأر مهنأ
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 دوهشلابتك وأ « قرس وأىنز نأ هرارقإ بتك ول كلذكو . هعغد ةباتكلا نأل

 اذهبو ى انتداهش هذهمعن : اولوةيف باتكلا مهلع أرقيمل وأ « ا ودكتي ملو مهتداهش

 . اودكتي ىتح مهنداهشب مكحب مل دهشن

 اهربخأف 2 ةنالف اهجوز ماكنإ تفلح ةأرما ىف ، هلا هحر ىرا وا فأ نعو

 . ةأرلل ك هنأ اهربخأو ء ةنالف اهجوز لكف ى ةجح نوثالث اهلعف ء لجر كلذب
 اهربخم ىتح اهملع ثنح الو « اهتين اهلف هريغ اهربخأ نإ ةين ةأرال هذه تناك نإف

 تبجوو تلنح س اهربخأف الاسرإ لوقلا تلسرأو ةين اهل نكست مل نإو . هديغ

 . اهلع ةرافكلا

 ىوللا ةأراا ترذ : ةنالف كنال اهنأ هتجوز قالطب فلح لجر ىف لاقو

 ىولحلا تلاقو . ابحرم : نلقف ؟ نتيسمأ فيك : تلاقف . ليالا ىف ةوسن ىلع اهنع

 : اولاق ؟ كات نم : اهملع فولحلا تلاق . اهنع ىفولجلا تضم الف . ابحرم : اهلع

 عم اهلع ىولحلاو { ةوسنلاب تسم قلا ىه اهنع ىولحلا تناكاذإ اهنإ . ةنالف

 تملع ، تقلطو ثدحلا عقو دتف ، ةوسنلا عم اهنع فولحملا اهملع تدرف « ةوسنلا

 . راهن ىف وأ ليل ىف كل ذ ناك« اهنع ىولحلا ىه اهنأ اهب يلعت مل وأ ىه اهنأ اهب

 ثغحال : لوقن . ايسان هملكف ، كلذ ىلع ردق ام انالف ملكي ال فلح نإو

 ىلع ردقي مل هلكآذإف . ردق ام هلوقب ىنثقسا دق هنأل ، آرك اذ وأ يسان هلك“« هيلع

 . اذه ريغ هيف الوق لعلو . كاسمإلا

 بتك وأ كلذب رمأف © ىرتشي الو عيب:ال فلح نم : رفعج نب دمحم لاقو

. كلذ لك ىف ثنح نأ فاخأف . لسرأ وأ
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 و مالكل اف © ةمات ريغ ةلك هلك هملكيل وأ نالف ملكسيال فلح نمو

 مالكب نالف هضرامف ڵ انالف كي ال فلح نإف . عطقنم ناك ولو ءاجملاب ف ر.ب ىزلا

 . ثنحمو مالكاذه نإ : كسمأ م ق : لاش

 ةالصلا ريغ ىف أرق نإ : ةفينح وب أ لاق . ثنحم مل أرقف لك ةي ال فاح نمو

 . ثنح مل ةالصلا ىف أرق نإو . ثنح

 ثنح الف ، هديب هيلإ راشأ وأ هبجاحب هيلإ ىوأن ًاةاسنإ ملكي ال فلح نمو

 . نايبلا نم وهو 0 مالكب سيل ةراشإلاو ءاميإلا نأل ؛ هيلع

 . ثنح مل هءادن ممسيال ثيح ديب نم هادانف ى نالف لكي ال فاح نمو

 ناكولو ثنح هءادن عمسي عضوم ىف ناكن إ و . هللا همحر نسحلا ىنأ نع كلذك

 ردقب هلكنإ : لوقو . ثنح عمسي اذإ : هلا هحر ىراوحلا وبأ لاق . سأ

 مهب ل اذإ ثنح مل مهف وهو هللا ىوقتب هتبطخ ىف رمأ نإو . ثنح هريغ هعمسي ام

 { ةغسلا هذه وأ مويلا اذه وأ رهشلا اذه هملكي ال فلح نإ و . مف هنعفولحلا نأ

 لاق . ثنحب هنإف فلحم نأ لبق ، ةنسلا وأ رهشلا وأ مويلا لوأ ىف هلكناكدقو

 . فاحلا دعب هملكب ىتح ثنحيال : ىراولا وأ

 لصف

 سيل ثالذف ڵ اكيمج ايشهو قيرط ىف اقفتاف ى انالف بحاصيال فلح نمو

 . اهريغ وأ ةراجت ىف هكراشي وأ ةبحصلا ىلع ادقاعتي نأ ةبحصلا امإ و . ةبحصب

 . ثاريم ىف هكراش نإو . ثنح كلذ لبق اذإف ء ةفدص وأ ةيطع ىف هكراش نإو

. ثنحيال . لوق و : ثذحي : لوقف
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 لصف

 نكي ا ؛ فورعم تفو لإ كلد دح نإف . هلعفرال هن ] ءىش ىلع فلاح نمو

 تقويإل نإو . هيلع نكي مل تقولا ءاضقنا دعب لعف اذإف . تقولاثللذ ىلإ لعفينأ هل

 . تنح هاعف ى د > اتقو کالذ ق

 { هيلع تقو الو ثنحي مل هلعفن هلعفي مل نإ ءىش ىلع فلح نم لك : ليقو
 { هلعفي نأ لبق ىضتنيف لجأ لإ نوكي نأ الإ 4 مدهي لو ءىشلا مادام ثذحي الو

 أطيال هنإف { ءاليإلا نم هيف عقي امو { راهظلاو الطلا نم ناكام الإ ه ثنحي هنإف

 نإو . اهنع فلح امهيأ هتيرس وأ هتأرما هيلع تدسف ىطو نإ و . كلذ لعةي ىتح

 ردقيال ةلزنم تنأ نإو . ءاليإلاب هتأرما هنم تناب ، لفغي لو رهشأ ةعبرأ ىضم

 وأ هسبلف ، بوثلا اذه سبلي مل نإ فلح نك ثنح هيلع فلح ام لعف ىلع اهف
 محللا اذه لك أي وأ هبرضف مالغلا اذه برغي وأ ، اهحبذف ةاشلا هخ» حبذي

 قرتحا نإو . ثنحيال هنإف . كلذ هابشأو اهجوزتف ةأرملا هذه جوزتي وأ ڵ هلك اف

 . ثنحلا عقو ، محالا لكأ وأ ، ةأرملا وأ دبعلا تام وأ ةاشلا تحب ذ وأ بوثلا

 لكو . هلعفي نأ فلح ىذلا لعفلا مدعو هتعجر ىلع ردقيال ناهذ بهذ دق هنأل

 هلعف مدعف بهذ نإو . هلعغي ىتح ثنحي ال هنإف 2 هلعفيال نأ ناسنإلا فا> ءىش

 وأ قالطب كلذ هنيمي ناك نإو . هنيمي ىف هيلع لخدي نأ ثنحلا نمأ دقف 2 هيف

 عقيف لعفي ىتح أطي هنإف هتيرس وأ هتجور ىف ءاليإلا هيف نوكي امم ص ءىش وأ راهظ

 لخدي ءىش وأ « راهظ وأ قالطب ناكو ، كلذ لعفي نإ هنيم ناك نإو . ثنحلا

 ىتآ اذ كلذو . هيلع تدسف ءطو نإف . لعفي ىتح اطيال هنإف ، ءاليإلا هيف هيملع
( ٦ + نلاطلا جهنم ۔ . ) ٣١
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 الف ث عقي قالط الب ءطولا رجحي امم كلذ ريغل ناكاذإ امأو . راهظلا وأ ىالطلاب

 أطي مل نإو . نيملا نم هسنن ىلع لعج ام هيلعو . ثنحلا عقيو 2 هتأرما هيلع دسفت

 رهشأ ةعبرأ لبق لجأ كلذلناك نإو . ءاليإلاب هنم تناب سرهشأ ةعبرأ ىفمت ىتح

 امم ثنحي ايف ثنحلا عقوو « راهظلا وأ قالطلا عقو ، لعفي نأ لبق لجألا ىضقناف

 2 نالف لعفي مل نإو وه لعفي مل نإ تالذ عيمج ىف هنيمي تناك ءاوسو . هيلع فلح

 كالذل دح ناكنإ 9 لجألا ىذفقناو ءىشلا لمعف مدعأ ىتح ث نالفو وه لعفي ف

 امم ءاليإلا هيف مقي ايف 2 راهظلا وأ ءاليإلا لجأ ىضقنا وأ ے رهشأ ةعبرأ لبق اتقو

 ذ . اذكو اذك نالف لعفيال نأ وأ لعفيال نأ فلح نإ كلذكو . هيلع فلح

 هيلع فل> ام نالف لعف وأ وه لعف ولو . هيلع ثنح الف « نالف لعفي وأ وه لعفي

" , 
 > هم_{\١\ .٠

 ص ةنالف ةيرق وأ ةنالف ضرأ لخدي ال فلح نميف ث هللا همحر ىلع وبأ لاقو

 . ر فلح امك اهثطو وأ اهانأ وأ اهلخد نإف . كلذ وحن وأ اهأطي وأ اهنأي مل نإو

 باهذ وأ ةتوم نم اهأطي نأ الو اهتأي نأ الو اهفوخد هنكميال ةلاح تءاج نإ و

 اهأطيالو اهتأيال اهلخد نأ هنكميال قلا هوجولا نم كلذ يغ وأ ةيرقلاوأ ضرألا

 تام ىتح لعفي مل اذإ ثنح هنإف ڵ فلالا توم ىنع ناكنإ : هديغ لاقو . ثنح

 دبعتم ريغ هنأل حدأ اذهو . هتوم دعب هيلع ثنحال : لوقو . ةرافكلاب ىموي و

 {ف ، تقو هنيمل ناك نإو . هللا قوقح نم هتوم دعب الإ عقيال ءىشب هتوم دعب

 وأ قالطب هنيمي تناك نإو . ثنح تقولا ىضم ىتح اهأطي ملو اهنآي ملو اهلخد

٬ىطو نإو . فلح امك اهاطي وأ 2 اهنأب وأ ةيرقلا لخدي ىتح اهؤطي الف 2 راهظ



- 

 ناك نإو . هتجوز هيلع تدسف ‘ فلح اك اهأطي وأ اهىتأي وأ اهلخدي نأ لبق

 لو اهلخد ملو اهتاي ملو تقولا ىضف رهشأ ةمب رأ ليق تقولا ناكو ، تقو هنيم

 اهاطيلو اهتاي ملو اهلخدي ملو « رهشأ ةعبرأ دعي تقو هنيمل ناك نإو . ثنح اهآطر

 اذك ضرأ ىلإ جرخأ مل نإ : لاق نإو . ءاليإلاب تناب « رهشأ ةعبرأ تضم ىتح
 . ةلاسملا مامت عطقنا . حورب وأ ودغي وأ بهذي وأ اذك ةيرق وأ

 لعنيال فلحب نأ وه : لاق ؟ وه فيك ناميألا ىف ثنحلا نع ىلع وبأ لثسو

 نإ كلذكو . ثنحم هنإف « نالف هلعف وأ وه هلعفن ، نالف هلعفي الو ، اذكو اذك

 فلح نإ ثالذكو . ثنح هنإف هلعفي نأ لبق تاف ث ىنالفلا ءىشلا نلعفيل فلح

 . كلذك وهف نالف توم امأ : هريغ لاق . ثنحهلمعفي نأ لبق تامف ع نالف هلعفي

 دعب ثنحنال : لوقو . ثنح : لوةف . وه هلعف ىلع فلح دقو وه تام اذإ امأو

 . لوقلا رثك آ وهو هتوم

 كلذ لعن هنكمي ناك دق لاح ىف توملا هتغب نإ : هللا همحر ديمس وبأ لاق
 .دبعتلا لاح ىف وهو ( هلف ىلع ردقي الام لاح ىلإ هلصوت نأ ىلإ ةلعلا هب دز ملو

 مث هلعف ىلع ردقيال لاح ىلإ راص نأ ىلإ ةلملا هب تديازت نإو . هيلع ثنح الف

 . لاحلا كلت ىف ثنح دق نوكي نأ تام

 لصف

 نم رمأ اذإ ثنحمال : لوقو . ثنح : لوقن . هب رمأف ءىش ىلع فلح نمو

 اين ثنحي : لوقو . لاقلا ىف ثنحي الو لاعفألا ف ثنح : لوقو . لعف وأ لوق
 هرضيال امب رمأ اذإ ثنحي الو . اررض هنع عندي وأ اسفن هيلإ رجم امم هرمأب لعف

. هعقند ال و
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 نأل ؛ ثنح هل اهجوزتي نم رمأف { ةنالف جوزميال فلح نم : ايركز وبأ لاق

 هلعلف ، دقعلا سفنب تبثي هنإ : لوةب نم لوق ىلعو . هاضرب الإ هيلع مال جيوزتلا

 نأل ؛ ثنحيمل هعيبب نم رصأف ء اذكميببال هنأ فلح اذإ امأو . ثنحيال :لوقي

 . ثنحي هنإ : لوقي اضعب لعلو . مامتإ ىلإ جاتحي الو هيلع تبث عاباذإ رومألل

 { اهايإ هيطعي الو اهنع هلاصيال هن أ فا « مهارد رخآ ىلع هل لجر ىف ليقو

 نأ ملعي ناكولو . ثنحيال هنإ اهايإ هاطعأو ىطعملا هلاصف 2 هريغ لجر اهاطعأف

 فلح لجر ىف ليقو . ثنحب هنإ : لوقو . مهاردلا هيلع نم ىلع موقيال ىطعلا

 هنإف . كل۔اب هل ماق نمث دحأ وأ هلماع وأ هتأرما هتفاشأف . افو رم الجر فيشيال

 . هلف هل زيجن نأ الإ هرجأتسا نم ىلع ةرجألا نأل ؛ ثنحيال

 هرنأ ريغب اهحبذ وأ هريغ اهعابف 2 اهحبذي الو ةفورعم ةاش ميبيال فلح نمو

 ةلح لمعيال فلح نمو . اهنمث هل لحيو اهلك أ هل زوجي هنإف ، اهحبذ هل زوجي نم

 . ثنحي مل اهاقس وأ فلاحلا اهلمع مث 2 هريغ ىلإ نالف املازأف اهسةسيال وأ نالف

 ، اهنيع ىوط نم عفتنيال فاح نمو . ثنحي هريغ نيبو هنيب ةلخن ىقس نإو

 شرو ىحر وأ رونت اهئام نم لامع نإو . ثنح هب عغتن او الخ اهئام نم لمعف

 ىح لاو رونةلاب وه عفتناو ى هريغ كلذب رمأ اذإ امأف . ثنح اهئام نم نيجعلا ىلع

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ثنحي مل
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 نوسمخلا لوقلا

 اهناعمو روهدلاو تاقوألاو مايألاب نيملا ف

 : لاق مايألا هذه هك أد ل ءىش نع فلح ىلجر نع هللا هجر ليهس وبأ لئس

 : لاق نإو ، ثنح الو لك أي مث « نيملا دعب لبقتسي امف مايأ ةرشع ىف هلك أي ال

 ىلإ لك ي ااو ٤ دحألا مول ثكالذ ناكو 3 هنيمل ال سرم ايألا هذه ق رع لك يال

 امايأ ىرن وأ ، ةمولعم مايأ ىلإ راشأ ناك نإو ، ثنحالو لك أي مث ، دحألا موب

 . ىونو راشأ ام وهف ك ةمولعم

 ثنحال 1 مايأ ةثالث هلك أيال هن إ : لي دقن . مايأ رع لك يال فل> نإو

 . ثالثلا دعب لك أ نإ هلع

 نيمو م وص هن \ف ) مايأ مايص لع : لاق نميف . هلرا هج ر ىراولا ل ا نعو

 مايص ىلع لاق نإو ث مايأ ةعبس موصي هنإف « مايألا مايص لع : لاق نمو . ائالن وأ

 كلذف كمايأ انالف لكب ال فلح نإ ثالذكو . مايأ ةرشع موصي هنإف ك مايألا هذه

 | مايأل ا هذه ىف هيطعأ : لاف نإ كلذكو . رشعلا ىلإ مايألا ددع نأل ء رشع ىلإ

 لصف
 ةركب وأ نامزلاب ادغ كنيتآل هللاو : هم رغل لاق نم : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 وهف نامزلاب امأف . قورشلا لبق وأ قورشلا دنع وأ ، راهنلا عافترا وأ ىحض وأ

 ء ةركب امأو . ثنحم ال نأ وجرأن . راهنلا لوأ ىف ءاج اذإف . ليجعتلا سانلا عم

عولط دنع قورشلاو . ةريهظلا لمةلإسمذلا عفترت ذنم ىحضلاو . راهنلا لوأ ىهف
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 ىذلا مويلا وه سمأ لوأو . سمنلا عولط ليق قورشلا لبقو ، سمشلا

 . سما ىلي

 لوأو ٠ راهغنلا ىاصتنا لنع ةريهافل اذ ٠ ةريهظ اذكو اذك لعفيال فاح نمو

 رصعلاو : سمشلا لوزت ذم هرخاو . ةريهظلا دنع هطسوأو ء ةريهظلا ىلإ هلوأ راهنلا

 . رصعلا ةالص تقو وه

 رخآو .لا وزلا و٭ “وشعلاو . لمالا و٭ ءاسااف . ءاسم اذك نلعف فلح نمو

 رهشلا رخآ ."ىشعلا رخآ وه مويلا رخآو . ةجحلا ىذ رهش نم قبت ةعاس رخآ ةنسلا

 ٠ هنصل لعب مول

 ء ىحضألا ةليل ىف هملكسي الف ء ىحضألا موي ىلإ انالف ماكسي ال فلح نمو

 .رطفلا اذكحو . ىحضألا ةليل هملكي نأ هلف ء ىحضألا ىلإ هملكيال هنأ فلحي نأ الإ

 .سومشلالوزت ذم ؟ىشعلاو . راهنلا فصنل إ ثكالذف « راهنلا لوأ نلعفيل فاح نإ و

 . لمالا ءاج اذإ ءاشعلاو ءاسملاو

 سمشلا بورغ لبق هغم جرخف هيف وهو تيبلا اذه ف ىشم ال فلاح نمو

 رمملاو رهاظلا نيب ايف هلخدو 2 ةيشملا تبهلا اذه لخدب ال فلح نإو . ثنح

 . ثئحم هنإف ، هنم جرخ م

 لصف

 . رهشأ ةعسل ىلإ رهشأ ةتس : نيحلاو . ةنس : رهرلا : هللا همحر رثؤملا فأ نع

هنس :نيلاو . نينس عبرأ : لمو ك ةنس نامزلا نإ : لوقو ك ةلمل و مو : نامزلاو
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 . انيح وأ انامز وأ ارهد نال كسي ال فلح نف . فلاحلا هاونام ىلع : رهدلاو

 فلألا تلخد اذإ ادبأ اندنع كلذن٬رهرلا هلكيال فلح نإو ، ةنس : ليق رهدلاف

 :ىلاعت هلا لوقل . ةنس:ليقو ث رهشأ ةتس : نيحلاو . رهشأ ةتس :نام زلاو . ماللاو

 . ةنس كلذو « اهبَر نذإب نيح لك اهمك أ ىن :7

 ةعاسلا هيلإ ءىجم ال هنأ فلحف ماعط ىلإ ىعد لجر ىف " رفعج نب دمحم نعو

 ىون اذإف .هيلإ ءىجملو ماعطلاب هيلإ ءىج وأ « اهب ظفليو ةعاسلا ىون وأ كهلك أي
 وجرأف ؛ هيلإ ماعطلاب ىنأ نإو . اهدعب ثنح ال نأ وجرأف ء اهب ظفلي ملو ةعاسلا

 ىف ًابيمي فلح نم : ليقو « ةعاسلا هيلإ وه ءىجم ال هنإ : لاق هنأل ؛ ثنحي ال نأ

 . اتقو نام رلاو رهدال ىرت الن ڵ انامز وأ ارهد هلعغي ال رمأ

 :ةعاسلا تكست مل نإ « حيصت امهل ةنبا ىلع تناح ةأرما نع ديعس وبأ لثسو

 فرعي اتوكس هيف حمست ىذلا اهسلجم ىف تتكس اذإن ، نب رهش اهنك است الاہهنإ

 «سننتتلتتكسو اهمسن عطقنا اذإ امأو٬ثنحلا اهمزليملو تتكس دقف ك تتكس اهنأ

 . ةفلالا هب ربت توكسب سيل كلذف ى حايصلا ىلإ دوعت ش

 : لوقو ي ثنح لعف ايلك : لوقن ، ادبأ اذك لعفي ال فلح نميف فاتخاو

 وهن « قيتع وأ ميدق ىل بَح لك : لاق نمو ، دحاو ثبح الإ هيلع نوكسي ال
 هل ايف ثنح الو 0 ةقدصلا هيف تبجو رثك أ وأ ةنس هل الخ اف . ءارقنلا ىلع ةقدص

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو ، ةنس نرم لقأ

ه : +٭
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 ن وس او ىد املا ل وقلا

 طلغلاو مونلاو ناميألا ىن نايسنلا ىف

 دقو ، بذاك هنأ هل نابف هيف قداص هنأ ىر ءىش ىلع فلح نميف فلتخا

 نوكيال نكل و « هيملع ةرافكال :لوقو 0 ةرافكلا هيلع:لوقن .کالذ ىسن دق ناك

 لجرك ت هنالخم هناسل لزف ث هدارأ ءىش ىلع فلح نإو ث مثآ الو رذاككللذب

 نإ : لباقلا ماع دارأ وهو « لوألا ماع الإ اماعط كل لك آ ال هللاو : لجرا لاق

 . ظفالا ىف ىنعملا رهافأو فلح هنأل ؛ ثنح اذإ ةرافكلا هيلع

 مسالاب طلغو لجرلا رعضأف ء رخآ انالف دارأو انالف تلكآم فلحول كلذكو

 . هتين هلو ثنحم ال هنإف . فلح اك هملكب لو ، رخآلل نيملا ,ؤ هانعمو هلكد ق ناكو

 هرلعو ثنح : ليقف ى نيلا لبق نم هلعفي مل هنأ ايسان ءىش ىلع فلح نمو

 . ثنح ال : لوقو « لسرم نيمي ةرافك

 :لوقف٬ ايسان كلذ لعفف ، اذكو اذك لعفيال هنأ فلح نميف اضيأ فلتخاو

 اذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ . هتجوزل لاق نمو . ثنحي ال : لوقو ثنح

 اذكو اذك تنأ تلمف نإ :لاق نإو ، هنم اهقالط ىف فلتخم هنإ « لعفو ىسن مث

 ثالمي ال ام هسفن نم كلمي هنأل ؛ هلعغك اهلعف سيلو قالطلا اهب عقي هنأ ايسان هتلعفف
 . هريغ نم

كلذ نإ : لوقن 4 ايسان لعفف 0 اذكو اذك لعفي ال فلح نهيف فلتخاو
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 ©) ىغُع : ةلع ىنلا لاقو . ناميألا ىف دبعلا هب هللا ذخاؤي ال ىذلا وغالا نم
 دقو هيملع 3 الو ثنح : لوقو ) نايسنلا نم اذهو . نايسنلاو اطلا نع ىتمال

 . ةرافكلا ىف فالتخالا ىضم

 م  اذكو اذك لمهي ال انيم همون ف فلح لجر ق ‘ هللا دبع وب أ لاقو

 نإو ) ايؤرلا ق هيلع ثنح ال هنإ ) هم ون ق هملع فلح ام لعفف & فم ون نم هبتن ١

 ٠. ةرافكلا هملعف 4 :> 7 ناظقي وهو هز اسلب فلاح ناك

 :كلذ لسف هنأ كل ؤ دعب ع 7 ‘ اذكو اذك لهف هن أ ملعي ام هنأ فلح نمو

 كلذ دعب ملع مث ،اذكو اذك تلعف ىنأ تلع ام فلح نإ و ، هيلع ثنح ال هنإ

 . ثنحلا هيلع نإ كلذ لعف هن أ

 { ةباصإ كلذ ىف قفاوو ، هرد وأ هبلق ىف نقتحاف ء ىوا دتي هن أ فاح نهو

 قناوي ملو { وادت ىلإ كلذب دصقي ل نإو « ثنح دقف كلذ هانعملاكل ذ., ىوادتف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . سأب الف ك كلذ

 :ه ٭ :

 )١( مدقت .
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 نوساو ىاثلا لوقلا

 زوحنال امو هنم زوح امو ه:ةصو حبذلا ف

 ةغل ىأب ىلاعت هلل مسا ركذو

 :ةللا لبقتسي و.ةحرو قفرو ةداح ةرفشب هنسح نم حبذلا ىلوتي نأ بحتسي

 نإ : لاق هنأ ١0)وتلتع ىنا نعىور امل ؛ ةمحرو قفرب اهميحضأ حبذي نأ دارأ اذإف

 ة رفشلا رجو 7 هتلتق نسحيلف لتق نمو ى هترفش دحيلف حبذ نف . قفرلا بحم قيفرهللا

 هدي رجن هطحش دنعو .ارج رحمو اًطحش طحشي و هللا سا ركذي وهو ث ةحيبذلا ىلع

 نإ و ، كلذ اهدسفي مل دهعت الب حبذلا دنع ةحيب ذلاب ةلةلا لبقتسي ل نإو . هيلإ

 رثؤملا وبأ كلذ عفر . ةحيبذلا دسفنالو ءءاسأ دق : ليقف 2 ةلبقلا لابقتسا ريل دمعت

 ىفتكا دقف 2 هئامسأ نم سا ىأب هلا ركذ اذإو . هللا انهمحر بوبحم نب دحم نع

 . ربك أ هللاو هللا الإ هلإال :حباذلا لوةب نأ اندنع سانلا هيلع ام رثك أو . كلذب

 رفغتسأ وأ 2 هللا ناحبس وأ . ربك أ هللاو هلل دخاو هللا الإ هلإ ال : لاق نإ و

 ركذ اذإف . هرا ركذ نه اذه وحن وأ ح هلا مشب وأ ء هلوسر ىلع هللا ىلص وأ ع هللا

 كرح اذإف 2 هريغو اذه ىف نيملسملاب ءادتقالا بحتسيو . هرك ذ ىزتجا دقن هللا

 هسفن ىف هللا ركذ رسأ نإو ث كلذ رهجن مل ولو هازجأ هللا رك ذ, هناسل حباذلا

 نإو هأزجأ هللا رك ذ تاغللا نم ةفل ىأبو . كلذ هبزجي الف ء هناسل هب كرحم ملو

 . ةيبرعلا نسحم ناك

 م . هنع هلا ىضر سوأ ن دادش نع ىراخبلا ا ةخ ١ هحرخأ ) ) ١
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 : ىلاعت هرا لوقل ! اهلكأي الف ةحيبذلا ىلع هللا م رك ذي نأ ىدنو حبذ نمو

 ناك نإن 2 ةيسرافلاب ىمس هنإ : لاق نإو . « هيلع هللا مسا ركذم امم ا واك ات الو »

 قش مث اهحذ وأ ث هلل مسا ركذلو جادوألا عطقن حبذ نإو 2 هتحيبذ تلكأ ةقث

 ركذو ، لفسأ نم اهحبذ دوعي هإف.تع ىهو تتام دق اهنأ ىرب وهو « اهبنذ

 ةيرلا ىرجي هنإ : لوقو 3 اماك أ زاج ريخألا حبذلا دعب تكرحت نإف 7 هللا مسا

 نإو .اهلك أ كلذ دعب تكرحت نإف « هلل مسا رك ذو ( كردأام حبذيف حبذلل ىف

 . اهلك أي الف كرحتت مل

 نأ: نيماحللا ىلع اومدقتي نأ : قافآلا ىلإ زيزعلا دبع نم رمع بتك : ليقو

 رمسكي الوءعخبت الو ء نيكسلاب اهعارك برضي الرءاهرحنم ىف الإ ةاش اورحةي ال

 هتقبس نإ امأو . دمعلا ىلع سأرلا عطق وه مخبلاو . اهل ىف خفنت الو 2 اهقنع

 . اهلك أب سأب الف عطقن ةرفشلا

 ذخأ دقو ركذ مث ، ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذي. نأ حباذلا ىسن نإل : ليقو

 دح حبذلا نم اهب غلب دق ناك نإف « كل ذ دنع هللا مسا ركذف { ةطحشلا بذج ىف

 نم اهحبذي نأ الإ 2 كلذ دعب ةيمسنلا هعفنت مل ، رابتعالا ى هلثم ىلع شيعت ال ام
 ىف تناك نإو . ةيمسقلاو حبذلا دعب كرحتيو ث هللا مسا ركذيو . كلذ نم لفسأ

 ملو ةثلاثلا ةبذجلا ىف هللا ركذ مث ، حبذلا كل ذ لثم ىلع ىتحت نييلوألا نيتطحشلا

 . ةطوب رلل! ةلزنمب اهنأل لكؤت ال اهنإف . هناسل كرحب ملو لكو تو كرحتن

 ريخألا حيذلا ىف محالاو قورملا نم اثيش عطف نإ : هلرا هحر دمحت و؛ أ لاقو

. لكؤت مل كرحتت ل نإو « تلك أ كلذ دعب تكرح و هللا مسا رك ذو



_ ٤٩٢ 

 الإ ، هلوق لبقي مل ةيمستلا ىسن هنأ معزف ك هل اهحبذ ةاش الجر ىطعأ نمو

 دهاعت نإو . اهحباذ نم الإ ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذ عفني الو . ةقث نوكي نأ

 كلذ زاج « اهيلع هللا مسا ركذي رخآلاو حبذي امهدحأ نأ ىلع رخآ لجرو حباذلا

 . هللا ءاش نإ

 حبذلا نأل؛لغسأ نم ةبقرلا عارفتسا ىلإ سأرلا نم حبذم ةبقرلا لك : ليقو

 فالخب كلذ نأل !تاكد هل حصت مل رحنملا ريغ ىف حبذ نمو . اهلك ةبقرلا نم زوج

 .رحنلاو ةيالا نم حبذلا ىف ةيك ذتلا ىولش ىنلا نع ةغسلا نأل ؟ :نل ىنلا لعف

 حبذلا امأو . كلذ لعف بحم الو ، كلذ اهدسفي 1 ةمن اق ىهو ةاش حبذ نمو

 قم> ىلع نيكسلا لعجو ، حذملا نم حبذي نأ د!رأ اذإ امأو . زوجي الف افقلا نم

 ءافقلا ىف ةرفشلا تعقوف ةبادلا تفرحناف 2 حبذلا عضوم ىف اهنأ ىلع اهبذجو 2 ةبادلا

 نإف . كلذ نم لفسأ نم اهحنذ. نأ بحم و . هجولا اذه ىلع لكؤت ةحيبذلا نإف

 اهحذي ملو اهكرت نإ وءاهاك أ كرتب طاتحا كرحتت مل نإ و.اهاك أ حيذلا دمب تكرحت

 موقللا تت نم نيكسلا لخدأو محالاو جادوألا مطتف حبذ نمو . اهلكأ هل زاج

 سأب الف ں جادوألا ضعب عطقو 2 حبذلا نسحأو ىمس اذإف . محالا و جادوألا عطقو

 . لكؤت عخب نإو 3 اهاك أب

 ءاهلمك أي الف عطق ىتح اهعفر مث ةيدملا لخدأ اذإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 اهلكأي مل اهعخبل دمعت نإو « اهلك أي هنإف ء ثالذل دمعتي ملو اهعخبف اهحبذ نإ و

 اهارجأف نيكسلا داعأ نإفءجادوألا عطت اهعذر من ، موقلخلا تح ةيدملا لخدأ نإ و

. اهلك أي نأ هلف كلذ دعب نم تكرت مث ، قلحلا ىلع
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 ىنعم ىف ةحيبذلا لثم ىلع ايحال ىذلا حبذلا وه ةاكذ نوكي ىذلا حبذلا دحو

 تنلتخا ولو ةاكذلاهب نوكست ىذلا حبذلا عضوم ىف كلذ ناك اذإ رابتعالاو رظنلا

 نمو . نيملاب حبذلا نوكي نأ هب رومأملاو . ءىش نود ءىش عطق صخي مل و هيناعم

 . هتحيبذ مرح مل هللا مسا رك ذو هلامشب حبذ

 هيخب اهمخب : لاقن . اهمخبف ةش هل حبذي نأ الجر رمأ رمع نبا نإ : ليقو

 . ائيش اهنم لك أي ملو اهلج رب اهورج ك هللا

 كلذل دمعتيملو نيكسلا هتقبس نإو . اهلكأي الف كلذل دمعت نإ : عيب رلا لاقو

 . سأب الف

 . اهنم عطق ىذلا اهسأر ريغ اهلك اولاق دق : هللا هحر ماه لاقو

 ىمس قلا تلكأ .7 ةيناثلا ىلع مسي و ىلوألا ىلع ىمسف نيتاش حبذ نمو

 « ىرخألا ذخأو نيكسلا قل أو ىمسو « اهحمذيل ةاش عجضأ نإ و . اهلع هنلا

 . اهلك أي سأب الف

 لك مث ، مدلا جرخو محالا عطقو نيكسلا ىرجأو ةحيبذلا ىلع ىمس نإو
 ىمس دق ناكاذإ اهلك أب سأب ال هنإ : اهحمذ نم غرف ىتح همالك ىف تبو « امتاسنإ

 . حبذلا نسحأو

 حبذ اذإ كلذو . اهنم لك أيال هنإ ،ال مأ ىمس هنأ ةيمسقلا ىف كشو حبذ نمو

 لعي ىتح اهلك أي نأ هلف ى حبذلا دمب كش مث حذ اذإ امأو . ةيمستلا ىف كاش وهو

 للا هللا : هخذ دنع لاق نإو . حبذلا ىلع ةيمستلاب نيدي ناك اذإ ى مسي جل هنأ

. هربكي ول زساج » هللا لوسر اررحح نأ درشأوأ
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 مسي مل و اه ذو اهمحضأ عجر 7 ئ اهملع هز ١ مسا ركذو ةاش عجضأ نمو

 . حيذلا رمأ ريغ ءىشب اهنع لغاشتبي مل اذإ لكوت اهنإ « اهيلع

 لاح نم جرخنملو ، حب ذال اهبلإ ةيمستااب دصق اذإ : هللا ههحر ديعس وب ألاقو

 هلك مس ىمس هنأ ولو . ثالذ هيزجيو ىلوألا ةيمسقلا ليبس ىلع وهف ، هريغ ىلإ گالذ

 .سأبالف ڵةيمسقلا كلت ىلع ذ مث ربكي ملو رجحب نيكسلا ددح وأ « هلفشأن ناسنإ
 7 ء ٠ ۔ .4 .

 . ىلإ بحا وم ةيناث ىمس نإو

 رك ذي لو ةباد حب ذب ملاظ الجر دجو لجر ىن { هللا همحر نسحلا ى ] نعو

 ىهو للا رك ذو 3 حبذلا عضوم ىلع اهارجأ م ملاظلا نم ةديدحلا وه ذخأف ڵ هللا

 مل ةيح ىهو ملاظلا هيف حبذ ىذلا عضوملا نم لفسأ حبذ وأ « تومت نأ لبق ةيح

 . را ءاش نإ زاح كلذ لكف . تمع

 . ةبارزا قلح ىلع ةرفشلا حباذلا عضينيح ةحيبذلا ىلع هللا مسا رك ذ بحتسيو

 . اهمرح كل ذ رن مل اهحن ذ لبق هلل هللا مسا رك ذ نإ و

 لصف

 ١ . ےسإ , 2 5 م + ؟ ٠

 ايف كلذو » هملع هرأ ےدا رگ ذ ام اولك \ت الو (« : ىلاعت هند ا لاق
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 هلبا لتق اف . هللا نودبعت كنأ نومعزت : نيذسال اولاق برعلا ىكرشم نإ : ليق

 الح هن أ نومعزت ث حب حبذلانونعي مت أ ملتق امو . ةتيملا نونمي . هن واك أت الف كل

 اكسَسنَم انلعج ةمأ لكلل » : هللا لزنأف ل منأ مأ أ اننم نسحأو لضفأ هللاف

ىهن اهملع هللا سا رك ذ ل ةحيبذ لكف .« رمألا ىف كنع : زاغب الف هوك .ان م
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 دسفت ل ، حبذلا دمب ةيمسقلا ىف كش مث ةيمسقلاب نيدي نمم حباذ حبذ نإف . مارح

 ٤ هللا مسا رك ذي مل هنأ نقيقسيو ملعب ىتح « ةيمسقلاب نيدي ن هنأل ، كثلاب ةحيبذلا

 عخبت الو تومتو دربت ىتح ةحيبذلا شرفت الو . اهاك أي ال ش 3 هتحيبذ ىلع .

 ملعأ لاو . [دمع سأرلا عطق وه عخبلاو شرفلاو .

 لصف

 نم توت اهنأ نظلا بلاغ ىفو . امهدحأ نم تحمذف ناسأر ةاشل ناكاذإ و

 ىزجي نأ وجر ,اف . كلذ ٠ الف ةب ركلا عم نيديررلا عطقي ملو ةاش حب ذ نمو

 زجي مل نم جتحاو . اماك أ ةب ركلا عم نيديرولا دحأ مل طق نإ : لوقو . اهاك ي

 ق ناكا ذإو . ةرقب اوحذت نا أ كر أر نا نإ » : ىلاعت هللا لوقب رقبلا رح

 ل ةلل ىبنلا ىهنو . اهناكذ ح حصت مل اهريغو ةيك ذتلا نم كارتشا ةحيبذلا توم

 اديص حب ذ نمو . اهجادوأ عطقت مل ىلا ةحيبذلا ىهو ، ناطيشلا ")طيرش نع
 ةميهلا دنع ةميهلا حبذت نأ هركبو .ىكذ وهف ، فلتلا نع هل اظفح لبح اقوثوم

 ةميهملا دنع ةرغثلا دحم نأو .

 لصف

 نم ماعطلا هنم لخدي ىذلا : ءىرللو . سقنلا عضوم وه موقلحلا نإ : لمق

 نادتمم ناقرع : ناجدولاو . اهدعب ةايح الف انام ا ذإف . ةميهم وأ رشي نم غلاب لك

 موقلحلا عطق اذإف ء هنم ناليسب نم ىحو ناليس امهنإ : ليقو . قلحلا ىتحفص ىف

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللا و . ةميهلل ًابيذت كلذ ناك ناجدولا عطقي ملو ءىرملاو .

 م .ب ةريره ٢ نع د واد وبأ هجرخأ ) ( ١



 س ٤٨٩٦

 زوجنال نمو سانلا نم هتحيبذ زوجت نميف

 ولو ةرح وأ تناك ةمأ ، حبذلا تنسحأ اذإ ةزاج ةأرملا ةحيبذ نإ : ليقو

 : لوقو . ةلبقلا لهأ دالوأ نم ناكو حبذلا نسحأ اذإ ىبصلا كلذكو . نتتختم

 حبذلا انسح آ اذإ ك .7 ذ ةزئاح بنجلا و ضئاحلاو . غمل:ب ىح هتحيبذ زوجت ال

 لهأ نم ناك اذإ { هتحيبذ ةزئاج ىاتكلا وأ ملسملا مسألاو . اهلع هللا مسا ارك ذو

 لكؤت نأ بحأ الف ء مالكلا حصنيال ىذلا كبألا امأو . مالكلا حصفيو ةلبقلا

 ةحيبذب غلبي الو . انايرع نوكي نأ نم بحأ سبال حباذلا ناكنإ و . هتحيبذ

 . ةيمستلاب ملكتي نأ الإ ، سرخألا ةحيبذ زوجت الو . داسف ىلإ نايرملا

 : لوو . اونتتخ ولو ةلبقلا له ] نايبص ةحيبذ لكؤت : هيواعم ؤ لاقو

 ىتح : لوقو . اونتتخب ىتح مهتحيبذ زوجنال : ضعب لاقو . ةالصلا اوفرعي ىتح

 . نفل ابلا نود نايبصلا اپاك د ىدصلا ةحيبذ : لوقو . ةالصلا اوء رقي

 نم و ةلةلا لهأ ن4 فلقألا ىصلا ةحيب د : هللا 4 ر ىراولا روب أ لاقو

 ولو امهتحيبذ زوح ىراصنلاو د وهلا ن 4 ةأرال كالذكو . ةزس اح باتكلا لهأ

 لكؤت لمجحإلا رقي نمه هن ١ : ليف لقو . ىراصنلا نم برعلا الإ نتتخم

 . هتحيب .

عمتجا نإو . مهريغ نم الو ةل۔ةزا لهأ نم غلابلا فلنألا ةحيبذ زوجلا الو
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 اهاحذو اهملع هلا سا اركذو ث ةدلل ايرجأو اًسيمج اداكسمأ ةحيبذ ىلع نالجر

 ص هيلع هللا مسا اركذو ث دحاو مهسب ادحاو ديد ايمر اذإ ثالذكو . زا

 2 رك ذو حبذلا نحأ اذإ ث هتحيبذ ةزياج نتتملا دبعلاو . لالح وهف هباصأف

 زوجت الو . هتحيبذ لكؤت الف ، ةالصلا كرتي دبعلا ناك نإ و . ةحيبذلا ىلع هللا

 . ناركسلا الو نونجلا ةحيبذ

 هتحيبذ ىلع هنا 2 رك ذر حبذ ىلارمصن نع “ هللا همحر رثؤملا وبأ لسو

 . من : لاق ؟ لكؤ ت له اعيمج حيسلل مساو

 اهف ىل ضرع دق : لاقو ةاش حبذ ىمذ نع 0 هللا همحر نسلا وب أ لثسو

 لبق نم مهلع تمرح تناك نإ : لاق . ملسم اهنم ىرتشاف « ىلع هب تمرح رمأ
 م اهنومرحميام لجأ نم تمرح امنإ تناك نإو . اهمل نفديو مارح ىهف ةحيبذلا
 . نيملسملل لالح ىهف « مهسفنأ ىلع

 ةحيبذ الو { ةينارصنلاو ةبدوجلا ىلإ لوحت نإو ىسوجلا ةحيبذ زوجت الو

 . ةلبقلا لهأ نم فلقألا

 : هريغلاقو .اونقتخل نإو لكؤت ىراصنلاو د وهسلا ةحيبذ :هيواعم وب أ لاقو

 ىراصنلا امأو . ناتحلاب نونيد دوهلا نأل ؛ فلقألا ىد وهلا ةحيب ذ زوجنال

 ىلإ ئدوملا لوحت نإو . ناتملاب نونيديال مهنأل ؛ مهنم فنقآلا ةحيب ذ زوجتف

 : رثألا قو ٠. مهحابذ لك ا سأب الو ا ةيد وهسلا ىلإ ىارععنلا و ةينارصنلا

 . هتحيبذ ساب `١ل هن 1 هللا مهحم ةل آ ةثالث هتحيبذ ىلع ذ ف ا رصن ىئو

/ "= _ ح نيا اطلا جهنم - ( ٣٢٢
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 ريغل حب ذ ام لكو . لكؤت الف مهمانصأل ةحيبذ مهل حبذ اذإ نوكرشلل امأو

 . « هب هللا ريل اهأ امو » ىلاعت هللا لوقل ؟ هيلع هلا مسا ركذ ولو لكؤي نا

 الف ث اهلع هللا مسا ركذو ك مهتملآل اهدارأ ةحيبذ نيكر شمل لسملا حبذ اذإ امأو

 . مهتملآل اهدرب ملو مهل حبذ اذإ كالذمكو . اهاك أب سأب

 : ربنم نف . هب اه ومرحم ايش ةحيمب ذلا ق اودجو ح باتكلا لهأ حبذ امو

 نم ىراصنلا حبذ امو . مهماعط ريغ نم اهنأل لكؤنال : هريغ 7 . لالح اهنإ

 . لكؤت مل د وهلا اهنم اوحبذ نإ و . هلك أ نيذسملل زئاغ لبإلا

 ١ ولعي ام اك ] مهل زاج ‘ باتكلا لهأ ىدأ ق موحللا تدجو نإو

 نم لبإ وأ { رب زخ محل وأ ةتيم هنأ لعي ىتح 4 نيل۔هل الس اواكا ذإ ك اهب رح

 رةبلا نم دوملا ىلع تمرح ىتلا موحشلاو 2 مهلعف همرحم ام وأ « دوهلا ةحيبذ

 زوج كلذكو . باتكلا لدأ نم د وهسلا ةحيبذ نم لالح نيملسملاف 2 ملاو

 مهتحيبذ ىف هودجو اذإ ث مه هنواك أي ال ىذلا دوهلا ةحيبذ نم لك أب نأ سل

 رائآلا صمب ف دجوو . نيملسال ةزم اع ةحب ذلا كالةف ى مهتنايد ف مهلع تمرح

 اولك أي نأ نيملسملل لحيال هنإف ء حبذلا هجو نم مهحبذ نم دوملا ىلع مرح ام هنأ

 ٠ حبذلا نم مهيلع مرح ام

 الو مهماعط لحم الف ث ليجنإلا نوأرقبال اوناك اذإ برعلا ىراصنلا امأو

 .7 أرقي نمو . كلذ هنم زوحيف « لعجحتالا مهسم أرق نم الإ  مهنك انم

 أرقي نه مهم نأ الإ ء ارق لهأ اوناك نإو . 4تنب حكنت لو هدحم.دذ لكؤت

 اهل و ناك نإو . اهجن وزتب سأب الو 2 أرقي ةأرملا ىلو ناكو ى أرة.ال نم مهمو

. اهجوز زوجن الف أرقي ال
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 هوبحهو امو باتكلا لأو . د.ح وتلا لهأ نم الإ لكؤي الف نبجلا امأو

 زيال نيملسملا حمابذو مهحناب د نم نلا و رقبلا م وحش نم هب اوفدصت نإ نيملسمل .

 زنع هزرتلا بحتسي هن أ الا ا ربقفلاو نيملسملا نم ىنال كل ْ نم زوحنو . كلل د مهل

 عنم اذإ ىدوهلا نإ : ليقو . نيمهملا نم ىنفلا ىلإ مهنم ريقفلا هادهأ اذإ ك كلذ

 . ةمذلا لهأ نم نكب ملو . نيملسملل براحم هنأل ؛ هتحيبذ لكؤت مل ةيزجلا

 مهخابذ زوح و ‘ ىراصنلانم ةرذ م\ :محصعب لاقف 7 اصلا ق فلتخا و

 ىلإ نوثبصي نكلو ث ىراصنلا نم اوسيل مهنإ : مهضعب لاقو . مهئاسن حيوزتو

 مم كلذك اوناك اذإف . روبزلا نوؤرقيو ةرم د وهلا نيد ىلإ و ةرم ىراصنلا نيد

 . باتكلا لهأ

 لصف

 .لك أام لثم ىكذ محلب قدصتي هنإ ةتيم ملك أ نم :رذنملانب دايز لاقو

 .اهمهأ ىلإ اهب تءاجو 6 اهتحذو تناف 2 ةاش ال تبيصأف ىعرت ةيراج نإ : ليقو

 .مرغ اهملع اورب ف « اهمزليام كلذ دعب تلآساهنإ مث اهتكد دق اهنإ : مه تلاقف

 سانلانممحللا الف لك أنم ثالذكو . هنم اهمسمام لسغو رافغتسالاوةب وتلا اهلعو

 . ماع ءىش الف اهوبذك نإو . مهتالص اوديعي نأ و هنم مهسم ام لسغ مهلع

 دارأو ةفرعم ىلع لك ف ك اهو نيدملا لوق ملع نهدو . بيذكمتل اب ةقيتح ىهو

 . ةدحاو ةرافك هيلعو 0 هتالص لدبيو ةتيملا نم هسم ام لسغيو لستغي هنإف ، ةبوتلا

 « هللا رفغتسيو . ةدحاو ةرافك هيزجت نأ بحأو . ةرافك ةالص لكلل : لوقو

. قيفوتلا هبو . لعأ هللاو . كلذ هلعف ىلع مدنيو



 نوساو مبارلا لوقلا

 لدب ىذلاو بصافلاو قراسلا ةحيبذ ىف

 لصم ناكولو لكؤت دل قراسلا ةحبذ نأ اناتف> : هنز | همحر رثؤملا وب أ لاق

 ٢ اه وكر دأو اهحن دو اهذخأو موقل ةجاجد ىر ىدنج ف { در ن رهزألا نعو

 هنلا سا رك ذ هنأ اوملعي نأ الإ ، اهلك أ مه بحأ ال : لاق ةحوبذ. هدي

 زرأ الإ ، اهلك أ هل ب>أ الف عضوم ىف ةحوبذم هتاش دجو نم : لاقو . اهساع

 . هح ذ دعب كرحتتو اهناك ذ كردي

 لاتف . قراسلا هحيب ذ نع هلأسف لجر ىأن بوبحم لنع تنك : العملا لاقو

 لاقف . اهلك أب سأب ال : لاقن اهنع ارينم تلأس ىإ : لجرلا لاقو . لكؤتال : هل

 وهو « اهحمذو اهل آرسستتم لجر اهعصتغا نإ و . رينم كل لاق امب ذخ : بوبحم هل

 ةيح اهتميق لضفأ اهبرلو . هخ ذ زوجب نمم ناك اذإ اهلك أ زاج ، ةلبقلا لهأ نم

 . ةحوبذم وأ

 انبحعي الذ { اهلع هللا مسا رك ذ هنأ ىعداو اهح ذو ةاش لجر ىرس نإ و

 . اهلك أ زاجاهيلع هللا سا رك ذي عمس نإو . قيدصتلا عضوم ف سيل هنأل « هقيدصت

 . ةيح اهكردأ نإو . لكؤت ج اهيلع هللا ىسا رك ذف ، توملا لبق اهبر اهكردأ نإو
 تكرحتو ثرا مسا رك ذ و { عطف ام اهنم عطتو 6 حبذلا عضوم ىلع نيكسلا ىرج أو

 { فراعتلا ىف هلثمب ىتحتال ىذلا حبذلا غرفتسا دق قراسلا ناك اذإف . كل ذ دمب

 ةبادلا نناك نإو : عض وملا نم ىناثلا بذلا عفني مل ' حبذو اهيملع هللا مسارك ذف

.ةيكذ تىمف ء حبذلا غرفتساو جبذو ى اهيلعهللا سا ركذ و « فراعتلا ىف هلثمب تومتال



 ۔ ١٠.٥إ

 رك ذي اهح>اص هعمسي نأ الإ لكؤتال اهنإ 0 اهحمذ و ةاش قرس نم : ليقو

 هجو ىلع اهحبذ نإو . هب قثي نم كلذب هربخأ وأ ى اهحم ذ دنع اهيلع هللا سا

 هنإ : لقي مل ولو لكؤت مهتحيبذ نإذ ، هريغو ناطملسلا نم ةباغلاو رهقلاو بصغلا

 نإو . هوجولا نم هجوب هيلإ تعجر وأ امحاص اهدجو اذإ اهيلع هللا سا رك ذ

 . املك أ مرحي الف ، عيبل ةمواسم بجب وأ ةلالدلا هج و ىلع اهحب ذ

 ناكنإو . لكؤي مل هديس نذإ الب هحبذو اريط كولمملا داطصا اذإ : ليقو

 ناك« هل هحب ذو ناسنإ هل بسقحا وأ « هيصو وأ هليكو هل هحبذف ، ميقي دنع ريط

 هل لك أ زجم مل « لاح ربطلا ىلع ىر 2 ءالؤه دحأ هل هحب ذ نإ و . زاج كل ذ

 ني نينسحلا ل ام » : ىلاعت هللا لاق . مهيلع نامض الف 2 مهبديأ نم راط وأ

 . ليبس

 اهحب ذو ، ةعارز نم لجر نم ةباد ذخألجر ىف " هللاهمحر نسحلا ىآ نعو

 ركذيل وأ ، حبذلا دنع اهيلعهللا مسا ركذ هنأ معي لو « اهبحاص ىلإ اهملسواهكر ت م
 اهلك أنإو . اهيلع لل سا ركذ هنأ لهب ىتح « اهبحاصل لحتال ةبادلا هذه نأ

 نإو . اهم نمث ذخأ هل بحن الف ، سانلا ىلع اهنم عاب وأ ةفصلا هذه ىلع اهبحاص

 مهنأل ؛ مهنم لحلاب ىفتكي الو 5 هنم هذخأ نم ىلع هدريلف انمن هخم ذخأ دق ناك

 . هيلع هللا مرح امم هز ولحي

 سا رك ذ هتبادل حاذلا ملاظلا نأ : هب قشي لجر ةبادلا بحاص ربخأ نإو

 ضعب ىو . هنم لكأو ، اهم نمثب مفتناو ث هلوقب ىزتجا ، حبذلا دنع اهيلع هللا

 تزاج & باتكلا وأ ةلبقلا لهأ نم هحبذ زوج نمم حباذلا ناك اذإ : لوقلا

. قيفوتلا هر و عأ نا و .اهيلت هرا مسا رك ذ كرت هن ا ملعي لام ى هتحمي٫ذ



 نوسخاو سماخلا لوقلا

 هريغو ديدح نم حبذلا هب زوج ايه

 ةورابو دح هل ىذلا ديدحلاب الإ حبذلا نورب اونوكي مل :هلبا هحر عيب رلا لاق

 تشش امم , حبذا : هنع هللا ىضر د وهم )ن ا نعو . ريفاصملا اهم حبذي ةبصتلاب وأ

 ىرو مدلا رهن ام :هيا هحر نامثع ن ناهن لاقو . باينألاو دولاو رةظلا الخ ام

 ةيدملاك« ىرفو مطق امب حبذي اندنع كلذكو . حبذلل زئاج وهف 2 ةرفش هل امم دلجلا

 ةر زنلاو نيصلاو ضارقملاو اهب نعطي الو طحي 2 ةرفش هل امم ڵ رجنملاو ىسوملاو

 .ديدلا عيجو اه بان ال قل يدللو ةبرحلاو لخلاو بيهلاو
 قلا ةراجحلا نم ناك امب و بصقلابو دي دا نم ناك امب حب ذي :دايز وب أ لاقو

 مدلا جف ه ام لكب دي :' لاق هن أ :نط ىئلا نع ىورب و . هب حبذيف ١ رط جرخم

 حذلا زاجو . ةورللاب نألاو ةطالاب ريطلا حبذي ن أ سأب ال : ليقو . محالا ىرو

 حبديو هفرط نم ربش رادقم فيسلا نم كرتي : ليقو . فيسلاو ةرغملا ةراجحلاب

 . تابلا

 زوح الو . زوءخال : لومتو . هر زوح : لوقف . رذظل اي حذلا ف فاتخاو

 راحلا الو فزالا ال, ليجرانلا الو جاجزلا الو نرقلاال٫م نسل ابالو ملظمل اب حذي نأ

 ناك امو . بشخلاب الو صاصرلا الو ةبدلا الو رغصلا الو ةضفلاب الو بهذلاب الو

 )١) ملسو هيلع هلا ىلص هتنا لوسر م انك : لاق جيدخ نب :ار نع ة.۔ جلا ب رخأ ٢

 تنا مسا رك ذو مدلا رهنأ ام : ملسو هيلع هتنا ىلص لاقف ؛ بصقلاب حبذننأ : لاق نأ ىلل رفس
م . .ةظااو نسملا سيل هولك_ذ هيلع
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 . عورلاو ركسلاو ةرذلا بسقب حم ذيو . هب حيذيالف 2 هل دحال امم هريغ وأ ديدح نم

 . هب حبذي الف انقلا امأو

 . حبذلا هب زئاجف ىرفي دح هل انقلا ناكاذإ : هللا همحر ةيواعم وب أ لاقو

 رفلاو ورلاب حبذلا زوج و . زاجف حبذلا هب نكميو حبذي دح هل ناك اذإ بلخلاو

 . ىرغي دح هل ارط ناك اذإ ثالذ لكو . ةنحلا ةبلصلا ةرامجحلا : ورملاو . طيللاو

 وأ ةيدملا ضامغأ ىف اًادح هيف لمن الف رحنلا امأو . بصقلا رشق وهف طيللا امأو

 . ماعنألا رأادل حذلا ماتم موقي لب الل رحنلا نإ : اولاق ام الإ ء رحنملا ىف ةرفشلا

 ىنعم ىف ةرودنملا هعم ايحتال ىذلا ردقلا ىف ةبادلل حبذلا هغلبي ام رحنلا غلب اذإف

 نوكي الو . ثالذ ىف فلتخا نإو ٠ رحنلا هب زوج \م ارت كلذ ناك « راظنلا

 اههشأ امو ةبرحلا لثم نوكب الو . ةرفشلا وأ نيكسلا لم عطقي دح هلامب الإ رحنلا

 ىلع مدقأ الو 0 اهلك ] بحأ الف . تناه ث هل دحال ام ادرح نإو . عطةيال امم

 ؛ب زوجي الام امأو . لاح ىلع هب تحبذ ول نإ حبذلا هب زوجي امب اهررح اذإ اهميرحت
 دح تاذب الإ ذلا نوكميالو . ىنم ظح ريغتب رحنلا هب زوجنال نأ ىفاخأف حبذلا

 . حبذلا هب زوجي امم

 لصف

 اهب حبذ اذإ هب رومألل كرت دقف & لسغت نأ لب اهب حبذ دف ةيدب حبذ نمو

 . ةحيبذ مرو الو ةسجن ىو

اهنإ : لوقف . لسفت نأ لبق ' ىسوجم اهب ذ دق نيكسب حيذ نميف فلتخاو ٠ ١



 ۔ ح.٤ع

 زياج كلذ نإ : لوقو . هديب مدلا كلذ سم دق ىسوجلا ناكاذإ لكؤت ال اهنإ

 .ةسجن ىسوج ةيدع تناكولو . اهلع هللا سا رك دو ث هتحيبذ زوجت نمم حمذ اذإ

 . هيلع مرحت الو اهلك أ هل : ىراوحلا و أ لاق

 ع هللا مسا ركذيو حبذي لمجن ى رثك أ وأ لقأ وأ اريط نيرشع ذخأ نمو

 : لوقو كلذ ىف هيملع سأبال هنإ : اهلك اهحمذ نأ ىلإ ةيدملا ,زع مدلا حسمي الو

 الو ةراهط : ةيك ذتلاو . ةساجنب أدتبا هنأل ؛ لكؤي ال ىقابلاو لالح لوألا نإ

 دمحابأ نإ : ليقو . تلذب مرح ال اهنأ هب ذوخأملا لوقلاو . ةساجنب ةراهط نوكت

 ىف نسحلا ابأ ركاذ مث كلذ زوجي ال :لاق ءاهقفلا ضعب نإ :لاقف كلذ نع لثس

 . هب سأب الو زئاج هن أ نسحلا وأ باجأو . سأب ر ف ثكالذ

 : لاق هن أ : هيقفلا ىندملا ةملسم نب دمحم نع ىلع نب ىسوم نع دايز وبأ ظفحو

 ء هللا مهمحر انباحصأ كال ذ ري ملو . لكؤت ال اهنإ ، ةحيبذ اهب حيذف ةيدم قرس نم

 ةساجن ةيدمىف ناكنإ هللا همحر ديعس فأ نعو . كلذب مرح ال هتحيبذ نأ اوأرو

 ولدب حزنت ىتلا ربلاب هوساقو كلذ ىف ددش ضعبو . كلذب سأب ال هنإ ء اهب حبذ مش

 :لوقو .ولدلاو رنبلا رهطتو كلذ ىزجي هنإ : لوقن . ربلا ةساجن ريغ نم ةسجن

 ةساجن نم ةيدملا لست نأ اذه ىف هبحت و هارن ىذلاو . رئبلا سجني ولدلاو ء ىزجيال

 هب مرح مل مدلا نم لسغت مل نإو . بارتلا ىف تمع ولو تاساجنلا نم هريغو مدلا

 ماعنألا نم لحي ام اهب حذ اذإ ء لسغ ريغ نم ةرم دعب ةرص اهب حبذ ولو ، ةحيبذلا

. هلك أ لحم امو دويصلاو



 س ٥٥٥

 نأ بحأو « ءام ىلع ردقي ملو اديص وأ ةاش حبذ لجر نعو : عماجلا نم

 مد نم ةساحنلا “تسم امو ةحمذللا ىوس ام اهلك أ هل زوحي : لاق . اجل نم لك اي

 . عأ هللاو . هري وأ

 & ءايحألا رضي لا نأل ؛ هتحيبذ لكؤت الف ، ةمومسم ةديدح حمذ نمو

 ةحيبذلا توم ىلع نيمي ام نكيل نإ و ، ةحيبذلا تومىلع اضيأ نيعيو . لقت امبرو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللا و . اهب حذلا نم مغلا بجوب ىنعم ملعأ الف

ج 3٣ دج
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 نوس او سداسلا لوقلا

 ثالذ هبشأ امو حبذلا دعب كرحتت مل اذإ ةحيبذلا ىف

 ىهو ةبادلا عجذأ اذإ : حاذلا ىف لوةي حاضو نب دايز ناك : رثؤملا وبأ لاق

 حبذلا دعب كرحتت لذ ةضيرم ىهو اهعجذ أ نإ و ، تلك أ كرحتت ملو اهخذف ةحيحص

 . لك ؤت مل

 هبصي ملو ضرألا ىلإ عقوف ، لبج ىلع وهو هباصأف اريط ىمر نم : ليقو

 . ىمر ريغب ىدرتي ىذلا ىدرتملاك اذه سال و . هلك ا روح هنا : ءىش

 سفترت اهعدي ملو ك اهايإ هحب ذ دهب ةحيبذلا ىلع كسمب نأ حماذلا ىلع هركيو

 كالذ ناك نإو . اهكرت نم رثك أ ةمالسلا هيف اه وجري ىنعملالإ ، تتام ىتح

 ناك نإو . اهل ةدسفملا ثادحألا نم وهف ، رابتعالا ىن اهتوم ىلع نيعي امم كاسمإلا

 . ىدنع داسف ىلإ هب غلبي الف ء اهتوم الو اهلتق ىلع نيعيال

 ىريو شحولا وأ ريطلا وأ ىظلا وأ ةرقبلا وأ رجحلاب ةاشلا ىمر ىذلا امأو

 نهنم لكؤ يالف ء ىلاو ةرقبلاو ةاشلا ام أف . هتلتقو تباصأ ام اهملع ىمسيو هرجح

 كلكو ي مل هيف عطقت مل و هتلتق نإف ريطلا ام أو،هتاكذ كردت ملوهلتق اذإ رجحلا ىرب

 هحر ىراوحلا بأ خيشلا نإف ء ةيمرلا ىلع ةيمستلا مم ديدملا عطقك هيه تمطق نإو

 : هتحيبذ بن ذ قش نمو . دجوي اذكمم هيف تهطق اذإ : لاتف . كلذ نعلثس هللا

. ةتيملا ةلزنمب مارح ىهف ، دعب نم تكرحت مش
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 هنإف ' تكرحتف اهبوقرع برضف ث تنام دق اهنأ نظ مث ةحيبذ حبذ نمو

 . اهف ترثأ دق ةبرعغلا نوكة نأ الإ اهلك أ هلو ، تنام اهنأ لعي ىتح اهكرتي

 رم نأ ردق نإف ، كرحتت ىهو هنم تع وه ( تبب رهظ ىلع ةاش حد نمو

 . اهلكأي الو كللذ ىلع ردقي نإو 0 اهلك أ ىمسيو جادوألا نه ءىش ىلع نيكسلا

 « تيبلا قوف تسنرتن « عرذأ ةتس هعفر تيب قوف ةاش حذ اذإ هنأ دجوه و

 تنام وأ ، اهطوقس عم اهتوم ناك نإف ، تنام دق اهتحلو ضرألا ىلإ تطقسف

 ىذلا عص ول ىلإ ريصن ح طوقسلا مسا اهلع ع ساي الو 0 تلك أ تطقس ش

 . هيف ترقتسا

 «فرش نم تعرهف ةاش حد نميفهللا همحر هللا دبع ىأ نع هنأ دجوي اممو

 جادوألا نم هغرفتسي مل ءىش حبذلا عضوم نم تب ناك نإف ى ضكرت اهكردآف

 . اهبلع هللا مسا رك ديو ةيدملا هيلع ةريلف ، قرعلاو

 , لكؤت مث اهيلع هللا مسا رك ذيو « حبذلل مضوم ىلع نيكسلا ىرجي : لوقو

 قورعلا نم الو همطقي ءىش جادوألا نم نكي ملو حيذلا عضوم ىلع ةيدملادر نإ و

 . ثالذ ري مل ضعب و اهلك أ زاجأ ضعبذ ، اهملع هللا مسا رك ذو ث محالا ىف الإ

 . لغسأ ىلإ تطتسن ةانج وأ تبب قوف ةحيبذلا ىف هللا همحر ريعس وبأ لاقو

 اهريغ نم ناكنإ و ؤ الك سأب الف _ امابق نم ىدرتلا ناك اذإ : ضمب لاقف

 . لاح ىلع ةيدرتم ىهو ءاوس ثالذ لك : ضعب لاقو . لكؤة مل

ص ل و ذخأف لجر ءامل ‘ اهنع ىحنتو اهحمذ ن غرف ىح ةاش حد لجر ه
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 نيعي امم ثدحلا كالذ زاك اذإف ؛ توم نأ لبق ةاشلا ةحبذم نم افرع عطقو ةيدم

 ٠ ل اكو ت الاهنإ اهملع هللا مسا رك ذو ى حبذلا هح و ىلع كالذ هنم نكي ملو ، اهلتق ىلع

 عقو نإف ، تام مث عقو مث ث راط نأ ىلإ هكرت اريط وأ ةجاجد حبذ نمو

 ضباق ناك نإ و « لك أ هحانج شراف عقو نإ : موق لاقو . هلكأ هنع بذي ملو

 . هربغ هاتف ىلع ني و أ بع ام لكوي هن ] رمأل ا ىف نظ أ و ؤ لك ؤب

 ىر جف اهقلح نم ةاش حبذي نأ دارأ لجر ىف « هللا همحر نسحلا فأ نعو

 هللا مسا رك ذوءهتدارإ ريغ نم اهافق ىلع نيكسلا ترحن « ةاشلا تباقناف « نيكسلا

 . اهلك أب سأب ال هنإ 2 اهيلع

 نيكسلا هتقبس اذإ كلذكو . انقلا نم حبذلا زوج ال هنأل لكؤت ال : لوقو

 . سأب الف كلذل دمعتي ملو ء نيبناجلا دحأ ىلع

 مث هيلع ايح ال ىذلا حبذلا وه ةحيبذلا لكأ هب ىذلا حبذلا دح : ليقو

 فرعي ال حباذلا ناك نإو ، جادوألا نم ائيش عطتي مل ولو تلك أ ص هنم تنام

 حيذلا ثالذ نإ : جبذلا كلذ فرعي نم هل لاقن . هيلع ايحم ال امم هيلع ايحم ام

 ةق نكي مل ولو ع هلوقب ذخألا هل زاج ، هيلع ايح ال

 © نازيملا عضوو اهعفر ءامسلاو : لاق طلفف هللا مسا رك ذي نأ حباذلا دارأ نإو

 ناحبس وأ ىلعألا ىر ناحبس : لاق نإو ء لكؤتال اهنإ « هللا ركذ ريغ ائيش وأ

 رك ذ هن أ كلذ هلوق دنع ةين رضحا أ ناك نإف . هللا مسب : لةي مل و . 7 ىر

. هدحو اهلك أ هلف « هتحيب ذ ىلع هللا مسا
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 ىلعألا ىر ناحبسو ٤ميركلاو ميملاو ميظعلا لثم هللا ءامسأ ىمس نإ : ليقو

 ركذو ناا ىمجأ حبذ نإو ' ثلذل لك ألا زوجيو . ةيمست اذهف ، كللذ هابشأز

 سا ركذ هنإ : لاقو هقن ناك اذإ هنإف ، تا هخم مهفي ملو هتحيب ذ ىلع هتفلب هلا

 . هتحيبذ ىلع تاغللا ىدحإب دحأ هللا رك ذ اذإ كلذكو . تملك أ اهلع هللا

 . ةلبقلا لهأ نم ناكاذإ ش هل اي رجش ناكل

 ةي رنملاب هللا مسا نأ : هللا همحر رثؤملا فأ نع هللا همحر ىراوحلا وبأ عفرو

 زاجل حبذو لاسملا : لاقن هتحيبذ ىلع هللا مسا رك ذ ًاحماذ نأ ولف . لاسءدلا

 ةحيبذلا ىلع ىمس ولو ، مجألا الو ىمهألا حابذ زوج ال : ليقو . هتحيبذ لك أ
 . معألا ريغ

 رحبلا ريطو . كلذ لعف بحت الو . كالذ اهدسفي الف ةمناق ىهو ةاش حذ نمو

 ؛ثاذب دسفيل تومب نأ لبق ءال عقوف خمذ نإو . ةيكذت ريغب همل لك أ زوحنال

 ىلع هللا مسا فني الو . ىمس دقف حذ مث هللا : لاق نمو . هلتق ىلع نيمي ال ءاملا نأل
 . رخآلا ىعسيو اهدحأ حبذي نأ ناننا اطاوتي نأ الإ © حباذلا نم الإ ةحيبذلا

 ءاملا نأل ؛ لكؤت الف تومت نأ لبق حبذلا رعب ءام اهيف رثب ىف ةحيبذلا تعقو نإ و

 . توملا ىلع نيعي

 عضزم ىف حبذو ادذخأ دامف ، ىشمم ترف هيلع ايحت ال احذ هتحيبذ مذ نمو

 ىسنو ، اهلام لتقي ال ًاحمذ اهحذ نإ و . دسفت ال اهنإ هدي ىف تناف ء لوألا يذللا

 ،لوألا عض وملا نم اهحمذف اهذخأف ، داع مث ةعاس اهكرتف 5 اهيلع هللا مسا رك ذي نأ

دعب كرحتت مل اذإ دفت نأ ىاخأف . اهحمذي وهو تتامف 0 اهيلع هللا مسا ركدو
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 اذه حبذف ، توملا اهحاع لرألا اهحبذ لثم نم فاخمال ناك نإ و . ريخألا حلا

 ءاهلثم لتقيال ًاحمذ اهحمذ نإف . لكؤت نأ وجرأف اهلع هلل مسا ركذو ىناثلا حبذلا

 ىناثلا حبذلا دعب كرحتت مف اهحبذف داع م ك اهكرتف رمأ هقاعممأ اهسلع هللا سا ركذو

 اذإ اهلتق ىلع نيعيو ى اهملع توملا هنم ىفاخ امم ناك اذإ لكؤتال نأ ىناخأت

 قش وأ آرعش اهنم طرف ةاش حبذ نمو . حبذلا وه ىذلا ىناثلا يذلا دعب كرحتت م

 . اهلك أ بحأ اله . تومت نأ لبق اهنذ

 الإ 2 اهلتقي هلثم نكي ملو اهلتق ىلع نيمي امم 2 ةحيبذلا ىف لعن لك نإ : ليقو

 لعف اذإ اهلك أ زوجي الف ء اهناكذ كردتو ثكالذ دعب كذت مل م « اهلتق ىلع نيعي هنأ

 اهم لعفي ملو { اهتكرحو اهبارطضا نم ءىش اهعدس اذإ امأو . اهريغ كللذ اهف

 { اهلتق ىذلا وه اهانع ىذلا نيبي نأ الإ 2 ثالذب سأب الف ء اهريغ دحأ كلذ

 ؛ دفت مل اهنطب قرخاف تبرطضاف ةاش حبذ نم : ليقو . ةيدرتملا ةلزنمب نوكتف

 .اهلك أ بح أ الذ اهسفن تحرج اذإ : مئاه لاقو . اهسفن لبق نم تتوأ اهنأل

 هدي ق اهكسمأ 7 ةحيبذ حب د نم : هللا مهحر ب وبحم نب درح نم ريشب لاقو

 . اباك أ هل زوحي الف 0 ابقلطأ نأ دعب نم كرحتت اذإ اهنإ : هذ ىف تتام ىح

 نإ و . لك ؤت ، ةصيرم ىهو حبذلا دعب كرحتت نإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 .اهقلطأ نأ, دمب كرحتت ل ولو اهلك أ ةحيمس تناك
 ىرخألا ىلع اهادحإ ت فتراف نيتحيبذ حبذ نم : هللا همحر رثؤملا ىبأ نعو

 اهملع سفترلل ترقتعا نإو . اهلك أب سأب الف ، ةسفترما رةتعا نإف . اترقتعاف

ادمع اهريغ نم ءىش ةحيبذلا ىلع عقو نإو . اهتاكذ كردت نأ الإ 2 لكؤت م
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 : ىللا هحر هللا دبع وبأ لاقو . اهتاكذ كردت نأ الإ ء لكؤت مل اهف راف ، اطخ وأ

 . لدللا هندب و كنب لحم ملاس ) هلكن ًاتمم هتذحوم هتعبتف > راطف اريط تح ` اذإ

 هقلطر نأ لهف توم. ‘ ربطلاو ةيارلا حبدي ىدلا ى 7 هرا همحر ديعس أ نعو

 ةحيبذلاتناكاذإ هنأ ىدنعو .هلك أ زاج بذلا مامت دعب كرحم اذإ هنإ ، هدي نم

 ةضيرم تناك نإو . كرحتت مل وأ حبذلا دعب تكرح لكؤت كلذكف & ةحيحص

 . حبذلا ديب كرحتت ىح

 اهلمكأ هل زوجي :لوقن . توم نأ لبق حباذلانع بيغت ةحيبذلاىف فلتخا و

 و . اهلتق ىلع نيعي امم حبذلا دعب ثدح اهف ثدح دق هنأ لعي ىتح كل ف

 لياناف اهحبذ نإ و . ليللا هغع اهيراوب ىتح : لوقو . اهلك أي الف هنع تراوت اذإ

 تن كو نإ ايلام ب توع ارثأ اهو دحوو & 4 تباغ 7 ك الثم ه توم اذ

 ناك نإ » . اهف ةهحثلا عوقول اذ ىف راهنلا ىف ثلذكو . اهلك أ هل زوجي الف ةيح

 . ةهش هيف اضيأ ثالذف ء ةحوبذم ريغ تناك اذإ ، اهلثم هب توعال رثألا

 باغ اذإ : ليقف . اتيم هدجو مث هيدي نيب نم راطف اريط حبذ ىذلا امأو

 : لوقو . هاةقن ىلا تاهاعلا نم هيلع ثدح ام ىرديال هنأل ! ؛ هلك أ اد هتد هور نع

 لثم ممال نم اهريغو ةاثلا كلذكو . هلك أب سأب الف ليللا مالظ هراوي ملام

 هضراميملو هلتق ىلع ني..ام كللذ ن 4 ءىش ذحو نا و. دحاو همف فااتخالاو رطلا

 . ىلرأ ةهمشلا كرتو ا ةهسش وهف هرمأ هنع باغ دقو ‘ت وال رعب وأ تول لبق کالد

 ثاذ نأ لع نا .. انباصأ لو ى 6 اهلك أ زحت 0 تولل لب كلذ نأ ملع نإو

فرعن او . رماب اهنع لغفشرةلبقلا ىلإ ةحبذ حبذنإو ٢ كللذب ساب ااذ ، ت وملا مله
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 { اهدحو اهعدي نأ الإ 2 اميرحت ثالذ ىف لهن الف « تنام دقو ك اهلإ عجرو اهنع

 . هرب اهلتق ىلع نبم٫ نأ فاخو

 لمالا هنجأ ىتح هعبنا ح ء هريغ لمع ى ذخأ هن 1 ح اديم مهسب ىمر نمو

 راه كالذ ناكنإو . هلك 1 ال :لاق . هريغ وأ هلتق وه أ ىردي الف « هنع باغو

 سأب الف ، اتيم مفو دف هآر ىتح هبلطي ملو ، هرصب نع راوتي ل نإو . هلك ايلأ

 { ديصلاو بلكلا هنع ىرا وتف هبلطو { ديصلا ىلع هباك لسرأ نإو . هلك أب

 نإو . هلك أ زناحف هنم لك ي لو ديصلا عمبلكلا ناك نإف . هلتق دق هدجو ح

 همهس ةحارج ىوس ةحارج هب اتيم هدجوف هبلطم هنع ىرا وتف « ديص همهسب ىمر

 . هلك أي الن

 لصف

 بنذ قش مش « اهحبذ غرغتساو هللا سا رك ذي ملو جادوألا مطقن حبذ نمو

 ةحبذلا لفسأ نم اهحبذي هنإف . تمع ىهو تنام دف ايأ ىرب وهو ص هتحيب ذ

 : لوقو . اهاك يلف اهايإ هحبد دعب تكرحت نإ . اهحاع هللا مسارك ذيو ، ىلوألا

 « اهلك أ تكرحت نإف . اهلعللا مسا رك ذيو & لوألا حبذلاىلع نيكسلا ىرجي هنإ

 . اهلكأي مل كرحتت مل نإو

 & رونس هسأر لك أ كيد ىف { هللا همحر رباج فأ نب ىسوم نع ىوريو

 ىراولاىبأ نع دجوي گالذكو . هتايح اوكردأ اذإ هلك أو هقنع نم هحبذ اذإف

نإ : لمق دقو . ماعنألا ق كلذب عمسن مل و 4 ريطلا ري اس تال ذكو : لاق هللا همح ر
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 روجب حبذلا نأل ؛ حبذلا دمب تك رحتو لفسأنم تيكد اذإ اضيأ ماعنألا ىف كاذ

 . اهلك أ رحب مل كرحتت نإو : اهلك ةبقرلا نم

 كرحتف ث ءاملا نم هجرخأف { راح ءام ىف عقوف ٤ الخس حبذ,ىذلا ىف ليقو

 تب دق ناكاذإ : هللا هحر ىراوحلا وبأ لافو لكؤي هنإف هفلح ىلع ةيدملا ىرجأف
 كردأف نطبلا ريغ ىف اهباصأ وأ ى ةاش نطب بثذلا قش نإو . حبذملا نم ءىش

 لكؤتمل ةعضب اهنم تكرحت نإ و .حبذلا دعب تك رحت اذإ اهلك أ زاحف ، اهناكدذ

 كرحت وأ ، نيعب فرطت وأ « بنذ وأ لجر وأ دي لذم ه ةحراج اهنم كرحتت ىتح

 ةلزنمب ىهف ، هبرمضب اهسأر ةرقبلا وأ ةاشلا نم ناب نإ و . كلذ لثم اتيش وأ اذأ

 تناك نإو . اهلك أ زاج تكرحتو كاذ نم لفسأ نم دسجلا ىكذ نإ و . ةتيملا

 نإف . ىتابلا ىكذيو ةتيم وهف رثك وأ لق ءىش اهنم ناب وأ اهرخؤم ىف ةبرضلا
 نالجرلاو ةيحان سأرلا ناب ولو . لحب مل كرحتي مل نإو . هل أ لح تكرحت

 عضوم ىلب ىذلا ثاذ راس نم ىقبام ىكذيو . ةنيم هلك ثلذ ناكسل « ةيحان
 جارخإب سأب ال : ليقو . لكؤ. مل كرحتب مل نإو . هلك أ كرحت نإف جبذلا

 زاجأ م لوق ىنبجمبو . اهدل> ىف فالتخالاو . ةتيملا نم ربولاو رعشلاو فوضلا
 . قيهوتلا هبو . عأ او . ةتيملا نم سرضلاو مظملامو هب عافتنالا

 » +٭ +٭

)٢٢ نيبلاطلا جهنم ۔ ۔ج٦ (
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 نوسجاو مباسلا لوقلا

 نينجلاو مليفلاو ةحيطنلاو ةيدرتماو ةلالجلا ركد ىف

 اموي اهسبحتف اهحبذ تدرأو ث ةساجنلا لك أت ةجاجد ترصبأ اذإ : ليقو

 سأب الف { اهحمذ تدرأ ام تقو ىف ةساجن تلك أ اهنأ فرعت مل اذإ امأو . ةليلو

 ةئالث سبحم هلوب برشي ىذلا سيتلاو . اهلع سبح الو 6 اهلك أ وأ اهحمذب كيلع

 دحأ لك أنإو . مايأ ةثالث سبحم نأ هلوب برثي هتيأر اذإ :لاقو . حذي م مأ
 نمو هنم محللا ثالذ سم ام رهطي هنإف ، هنيح ىم حبذو هلوب برش دقو همل نم

 رقصلا امأو . هيلع ءىش الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو ءامب هلسفيو 2 هتينآو هبايث

 نإو . اتيش اهعم طلخت الو ةرذملافلعت ىتلا ىه ةلالجلاو . ملعأهللاف ء ةأدملاو زابلاو

 مايأ ةمبس سبحم لبإلاو رقبلاف : لوبلا تبرش وأ ةرذعلا تاك أ مث فلعت تناك

 . حبذت م مايأ ةثالث سبح منغلاو .حبذت م

 فلتعت ىتلا ىهو اهنبل لكؤي الو اهلع جحال ةلالجلا نإ : نيململا ضعب لاقو

 هنيح نم اهحذ نإ . ةليلو اموي اهسبح ةجاجد حبذي نأدارأ نمو .اهدحو ةرذملا

 . اهرأاس لك أيو اهنطب ىنام حرطي : ليقو . اهلك أ لحال : ليقن . اهبحب ملو

 ةثالث سبحت جاجدلا نم ةلالجلاو . ةلالجلا ىن كلذ امإو 2 اهلك أب سأبال : ليقو

 . امد تبرش وأ ةتيم هيف ءام تبرش وأ ةتيم ةاشلا تلك أ نإو . اهلايلب مايأ

 ثرف نيب نم جرخ هنأل ؛ هن سأب الف اهنبل امأ : هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقن

 . مايأ ةمبس دعب نم لجلاو ةرقبلاو . مايأ ةئالث دعب الإ لكؤي الف اهمحل امأو . مذو

. اهجل رثاس لكؤيو اهنطب قلي هنأ داهز ىبأ نعو . ةليلو موي دعب نم ةجاجدلاو
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 تلك ١ \م نيح نم تخد اذا هذه لشم محل دسفيال هن ١ هلا همحر ىلع فأ نعو

 . رجشلا طلخت الو اهماعط ةرذعلا نوكت ىتلا ىهو 2 ةلالجلا الإ

 هنإف , ةليل و اموي راحلا ءاملاو نيحملا اهممطيف ةلالجلا حبذي نأ دارأ نم : ليقو

 ىتلا جاجدلا نإ : ليقو . حبذت مث مايأ ةئالث سبحم : لوقو . اهنطب ىف ام بهذي

 . ةلالجلا نم تسيل نيتاسبلا نم ىعرت

 ةاثلاو « حبذت ح م وي نيعب رأ سح رقبلا نم ةلالا نإ : رةعج وب أ لاقو

 د وهلا هركي ىنا منلا ىف تركذو : ةبراغملا بتك نمو . حبذت مث مايأ ةمبس

 للا نأل ؛ كلذ نم ءىش ءارشب سأب ال هنإ ه اهنم ءىش ءارش حلضي له 4 اهلك أ

 هومرح ام سيلو . ط دحم هيبن ةنس ىن الو . هباتك نم ءىش ىف انيلع مرحب م

 له ، دوهلا موحش ترك ذو . هنمو مارحب انيل ىلاعت هللا همرح مل امم مهسفنأ ىلع

 حلصت لهو ؟ مهعم اهولك أب مث اهوحمذين محأابذ نم اتيش مهوطعي نأ حلصت

 نسح ىف ءارك ريغ وأ ءاركب 6 مهن ومبو مهرود ىف مهنكسو مهنفايضو مهتكراشم

 و مهنم ءايشألا هذه ميمج هللا لحأ لقف ! هب سأب ال هلك اذه نإ : لاق ؟قالخألا

 اهف نولخدي ام الإ اهف فلتخ لاومألا ىف مهتكراشم ىف الإ اهنم اتيش انيلع مرح

 ريغ دامرلاف ث هبرشو هقحس مث ريزنخ مل قرحأ نمو . لحيال هنإف ء مارحلا نم

 ًاص وصنم امرحم برشيإل هنأل ؛ كلذب كلهي هبراشنإ لقنلو . هوركمهب رشو محالا

 . هل لحي الام لعف هنأ الإ 2 هنيب هيلع

 لصف
 م و و ّ ١

لك ىهو « ريزنحلا أملو مدلاو ةتيملا مكيلع تع ح » : ىلاعت هللا لاق .
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 كمسلا الإ 2 ةيك ذت ريغب هحور هتقراف ث هلك أ هللا لحأ امم « ةلئاس سفن امهل ناكام

 .")وتالتك هللا لوسر ةنسل ؛ ةتيملا ةلمج نم كلذ اصخ . لالح امهنتيف « دارجلاو

 ءىش لك وهو : رزنلا محلو . لاحطلاو دبكلا هنم صخو « ةلمج مدلاو : لا :

 . ًامفن هثاز>أ رثك أ هنأل محالا هنم صخ و مارح هنم

 : لالهإلاو . ذ ١ سا رهغ هيلع رك ذ » 4 هللا ريفلا لهأ امو » : لاق 7

 . توصلا عفر

 نإ : ليقو . ةيك ذت ريفب تومتن قذتخن ىلا ىهو « ةقنخمللاو » : لاق مأ

 مهريغ سانلا نمببسب ةقنخنملاو . اهولمك أ تتام اذإف . ةاشلا نوقنخب اوناك ةيلهاجلا

 ىمرت وأ « تومت ىنح هريغ وأ بشحلاب ةبورضملا ىهو «ةذوقوملا » و . ةقنخنم ىف

 فرشأ ىتح هبرض اذإ : ذقو هذقوي هذقو : لاقي . تومت ىتح اهريغ وأ ةراجحلاب

 . تومتف رثب ىف وأ لاع ناكم نم مقت ىتلا ىهو « ةيؤرتملاو » : كالهلا ىلع

 ىف لخدت ثفن تلا ءاهو . حطنل اب ت و۔ةف اهريغ اهحطنت ىلا ىهو » ةخيطلاو (

 : وحن . ثنؤملاو رك ذلل هيف ىوتسا لوعفملا ىنعمب ناك اذإف . لعافلا ىنعمب لعفلا

 سالا نأل انهاه ءاملا تاخد امإ و . بيضخ فكو ‘ لمك نيعو { نيهد ةيحل

 . عأ هللاو . ثنؤم وأ رك ذم ةفص ىهأ ردت مل اهنم ءاملا تطقسأ ول . اهمدقتي مل

 زئثاحف ث هللا لحأ امم تناكو ى اهتاكذ تكردأ اذإ ةقنخنملاو ةحيطنلاو ةيدرتملاو

 . لعأ هللاو اهلك أ

 نهرلادبع ثيه> نم ىنطقرادلاو هجام نباو دمحأ دنعو سابع نيا نع ميبرلا هجرخأ . )١(
 َ ٠ . ة . :ناتتااف . نامدو نانةىم <_ا! تل>أآ : ملسو هملع هنلا ىلص ىنلا ع هيب رلا ٢ هظذلو . ديز نا

 م . لاحطلاو دبكلا : نامدلاو . كمدلاو دارجلا
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 لصف

 رك ذو ز كلذ دعب شيعي الام دحب هموقلح و هحادوأ تمطقو حبذ اذإ ليفلاو

 نأل ؛ هل ةكرح ىلإ رظني الف « حب ذلا دمب هحل كرحت نإو . لك أ هللا ىسا هيلع
 كرتي هنإف ء ةحراج هنم تكرحت نإ امأو . هعيطقت دعب اهم كرحتي كال زيك رقبلا

 نم ءىش تاذ دعب كردت ولو لكؤت مث ، تحذ اذإ ماعنألا كرحتت ام ىصقأك

 .لجر وأ هنم ري عطقب الإ هذخأ ىلع ردقي الو « ربلا ىف يذلا ناك ن إ و . ه>راوج

 كلت نإف . ىكذي نأ لبق هنم نايو هئاضعأ نم ءىش هنم عطق اذإ ديصلا ةلزنم هنإف

 دي ىف ليفلا تراص نإو . هتاكذ تكردأ اذإ هنم قتبام لكؤيو لكؤنال ةحراجلا

 ريغب مليفلا لك أ زوج الو . اهلجر وأ اهدي مطقي نأ هل سيلف { ةحيحص اهداطصم

 ةيرب اهنأل ؛ دسفم وه : لوقن . اهمد ىف فلتخيو . ربلا ىف شيعت اهنأل ء ةيكزت

 . اهمدب سأب الو . ةيرحم اهنأل : لوقو . ةيرحب

 اهلك أ زوجي : لوقو . ةيكذتلاب الإ زوجتال : لوقف . اهتيك ذت ىف فلتخاو

 رثاجن ، اتيم لحاسلا ىلع دجو اذإ كمسلا امأو . كمسلا ةلزنمب ىهو ةيك ذت الب

 ريط امأؤ . ةرمغملا فوخ نم ثالذ لك أ هركيو . الوك أم هضعب دج و .ولو :هلك أ

 ىف شي»و كمسلاب وذغي ناكاذإ : لوقو . ةيكذت ريغب اهلكأ زوج الف رحبلا

. ع هللا و . ةك ذن لهذ هلك أ :رث احف ءاملا
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 لصف

 :لوقو . اهحبذ دعب كرحتي ىتح لكوؤيال :لوقن . ةحيب ذلا نينج ىف فلتخاو

 : لوقو . اناكد هناكذو , كرحتي وأ جب لا دعب كرحم ‘ لكؤبو اهنم ةعضب وه

 . ةيك ذلا دهب كرحتبو كذيو ايح اهنطب نم جرخم نأ الإ لكؤي ال

 يح دلولا جرخ آو س تومت نأ لبق اهنطب قشف ڵ نينج اهيف ةباد حبد نمو

 ايح نينجلا جرخأو نطبلا قش نإو . مألا لكؤت الو نيجلا لكؤي هنإف . هاكذو
 .همأو نينحلا محل لك أ ، ةريخألا ةاكذلا دمب تكرحتو 4 مألا ةاكذ متأو : هاكذو

 نأ دعب مألا ةاكذ الو هجارخإ دمب نينجلا ةاكذ كردت ملو مألا نطب ىتش نإو

 . نينجلا الو مألا لكؤت مل ء اهنطب قش

 هناك ذ تكردأ ام مل لك أ نينجلا جارخإ دعب اهذحأ:ةاك ذ تكردأ نإو

 هنأ لوقلا رثك أف . اهنينجو ىه تومت ىتح اهكرتو مألا ىكد اذإ امأو . امهنم

 تبني مل ولو :لوقو . هرعش تبن دق نينجلا ناك اذإ اهنينحلك أو .اهلك أ زئاج

 ىف ناك نإف ، هب ربتعي : لوقو . هقلخ مامت نم هرعش تابنإ لملو . هقلخ مت اذإ

 هنأل ؛ ةيكذلا دعي كرح اذإ : لوقلا جصأو . لك أ حورلا هيف تخفن ام دح

 . ةيكذتلا لبق تام مث ، حورلا هيف تخفن دق نوكي نأ ىلع نكم

 له اهنيح نم تحبذ نم تحبذ مث تجتن اذإ ةاشلا نع ءاهقفلا ضعب لئسو

 . اهمحلب سأب الف ء تاساجنلا نم اتيش تذل اهنأ لعت مل نإ : لاق ؟ اهمل لكؤي

دعب نم جرخو تحبدو ث هجورخ مسي ملو { ؛ىش اهجاتن رم جرخ نإو



 س ١٥إ٩

 رع ئربو . اهكح هك هاك جرخ امو 0 هلك أب ساب ال هنإ تتام نأ

 لوق ىف ليوأتلا ضب ىفو . همأ ةا ذ هناك ذ :©_>نينجلا ىف لاق هنأ ويلو ىبلا

 زعأ او : مانألا نينج هانعم « مكمنألا ةميهب مكل تح » : ىلاعت هللا
 . قيفوتلا هب و

 هجام نناو ىذ.رتلاو دواد وبأو دمحأ هاورو . رباج نع كاملاو دواد وبأ هجرخأ )١(

 ةمامأ ىبأ نع ىورو .. ةريره ىباو بوب" ىبأ ع 1 لا هاورو ل۔۔ےس ىبأ نع نايح ناو

م . كلام نب بعكو ءادرنا بآو



٥٢٠ 

 نومسخاو نم اغلا لوقلا

 لحم الامو اينم لحم امو اهب ورمضو د ومدلا ف

 ةراَتسالو كل عاتم هماعطو ر رحبلا لص كل لو اح ( :ىلاعتو كر ابت ذ ١ لاق

 . «اوراطصاف متللح اذإو » : لاقو . « مش رخ متم ام ام رملا ديد كيلع مرحو

 ديأ هلانت ديصلا نم ءىشب هلل كنول اونمآ نيذلا اهمأ ام » : لاقو

 . تايلا مكل لحأ لق » : لاقو . «بيفلاب هوا : نم هلا ملعتل م كتحار و

 م ا ولكف هللا ر هع : ةره ومع نيبلكسشم حراوجلا نم ني يد دع امو

 . اب اهساغجأ او ناتيحلاف . مرح او لحال لالح رحبلا دمصن ) كيلع نكس ن

 . مار> اهسانجأو عدافضلاو. لالح

 ناكامو . لالح وهف تاللحلا نم ربلا تاوذ نم لثم هل ءىش لك : ليقو

 . ءاوس اذه ىن هايملا راسو رحبلاو . مارح وهف تامرحملا نم ربلا تاوذ نم ههش
 جملاا وه : ليقو . كم۔ل)ا نم هيف تام ىذلا نم هنم جرخت ام ى أ « هُمامْطو »

 قرطلا ىن نيراملا « ةرايسللو هكل ةعفنم ىأ « كل ًاعاتم » هنم جرخب ىذلا

 وأ آديص داص اذإ مرحأل زول الف « مح مسد ام لا دص كيلع مرح و (

 مرحمل زوجيف ، هسفنا لحم هداد اذإ امأو . ديصلا كلذ لك أ 4 هرمأب هل ده د

 : ىلاعت هللا لوقل زوحمال : ليقو . هنك ] لحملل زاج مرحم هداص نإو . هك ]

 نممو » . جحلاب نوهرحم ىأ « مارح نأو ديصلا ا ولنةكال اونمآ نذلا اهملأ اي »

. ةرافكلا هيلعف « هلت لاح ىف هما ر>إال هنايسا عم ديصلا لتقل « ادعم كنم ل
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 وهو هلتق هنأل ؛ نا ىلإ هرمأو ٨ لح كح ااه ك همار>إل رك اذ و٭ و هلتق اذإ اماو

 ؛ ديصلا لتقل مرحلا نم دمعلا وه : لوقو . ةرافك هل نوكس نأ امم مظعأ لعف

 . أطخلاو دمعلا ىف هيلع كحيف « هلتق جرحتل رك اذ وهو

 ؟ ديصلا نم ائيش هلبق تاتق له : لثس ديصلا لتق نم نإ : سابع نبا لاقو

 : لاق نإو . كنم هل هللا متتنيف بهذا : هل لاقيو ء هيلع كح ل ڵ مين : لاق نإ

 ادمعتم هيلع كحام دعب اَمزحم ديصلا لتق ىلإ داع نإف . هيلع كح اتيش هلبق لتقي م

 © نيدلاو ةلملا لهأ نم ، ناحلاص نالجر ءازجلاب كو أ ةميجولا ةبوقعلا قحتسا

 ةكسم هحنذيف هب ناكحيف ، مدنلا نم ءايشألا هبشأ ىلإ نارظنيف ، نالدع ناهبقف

 . هب قدصتيو

 حئابذلا ىهو . « تايطلا ُكل رحأ لق مه ةلأ اذام كنولأسي » : لاقو

 ديصلل ةدملا بالكلا ىهو « حراوجلا نم ع امو ه هلا سا اهيلع ركذي ىتلا

 تكردأ ام الإ 0 هنم لكؤي الف ةلملا بالكلا ريغ داص ام امأو . اهريغ نود

 . د ويصلا نم هتاكذ

 زاب وأ رقص وأ باقع, وأ دهف وأ رمت وأ ريط وأ عبس ن. ديص ع ام لك لوقو

 هكحو . حراوجلا نم وهف ، ملعتلا ديصلا لتقي امم ادو وأ ، نياش وأ قشاب وأ

 . معلا بلكلا كس

 ه نبلكش « مهبساك ىأ هلهأ ة>راح نالذ: لامقي٬٤بسا وكلا ص حرا وجلاو

. نيملعم ىأ



 ۔ ٥٢٢

 رثك آ اهنأل بالكساا رك ؤو.ديصلا ىلع هلاسرإو عبسلا ءارغإ : بيلكستلاو

 مكسهلع امم » ديصلا بادآ « :, » » ديصلا حراوج عيمج هب دا رملاو . مأو

 نم ماملإ هنأل ؛ بياكتلا لع نم هايإ هللا كلع ىذلا ملعلا بورض نم ىأ « هلا

 لسرتسينأ وهو ملعتلا تافص نم مكل هنيب ايم : ليقو . لقعلاب بستكمو « هللا

 افوخو هبحاصل اريف وت لكألا نع فلكيو 6 هرجزب رجدزي و « هب ر لاضرإب بلكلا

 . هتداع كلت نوكتو . هنم

 ىلع ىأ « هيلع هللا سا اورك ذاو مكيلع نكسأ ام وأكسف » : لاق ش

 . حراوجلاو مهسلا لاسرإ دنع ديصلا

 ةلسرأ اذإ ىذلا وه : هديص لح ىذلا هريغ وأ باك نم حراوجلا نم هللو

 هاعد اذإ و « لك ر لو كسمأ ضع اذإو ى ىلشتسا هالشأ اذإو « لسرتسا هبحاص

 لعف اذإف . لكأي الو لتقي الو عصتي الو متح الو ڵ هنم رفي مل هدارأ اذإو ث هباجأ

 . ملعم وهف تارم كلذ

 ىفف & هنم لكأ نإو { هلك أ لح هنم لك ي لو هكسم أ و ديصلا لتق نإو

 كاسمالا و ملعتلا طورش نم جرخ هنأل ؛لحمال هنأ لوقلا رثك أو ،فالتخا كلذ

 تلسرأ اذإ : لاقف ديصلا نع نل ىنلا لاس ماح ن (١)ىدع نأ ىور 1

 هيلع هللا مسا رك ذاو حبذاف ك لتقي مل هتكردأ نإف . هيلع هللا 2 ركذاف كبلك

 هتدجو نإ و ی كيلع كسمأ دةف ڵ لكف لكأي مل و لتق دو هتكردأ نإ و ؛ لك و

 . هسفنل كسمأ دق وه امإف . ائيش هنم معطت الف 2 لك أ دق
 ۔ے۔ ۔ہ

م . ماح ب ىدع نع ةا هجرخأ ) ( ١
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 ىردت ال كنإن .هنم لك أت الف ء نلك أي ملو نلتقف ابالك كبلك طلاخ نإو
 هدجت نأ الإ ، لكف هتكردأ نإف . هللا س ركذاف كمهس تيمر نإ و . لتق اهبأ

 ةليل دعب هتدجو نإو . كمهس وأ ءاملا هلتق ىردت ال كنإف . تاهف ءام ىف عقو دف

 . لكف هنم لك أت نأ تئش نإف . كمهس ريغ رثأ هيف رت ملو { نيتليل وأ

 ؛ديص ضرأ انضرأ نإ هللا لوسراي : لاقنؤّالتَم ىنلا ىلإ لجر ءاج : ليقو
 . هللا مسا ك ذأو مهلا ريغو ملل ىلك لسرأو غ للا مسا رك ذأ و ىمهس لسراف

 ، لكف ه هلع هللا مسا ترك ذو كمهس كيلع سبح ام : ويا ىنلا هل لاقف

 كردت ل نإو « هلك هتاكذ تكردأف "مم سيل ىذلا كبلك كيلع سبح امو
 «تابيطلا مكلل لحأ مويلا» :لاتف تابيطلا رك ذهثيا ررك مث . لك أتالف هتاكذ

 . ديك ات ريركت

 ، ىراصنااو د وهلا حابذ ىنعي « مكل لح هباتكلا اوت أ نذلا ماعط م )

 لخد نم امن . ةلت دمع انيبن ثعبي نأ لق ممألا راس نم مهنيد ىف لخد نمو

 دنع هللا ريغ مدحأ ىمس نإو 4 مهحبذ ل اف 0 نل رمح ثعب روب مهحيد ف

 :ىلاعت هللا ل وف موعب هتحيبذ لك ؤتالف ، حيسملا مساب : ىراصنلا لوق لثم ث حب ذلا

 .« هيلع للا مسا ركذي لام اولكأت الو »

 :ىلاعت هلوق ؛مومعل مهحبذ دنع نولوقي امه لأسي الو ! مهحنابذ لكؤت : لوقو

 م . طانلأا ىف فالتخاو ةدايز ضمب هينو .ىنغلا ةبلعث ىبأ نع ةسخلا هجرخأ )١(
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 مهل اذحثايذ ىأ » مهل لح مكماعط و مكل .لح باتكلا اوتوأ ن ذلا ماعط و »

 . لااح مهل محللاو ‘ لااح انل هنمف انم اهورتشا نإو ‘ لالح

 كنب لاح نإ و . ملعأ ه او. مكل اومأ نم مهومعطت نأ مكل زوحي : لوقو

 نإو ك هريغ وأ كاك هلتق ىردت ال كنأل ؛ هلك أت الف ء ليللا مالظ ديصلا نيب و

 كل ذكو > هلك امال ‘ لتق امهنيب ديصلاو ثكرهغ ( بلكو كيلك ديصلا عم تدجو

 . كمهس عم 7 هيف تدجو نإ

 ص هبلك رجزي هنإف ڵ هيلع هللا مسا رك ذي لو ديصلا ىلع هبلك لسرأ نمو

 رجزمغي نإو ء ديصلا لك أ دلسرأ ح ، هيملع ها مسا رك ذو ‘ هرجرل رجزنا نإف

 بلكلا ذخأو ‘ هللا سا رك د ديدلا نهم اند الو ك هبلك حرس نإو . هلك د الف

 . بلكلا ذخأي نأ لبق ىمس اذإ هلك اب ساب الف ء ديصلا لتقو

 دعب هللا مسا ركذن ث هبر نم لاسرإ ريغ نم ديصلا ىلإ بلكلا بهذ نإو
 . د۔دلا ىلكلا ذخان نأ لب:ة ىمس اذإ هديص لك ط سأ الف كلذ

 ديصلا ذخأف > 4هة۔ہسقل رجزناق 6 ىس وجن هيملع ىو 6 هبلك ملسم لسرأ نإو

 ؛ لسملا هيلع ىمسو « بلكلا لسرأ ىذلا وه ىسوجلا ناك نإو 2 هلكأي ال هنإ
 . هك أ ملسمللف ديصلا لتق ميس ث هتيم-ةل رجزناف

 هللا مسا رك ذو ، مهسب [ديص ىمر لجر نع 0 هللا همحر هللا دبع وبأ لثسو

 : لوق : لاق ؟ لكؤي له ديصلا ىلإ مهسلا لصي نأ لبق مالسإلا نع دترا مش هيلع

 فالتخالا هيف ، باكلا ىلع هللا سا رك ذ نإو ، لكؤي ال : لوقو . لكؤي

. كلذك
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 ديصلا ىمر اذإ دترملاو . هرقصالو ىسوجلا باك داص ام لكؤي نأ زوجي الو

 نبح هكح نوكم لعافلا نم لمفلا نأل ؛ لكؤب ال هنإف همس لصي نأ لمق ملسأ :

 ن . دعب الو لبق ال عقو ام

 . ايسوجم وأ املسم هلسرأ ىذلا ناك ىسوجلا باك هداصام لك أ زوجي الو

 اهديص امأو . لسملا ةلزنمب ديصلا ىف ىنارصنلاو ىدوهلا سيلو . زابلا كل ذكو

 كمسلا نم هلك أ زئاج ىسوجلا هداص ام كالذكو . هلك أ سال زاحف { كمسال

 ءاملا ىف كمسلا ىسوحلا برض نإو . لكؤيو لسفيو ى هضعب ىقب و هضعب عطق ولو

 . ملسملل هلك 1 سأب الف 0 هلتق وأ

 لصف

 { ةراجلاب وأ بشحلاب وأ ")قدنبلاب ىرب وأ كابشلاو ضارقملاب ذخؤي اممو

 ىري ام لك أ زوجي امنإو . ىكذيو هناك ذ كردت نأ الإ ، تام اذإ لكوي الف

 ليلب راوتي ملو ، الوتقم دجوو مهسلا هباصأو 2 هيلع هلل سا ركذ اذإ مهسلاب

 نإو . هلك أي الف هيلع هللا سا رك ذ ىذلا ديصلا ريغ مهسلا باصأ نإو هريغ الو

 > ريثك وا لملق نم ديصلا نم لتق ام لك آ ا هلسرأ ح مهسلا ىلع هللا مسا رك ذ

 . بلكلا كلذكو

 لك أ زاوجب قفأ ةيرصملا رايداا غم هدبعدمع مامإلا نأىكحو . روهثملا وه لوقلا !ذه )١(
 قفأ ةضابإلا ءاملع نم مهارا نحسا وبأ كلذكو . ران اهتصاصر قاطن قلا ةيةدنلاب دص ام

 و سم ىك و مسا ر ےفدم۔!اب كي - ةلود ءاملع نرم ,حصلا ةمالعلا امأ و . ابتقلط دنع ةلا مسا رك ذ اذإ ةيقدنلاب دص ام ةحب

 قلا ةصاصرلا نيبو ث اهب ديص ام لحأ { ةديدح اهنرط ىف تلا ةصاصرلا نبب قرف دقن ةبراعيلا

 م . هتاك ذ تكردأ ام اا ‘ اهج دص ام م رحأ 6 اهفرط ق ةدبدح `
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 ناكو ‘ ديصلا ف تحرجو ك حرج نانسأ اهل تناكاذإ : رجلا ف ليو

 . ةصاخ ربطلا ٢ هلك أ زاح ‘ هلتق ام رادقم احرج همملع هللا مسا رك ذ

 ديصلا ثكالذ لثم حرجت تناك اذإ 2 هريغو ريطلا ىف كاذ : زوجيال : لوقو

 . هالتقام لك . اا بلكللاوأ مهلا ىلع هذل ا 2 رك ذي نأ ىسن نإو .هلتقت احرج

 . هيلع هييا يسا ركذيو 2 هيك ذيف هناك ذ كردي نأ الإ

 لك يلف بلكلا وأ مهلا همل ا لديملام د\صلا ىلع ها سا رك ذ اذإ :ليقو

 اديص ىر نمو .. هللا ءاش نإ كالذ هأزجأ هسفن ديدلا ىلع هنبا سا رك ذ نإ و

 . هلك ا, الؤ فرش وأ لبج نم هجمر دعي نم ىدرتي

 هسم وأ اديص هب لتقف مهسب ىمر ىسوج ىن « هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 ىسوجلا نم ةساجنلا لاحل لكؤيال هنإ : اديص هب لتقف ملسم هب ىمر 7 2 ةب وطرب

 . مهسلا کالذ ىف

 تافريطلا مق وف ، ىمسو ةرجش ىف اريط ىمر لجر ىف“ هلا همحر ىلع ىبأ نعو
 ىمس دقو امد اهب دجوف ، مهس وآ رجحن اريط ىمر نم :ليقو . هاك ا بحمال هنإ . ح . . 7 . .

 دصقي لو ، اريثك ريط 4۔مسسب ىمر نإ و . لكؤي مد امهب دج وي نإو . لك أ

 . لتقام لك أ ىمس دق ناك نإف . اهنم لتقن اهنم ءىش ىلإ

 دصق ىذلا رجغ باصأ ولو ك باص أ ام لك أ مهسلا ىلع ىمس ناكنإ : ليقو

 كسمأ ا { هيملع هللا ےسا رك ذو ‘ بلكلا هجاك لسرأ نإ ثالذدك و . ى راب هيلا
 ٠ ١

ملؤ اتيش هخم بلكلا لك أ نإو . هلك أيلف ائيش هنم بلكلا لك اي ملو هيلع
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 هلك أي الف ، هل كسمم ريغ وهو هلتق دق هدجو نإو . هلك أي الف هتاك ذ كردي

 . ائيش بلكساا هنم لك أي مل ولو

 هل ناك امب الإ ، ديدحلا نم ءىشب ىمر.ال ديصلا نإ : دلاخ نب دمحم لاقو

 . هتلتق ام لك ٨ مل 6 اهل دحال ةءمتحح ةدي دحم ىر نإو . لح

 ىنبجمي مل ةديدح هيف سيل مهسب ىمر نم : هللا هحر ىراوحلا نب دمح لاقو
 هلك أي الف « تامف رجحب ًائحوىمر نمو . حرجتال ةبشخلا نأل ؛ لتق ام لك ؤي نأ

 رك دو هيل 1 لصي نأ لف تامو ‘ مد هنم جرخو مممسب هامر نإ امأو . مارح هزأل

 هكردي نأ الإ هلك أي الف رجحب هامر اذإ امأو . لتقام لك أي هنإف ، هيلع هللا ےسا
 .7 7 . . . ١

 رخا مهس ىر ح 6 هملع هلرا مسا رك ذو مهسا اديص ىدر نم و ٠ هيك ذيف امح

 باصأ ىذلا وه لوألا مهسلا نأ لعب ىتح اياصأ ام لك اي الف هيلع مسي ملو . باصأ ذلا : ا ح>ح 1 ,

 . لاق اك وهف .4 مهسلا ىلع هللا سا رك ذ اذإ : هللا همحر ىراوحلا وب أ لاقو

 اريط ىر نإو . رخآلاو لوألا مهسلا هلتق ام لك أ ديصلا ىلع هللا مسا رك ذ نإو

 ثالذ لثم هلثم لتقي احرج حرجي دح هلو ، رجحلا ىلع هللا مسا رك ذو 4 رجحب

 كردت نأ ال لتق ام لكؤي الف ، باودلا نم ائيش هب ىر نإو . لك أ ربطلا

 ( . هب ديص ام ةاك ذ

 نأ دعب الإ هب داص ام لك أي الف 2 هارتشا وأ ىبسوجم نم ابلك راعتسا نمو

 ‘ لوأالل ديصلا نإف . هلتقف هريغ هامر ح هاهزأذ .هقئوأف اديص ىر نمو . هلمعي

البح هيف دجوف اديص داطصا نهو ى ديصلا بحاص ىلع هيدعتب نامضلا رخآلا ىلعو



 ۔_ ٨ ٥٢

 نمل ىهن ةنيقس ىف ةكمس تعقو نإو ث هذخأ لبح رمثأ هيف دجو نإف ك هذخأي الف

 لص ‘ رخآل كش هفل-وقرخاف { ه؛>اص هرح ك.ش ىفكمس عفو نإو ‘ اهذخأ

 . لوألا كبشلا بحامل وهف ، هيف

 ء هل نيدايصلا ضب نم عقو حي رلا كلذ نأ ملعو ا احم رج اديص دجو نمو

 نإ و . هذخأ هلف هباصأ نم مهيال ناك نإو . هذخأ هل زجي مل ، حرجلا هسبح دقو

 راثأ نم : ةياورلا نأل ، هذخأ هل زاجن ، هبر بهذ دقو هبحم الام حرجلا ناك

 . هداطصا نمل وهف ، هريغ هداطدصاف اديد

 اذإف . تام دق هذجوو هنع ىراوتةف هبلطو ى هب اصأن اديص همسب ىر نمو

 جد وأ مومسم مهسب ىر نهو . هريف هنع لفتشي اذإ هلك يلف هبلط ٢ ناك

 . :لع هللا مسا رك ذ ولو ثالذ لكؤي الف ء ةمومسم ةيدمب

 . . ح ك

 تاه ك هر هخ دلي اٹيث سملن 6 نم ٥٩م نكت و اح ديصلا دحو نمو

 نإ و 4 4۔مس قلطأ اذإ ىم_-إ دمصال ىا رلاو . < 1 4ز اف كللذ باط وهو دي ملا

 هنانك ىف مهسلاوىمس نإو . كلذب ىزتجاوىمس سوقلا ديك ىف هعضو اذإف هنكمي
 . ٥ ر ح مل

 ديدحال كلاو . هب سأب الف ، ناحانج هيف سيا .لبنب اديص ىمر ى ,مو

 الف ت وم لعو اميش عبسلا هنم لك آ دق دمصلا كرد و ىمسو ىر نمو . ةيصقلل ل

 ٠ دم لك 1 ااو هن وم لعي وأ هن وه لبف لك أ ىرديال ناكنإ و ٠ هكس 1 ساب

٠. لاتق ام لكؤيال فيلا لك 1 ىذلا بلكلا و . هب داصبال ] وسألا بلكلا و
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 رممكي نأ ىشخ نإف . هيمجر نم ديدلا عزن عطتسي ملف ىزابلا لسرأ نمو

 هسنن لمحل لحلا ىف اديص ىر نمو . هتلصوح نم هحبذ ، ديصلا تومب وأ هيلجر

 دصلا مهسلا باصأت مهسب ىر نمو ٠ هكس ط الو هم تاو 4 مرحلا ق عفو ىح

 هنإ مهسلا ةديد> هبصت ملو { رتولا ىف مضوي ىزلا عضولل نه هيف [زرغنم هدجوو

 ٠ لكؤيال

 ىذلا ديصلا ناكم ريغ ةهج ىلإ 2 ديص ىلإ هراط وأ هباك لسر أ نمو

 ديصلا ىأر نأ دمب هبحاص ىلإ عجر نإ . هلك أ هلتقو هيل إ مجر 1 . هيلإ هلسرأ

 . لكي ما هلتقم لاسرإ ريخ نم هعوجر لعب داع 7 . هرب مل و ا

 .نامأ اهل ليالا نإف ؛ اهتانكو ىف ريطلا اوقرطتال : لاق وتاك ينلا نأ ىورو

 اهذخأ هركي الو . هوركم دراوملا ىلع ريطلا ذخأ نإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 . اهدروم نم ردصت نا رمعي

 . هداطصي نأ هريفل زوج الف { ؟ىَع ىتح هدرطو اديص راثأ نم : ليقو

 ناك ولو هداطسي نأ هريغل زاج ث ريجتسم ريغ هسفن ةاجت ىلع ردقي ال ناكنإو
 ه تاذ ح.اذلانع ىراوت ىح ىرج وأ ، راطف ريطلا حبذ اذإو . دوصلا فلخ ريثملا

 ءاملا نأل ، هاك أ زوجع الف ءاملا ىف عقو نإو . تام فيك هز مل اذإ لك ؤي ال

 . \ ) لتقي

 م . ةحيبذلا لتق ىلع نعي ءاملا نأل : ةخن ىف )١(

 ) ٦ > . نيل الملا جهنم . ( ٣

 



٥.٠ 

 لصف

 . اهذخأ نمل ىه : لاق ةنيغس ىن تمتو ةكمس ىف هللا همحر نسحلا ىبأ نعو

 نإف . هيلإ نيجاتحم اوناك اذإ ةيرقلا لهأل اوعيبب نأ نيدايصلا ىلع كحي ليقو

 عيبلاف ڵ ضورعلا نم ثالذ ريغ وأ رمت وأ بحم عيبنال انإ : ديصلا لهأ : لاق

 قرس نمو . طسو نمثب اوعيبي نأ ديصلا لهأ ىلع كحيو ى مهاردلاب الإ نوكيال

 اذه ىف لملو . كبثلا نامض هيلعو هداطصا نمل ديصلاف « ديص هب داطصان ًاكبش

 . اذه ريغ الوق

 فعضلانم 4 هنب وحنيال لاح ق راص اذإ : كابشلا نه جراخلا دءصلا ق ليو

 نإف . رحبلا جج ف هسفنب وجنيو جرحم ردقي ديصلا ناكنإ و . كابثلا لهأل وم

 نأ الإ ، تيم ريغ وأ ناك تيم ى هلك لالح كمسلا ديصو هداطصا نمل لحي ثالذ

 . ررضلا قيرط نم هوركم مرو اذإ هنم تيللا

 موق ضرأ ىف رهنلا رجفنا اذإو . اهلك أ زجي مل مل ةمطق ةكمس ىف دجو نإ و

 سأب الف ايراج ؟رهن نوكي نأ الإ ، اهبر نذإب الإ اهنم داطصيال ء كمسلا اهلخدف

 اًَحرج ديص ىف دجو نإ و . فالتخا هيفو . كمسلا ريغ سوجملا ديص نم لكؤي الو

 هلف 2 هباصأ نأ نم ملي نإو 6 هذخأ هل زح ردحأ نم هنأ ملعو ، هسبحم امم

 . هذخأ

هتف دجو نإو . هذخأ هل زوجي الف ، هلابح هبشت لابح اهنف ءابظ دجو نمو
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 ديص زوجيالو 4 هذخأ هلف لبحلا رثأ هدي ىف دجو نإو 0 هذخأ هل زوجي الم « البح

 . ةاك ذلا هنم زوجتال ىذلا ىصلا

 :لتف . ديصلامد نه برشي بلكلا ف فلتخا : هللا هجح ر ةيوا.م وبأ لاقو

 لك أ نإ : لوقو . محالا نم لك أي ىتح لكؤي : لوقو . لكؤي مل هيف غلو اذإ
 . معأ هللاو . سأب الف تام نأ لحب هنم لك أ نإو . دسفأ توع نأ لبق هنم

٠ قي و ة) ١ هب و
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 نوساو عساتلا لوقلا

 لحمال امو ريطلاو باودلا نم لحم امف

 شوحولا ةفرعمو نمطبو ديصلا نم برغي ايهو

 اهنابلأ برشو ، رمخلاو لاغبلاو نيذاربلاو ليحلا محل لك أب سأب ال ليقو

 بنرألا لك . سأب الو ، نسحلاو رباج ىأر وهو هب ؤضوتلاو اهرؤس برشو

 ٠ بضلاو بلعتلا هرك ضبو . عوبرالاو بلعنلاو

 ديصلا نم بلعثلا نإ : راثآلا ضعب ىفو . بذلا لك ملس ناك : ليقو

 . هلك ي سأب الو

 :عابسلاو بلاعثلاو لافبلاو ليجلاو ةيلهألا رخا موحل ىف « حبسمو مشاه لاقو

 ىحوأ ايه دجأ ال لق » : ر هيبنل لوقي ىلاعت هللاو . مزح ءىش ىأل ىردن ال
 ريزنخ محل وأ ًاحوفسم امو وأ ةتيم نوكب نأ الإ همطمعاط ىلع امرحم ىلإ .٠ ؟ ح . 7 ذ ح 4 ٤. م۔. ّ

 . . ٨2

 نم هصخو هانثتسا ام ح رح لجو رع نيبف « هب هلل ا ريذل رها اقس وا سج ر هنإف
 م

 . ه>ابأو ] هلحأ ام ةلمج

 لاغبلا امأو . لاغبلاو ليحلا مل ثالذكو 2 عابسلا محل هركف ةيهاركلا امأو

 لوسر ن نومعزي : دبز نب رباجل تاق : لاق رانبد نب ورم نع ىراخبلا جرخأ ا١)
 ىرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي ناك دق : لاق ؛ ةيلهألا رمحلا نع ىهن ملسو هيلع هنا ىلص ةنا
 « ىلإ ىحوأ امين دجأ ال لق ه : رقو سابع نبا رحبلا كلذ ىبأ نكاو ء ةرصيااب اندنع

 م . ةيآلا
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 هذه ام : لاقن . ةظيرق حتف موي ةبوصنم آرودق ىأر هات ىنلا نأ انفلب دقف

 . ١) تثفكف اهم رمأ هتلع هللا لوسر نأ انفلبف . ريجلا موحل : اولاقف ؟ رودقلا

 مارلا نأ انعم ىذلاو . اهيلع داسفلا فاخ وأ اهل لك أ هرك هنأ ىردن الف

 هبشأ امو،هميرحت ىلع ةمألا تعمتجاو .هلوسر همرح وأ هباتك ىف ىلاعت هللا همرح ام

 . هنيعب هرك ذب صني مل ولو اهلثم وهف تاملا

 نوكملا رملو٬ذننقلا ملو همل لك أو بضلا رعبب سأبال هنأ نسحلا فأ نعو

 . هرؤسو رونسلا محل لك أب سأب

 .انمعطأو دط ا:هل لاقف بلعثلا مل نع لئاس هلأس رذغللا نب ريشب نإ : ليقو

 امهل هوركم دسألاو بثذلاو ،هجمل هوركم سجنف بلكلا امأو ، هتلزن بنرألاو

 . بلكلا ىف ءاج ام امهيف جرخ ملو « امهيف لوقلا نع رئؤملا وبأ فقوو

 ةدئام ىلع ناك هز \ : لمقو > ديصلا نم ©٢)مبضلا لعج ةتالت ىنلا نأ رك د و

 ىذ لك لك أ نع ىهن ج ىلا نأ تاياورلا ضعب ىفو . عبص محل سابع نبا

 . كالذب عأ هللاو . ريطلا نم بلحمو > )عابسلا نم بان

 . عدفضلا الو ةيحلا الو لوفلا الو بلكساا الو دورقلا ل لك أ زوجب الو

 \' ٤ ريخ ىلايل ةعاع انتاصأ : هظفلو . فوأ ىب ١ 0 نبا ن رع ثدح نم هيلع قةتم ) ( ١

 ٩ وسر ىدانم ى ےدان : ه تاغ امل ٤ اهان رحةن اف , ةيلهألا رجلا ق انعو 6 رييخ م و_ ناك

 ان لاق: . ائيشرملا مول نم اولك أتذلو رودقلا او٤فك أ نأ :ملسو هل آو هيلع هللا ىلص ةتنا
 .ه ا ٨ ا ةنا اهنع ىهن : نورخآ لاقو . سمختمل اهنأل ملس و هيملهتنا ىلص هتنا لوسر اهنع ىهن امنا

 . ةرامع فأ نب هتنا دبع ني نح رلا دبع نع ةلا هجرخأ )٢)

 م . ىذمرتااو ىراخلا الإ ةعاجخلا هاور )٣(



 _ ٥٣٤

 . نيل اح نرم هلك أ هركف لك ] اذ ا تامومدملا نم عدفضلا مح نإ : ليقو

 . ملع أ هللاو

 لصف

 داطصت و اهب ل۔ءت ىتلا ىهو ، ريطلا نم بلخم ىذ لك لك أ زوج ال : ليقو

 .بلاخلاب اهب داطصت ىتلا حراوجلا رثاسو ةأدحلاو ىزابلاو باقعلاو رقصلا لثم اهب

 لك م هركي هنأ : هرا 4 ر ىراولا ف أ ىلع صرع 7 ‘ رقصلا لك أ ١ وهركو

 نع ةروثأملا ةنسل اب ةيك ذت الب لالح كم -لاو دارجلاو ئ مارح سيل و ةرسا

 .لو ىد
 هلك اي راغلا الولو 2 رانل اب هجضن لوب الإ هلك أ حملصي ال دارجلا نإ :ليقو

 جنملاو ءاملاب ءاعولا ىف هرمغي رانلا ىف هثاقلإ نم جرحتي ىذلاو ، سانلا نم ريثك

 هلنس خا رملاو ءاهقفلا صمب دنع مارح سالاو هوركم بارغلا محلو > تومب نأ لإ

 . لك ألاو ةراهطلا ىن دارجلا ايبس

 رونسلا مل هرك نم هركو ، ضرألا ىف هلا دونج رثك أ دارجلا نإ ليقو
 راحو > رةصااو لدجألا مرح صعب و ؤ ابطق هومرح لو ةمحرلا و بارفلاو رافلاو

 .ةلول و اموي سبحي هنإف ء تاساجنلاو راذقألا فلعي نوكب نأ الإجاج دلا مل لك أ

 وهو اذه لك ت : هل لاف ئ جاجولا لك ان ة رب ره \أ ىأر الح ر نإ لمقو

 اهنم تجرخو ةحاحد تمام نإو . هلك 1 ةنع ىنلا ت:أر : لاقن . ردقلا لك و

. هن س اب الف ى خرف اهنم جرخب ىتح ةجاجد تحن تلعجو « ةضيب
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 لصف

 هداضر رثك أ نكي ام هلك أب سأب الف اري زنخ ىدجلا عضر اذإ : 7

 ىتح لك ؤيمل .هزنملا نم عضر اذإف .ماعنألا نم ةلالجلا ةلزنمب نوكيو ع ريزنملا نم

 ىدجلاو 2 اهلك أب سأبالف { ةأرما نبل نم قانع تعضر نإو ى مايأ ةئالث سحي

 اهنبل نم ةأرما تعضرأ نإ و ، هعيبو هلك أ زئاحف { ةباك عضرو همأ تتام اذإ

 ربك ىتح اريغص ًاشبكاهنبل نم تعضرأ اهنأ ولف ءاهلك أب سأب الف { ةريغص ةباد
 طوطخ ال ىلا ضيبلا ىه : ليق ةيشحولا رملاو . هنمثب عافتنالاو هلك أ اهل زاج

 . ةيشحولا رقبلا ةلزنم ىهو ، هريغ الو داوس نم اهف

 لصف

 اهلثم رحبلا ىفو الإ ربلا ىف ةباد سيل هنأ ىور :لاق هللا همحر ديعس ىبأ نع

 هبشي ىذلا هديصو هبلكو هدرقو رحبلا ريزنخ ىف افموق فلتخا كلذ لجأ نمو

 با ود مرحيال : مه ةمب لاقو ث رحلاو ربلا نم ءاوس وه : مهہععب لاقف { ربلا ديص

 رحبلا تاوذ عيمج نإو.لوقلا اذه ىنبجعي و : لاق ، اذه ىف ربلا لثم سيلو ث رحبلا

 باود ليلحتو « هماعطو ردبلا مص كل 2 » : ىلاعت هللا لوق التو { لالح

 ا لوقب لالح اهنتيمو رهاط اهمد ءاملا باود نأ اهد>أ : نيهجو نم رحلا

 .ىش صصخ حصي ىتح مومع اذهو « هُمايطو رحبلا ديص كل رحأ » : ىلاعت

 . ءىش نود هنم

 اهنأ ىلع اوقفتاو . رحبلاو ربلا ىف شيعت اهنأل ليفلا مد ةساحت ىف فلتخاو

. ةيكذت ريغب زوجت ال
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 وأ ‘ اتيمو يح دجو اذإ لك ؤب و 6 كذ وم هلك دارجلاو ١اك كمسلا امأ و

 نم ، ىح وهو رانلا ىف هحرط هركي نيملسملا ضمب ناكو ، ىح وهو رانلا ىف جرط

 . م رحتلا لجأ نم ال ةمحرلا قيرط

 هن وكرتي و ، هرذةتسي ءاهقفلا ضعب ناك 4 اتيم رحبلا هيقلي ىذلا كمسلاو

 روج رلا هلمل محالا نأل ىكذي سجلاوءلكؤي روجرجلا هلعل محالاو:ميرحت ريغ نم

 . ربلا باود نم سحلاو 2 ءاملا باود نم

 بهو وأ٬ءارش وأ ةيبرتب هب داطصي ىذلا ريطلا وأ روةصلانم ائيش كلم نمو

 بهذولو 2 هيملع هكامي دحأل لحي الف ،نامزلا نم هللا ءاشامهكللم ىف هعم ماقأو هل

 ةيبرت ريغ نم ث ريطلا اذه هعم نطوتسا نإو . ةذيعبلا عضاولل ىلإ هنم رفنو هنع

 . اهيف هلحأ وه ىتلا عضاوملا نعو هنع رفن م ءارش الو هريغ نم هل ةبه الو هل هنم

 ذختيو كلمي ىذلا مايخلا ثكالذكوءهيلع نابف هكممتب نأ هلف « هريغ دحأ هداطصاو

 ل>=ي ال ى سانلا هكلمتي ىذلا ريطلا نم ثالذ لاثمأو جاجدلاو ، تويبلا ىف

 عأ هللاو . هبابرأ نذإب الإ هدايطصا

 لصف

 ىلع ردقي الو اهلاثمأو ةيشحولا رحلا ديصلا نم سانلا هذخأي ىذلا ىف لوقو
 ك مهديدح نم ناكامو مهحامرو مهفايسأب اهنم هولتق ام هلك أب سأبال هنإ « اهحبذ

 . كالذ دنع هللا سا اوركذ اذإ

 لك أ رثك أ زجعلا ىلي ىذلا ناك نإ و ى هلك لك أ نيفصن مطق نإ :ليقو

. تابلا كرتو كلذ لك أ رهك أ سأرلا ىلي ىذلا ناك نإ و ، هلك



٥٣٧ 

 - . ِ ٥ , 
 ةنيطلا توم نأ لبو عزي نأ لمق٬نعطام رهب .ىمس مع ايشحو نعط نمو

 هرك ةيمسقلا دس نائسلا ض مل نإو ث ةيمستلا .دعب نانسلا ىضم اذإ لك ؤي هنإف

 نم كبشلا ق توم ىح هندطر ل٧جو ك دايصلا كبش ف صنقلا عقو نإو . هلك ا

 ك هلك ] زاج ه.أع هللا ےما رك ذو هحبذ نهو ىح هندط نا و 0 هلك ط الو هنعط
 1 ؟

 هيا سا رك ذو ‘ هنعطو 4ةحاأف { كبشلا ق نكسي نإو حبذلا لعب كرحت اذإو

 سا رك ذو صنقلا برض نإو . هبهذي ملام هلك أ ، ةفمطلا كلت نم تاين ، هيلع

 تقلعت نإو . ىقابلا لكؤيو هنم ناب ام لك ؤي الف الجرو دي مطقف ى هيلع هللا

 . هنم قب ام لكؤيو لكؤت الف هدحب ةحراجلا كالت

 ىاخ ناك نإ . اهاك ١ عقنال نأ عمطو ، هلجر رمسكو [رامح برح نمو

 موق كبش ىف رامح عقو نإو . نبت لام اهلك أي : لوقو . اهلك أي الف عقت نأ

 اوفرسيالنأ ىغبني ناكو . هلك أ زئاجف { تام ىتح هيلعهأرا ےسا رك ذو ث هونعطف
١ 

 . هن وك ذيو هنعط ىف

 . هيلع هللا ىسا ركذ اذإف . هلتقف فيسلاب هبرضف ديصلا نم رامح ىقل نمو

 و ١ اث برح نمو . نسح ا وهف 4 :اك ذ تلكر .3 ] نإ و ٠ ل :17 4ز | : ليق دقو

 لك ؤيال و ، اهلك أب سأب الف ء اهحبذي نأ لبق اهسأر نابأف ، ةيدم وأ فيسب ةرقب

 اهرخؤمواهسأر اهنم ناب نإ و . ةب رمغلا كالتب حبذت نألبق ناب اذإ كالذو . اهسأر

 زعب نه تكرحت اذإ > لكؤتو جيدت هز ه ك كرحتت حبذلا مض وم مم اهطسو تن و

 الف اهنم ناب دق ىذلا اهسأرو اهرثك أ ناكولو ادرخؤم نم اهنم ناب امو . ذلا

 هنابأف ةب رمضلا هيف تلدتعا اذإ : اولاقف ديسلا امأو . ريدلا ريغ ىف اذهو . لكؤي

. رخؤملا لكؤي و مدقملا لك أ، رثك أ رخؤملا ناك ن إ و . اًميمج الك أ نيفصن
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 نامعب سيل نأ : هللا مهحر ىراوملا ف أ نع نسحلا ىف أ نع ديمس وب أ عفرو

 لبإلا كلذكو " الهأ اهل نأل ؛ ريجلا اهنم داطصي نأ دحأل زوجي الو ، شحو رمح

 : ةرةبلا امأو > لهأ اهل سيل نأ ملعي ىتح نابعب اهديص زوحي الف « لدأ اهل ذلاو

 . ءاضيب ىهو اهنورق باصتنا ىهو « اهب ىرعت ةمالع اهلف ، ةيشحولا

 لصف

 ىف لبحلا ناكن إ و ث ملعأ هللاف ء لبحلا نل فرعيال لبح ىف اًيبظ دجو نمو

 ىف هنأل ؛ لبلا بحاصل وهو ، هنم ىظلا ذخأ زوجي الف ى ةبشخ ىهو فوطاملا

 ص هنم قلطنا وأ كبذلا عطقن { هنم قلطنا 7 كيشلا ىف ديصلا عقو نإ و ، هقاثو

 هنم قلطني مل كبشلا ىن ماد امو ث كالذ دعب هداص نمل وهف « دايصلا هضبقي نأ لبف

 . كبشلا بحاصل وهف

 نوكبو بوبرملا ةلزنم وهف ، اًصوصقم ريط دجو نم : نسحلا وبأ لاقو

 زوجيف ڵ بوبرمريغ نوكي نأو اب وبرم نوكي نأ ريطلا نم لمتحا امو ى ةطقل

 اديص راصو ذخأ اذإف ، بوب رم هنأ لعي ىتح ةيرقلا نم اجراخو « ةيرقلا نم هديص

 جاجدلا امأ و { لدع ىدهاشب كلذ حصبىتح « بوبرمهنإ :لوقي نم لوق زجي مل

 . ابوب رم سيل هن أ ملع ىح> 4 اديص ةيرقلا ىف نووكي نأ زوجي اله

 لمتحي ناك اذإ ديص وه : هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق ىلعف : ةيربلا ىف امأو

 ريغ هنأ لعي ىتح ، بوبرم هنأ جاجدلا رومأ نمبلغألا : هريغ لاقو . ديص هنأ

 هتيبم نم هذخأب سأب الو ث تويبلاو ديبلا نم ريطلا ديصب سأب الو ص بوبرم
 - ٠ . . ء

. درب ىح دخويال نا بحتس و { هدرا وم دنعو



 ۔ ٥٣٨٩

 نم اهنأ حص اذإف بر امه لصيال ىنلا ، ةيشحولا رقبلاو ةيشحولا رمحلا امأو

 ىتح اهديص زئاجف ، اهلع كلمال لألا ىفو ، ديصلاب الإ ثام ال ىتلا شح ولا

 كحلا ىف كلذ بيطي الف ، شح وتملا شحولا نم اهنأ جص نإو ى اير اهل نأ جصي

 هللاو ، كالمإلا دعب شحولا كح هيلع عقي ىذلا سنجلا حصي ىتح ى زئاجلا الو

. قيفوتلا هب و { زعا



 نوتسلا لوقنا

 اهمرحت و رخا ىف

 'عف اممو زيبك مثإ امهف ل رييللاو رجلا نع كن ولأس » : ىلاعت هللا لاق

 مث . اهمرح ملو عضوملا اذه ىف هللا اهمذف « امهمف نه ربك أ امنإو ساخلل

 ىراكس منأ ةالصلا اوب قال اونمآ نيذلا اهمأ ام »:ةلا هذه دعب هللا لزنأ

 امإ اوقَم آ نيذلا اهثأ اي » : كلذ دمب هلا لزنأ مث . « نولوفت ام اولم ىتح

 كساعل ُهوبذتجاف ناطيشلا لمع نم "سجر مالزألاو باصنألاو ريميلاو رحا

 رحلا ىفزءاضفتلاو ةوادّملا مكتيب ق وب نأ ناطيشلا ديدي يتإ . نوحلفت

 اهمع رح ه احف . « نوهمتنم ن أ لم ةالصلا نعو هل ا را ذ نع ك ةدص و رسيلاو

 رجا نم برش نمف . ركسي مل امو اهنم ركسأ ام ث اهري:اكو اهليلق ى ةيآلا هذه ىف

 نم برش نمو . هركسي 1 نإ و دحلا هيلعو { امارح برش دقف 2 ريثك وأ اليلق

 . هيملع دح الف ركسي ن ١ و « دلا هلعن ركسف ك هربغ نه وأ هنع ىهنلا ذيدنلا

 امأو . اهب ةراجتلا ىف حبرلاو اهنذا ىهف « ميرحتلا لبق سانال رحلا مذاغم امأو

 ناثوألا : باصنألاو . راهقلا دنع هبحاص نم لجرلا هبيصي ىذلا لضفلا وهف رمسلا

 ض زوجو . داصلا مزجو نونلا حتفب بصن اهدحاو . اهنودبعيو اهنوبصني ىلا

 . اهب نومسقي اون اك قلا حادقألا : مالزألاو . اهنوكسو داصلا مضو نونلا

 نم رفنو لبج نب ذاعمو باطخلا نب ر نإ : رخا ميرخ ببس ىف ليقو

لوسراي انتف أ : هل اولاقو ن هنلا لوسر اوتأ ًميح مهحع هلا 7 . راصنألا
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 : ىلاعت هللا لزنأف . لاملل ةباسُم ، لقعلل ةبهذُم اهنإف ڵ رسيملاو رجا ىف هللا

 هربك أ امثإ و سانال عفانمو “ريبك ٦متإ امهف لق رسيلاو رجا نع كلنولأسي»
 عفص نأ ىلإ ث اميأ اه.فانمل موق اهبرشو ث اهمثإ ةفاخم موق رملا كرتف « امهعفن نم

 مانأو . هتالع لا لوسر ںامعأ نم سان هل اعدف ، اماعط فوع نب نمحرلا دبع

 . مهب ىلصي مهنم الجر اومدقف 2 برغملا ةالص ترضح و ، اوركسو اوبرشف رمخ

 . ةروسلا مامت ىلإ ال فذحب « نودبهت ام دبعأ نورفاكلا اهيأ ام لق » : أرةن

 ىتح ىراكس : أو ةالصلا اوبرق ال اونمم آنذلا اهمأ اي » : ىلاعت هللا لزنأ

 الإ رملا ىرأ ا. : رع لاقن . ةالصلا تاقوأ ىف ركسملا مرخ « نولوقت ام اومآشت

 لوحي ءىش ىف ريخال : اولاقو . موق اضيأ اهكرت ، ةيآلا هذه تلزن املف . مرحتس

 ىف اهنوبرشيو ، مهتويب ىف نوسلجيو اهنوبرشي موق ناكسف .ةالصلا نيبو اننيب
 : ردب ىلتق ىلع ج وني لعجل نيملسملا نم لجر اهبرشف . ةالصلا تاقوأ ريغ

 ص .
 مالس نم كطهر دعب كل لهو ركب مأ ةمالسلا ىحنت

 ماشه نع بقن توملا تيأر ىف اركب حبطصأ ىنيرد

 ما وس وأ لاجر نم فلأب هود_ن ول. ةريغملا ونب دوو

 مانسلاب للكت ىرتشلا نم ردب ةئوط ةىوطلاب ىنأك

 ماركلا للحلاو نايتفلا نم ردب ىوط ىوطلاب ىنأك

 ١ ص ١ -

 هديب اتيش مفرف . هيلإ ىهتنا ىتح هءادر رجي ءاجذ . ومح هللا لوسر هعمسن
 . هلوسر١>بضغو هللا بضغ نم هللاب ذوعأ : لاق . لجرلا هنياع املف . هبرضيل
 . اهمعط أ ال هللاو

 م ٠ ةرحبہلا ت۔_ ةنس :لقو ٠ عبرأ ةن :ليةف ٠ رلا مرحت خيرات ف ءاملعلا فلتا ) ( ١



 ۔ ٥٤٢

 ت أ لهف » : ىلامت هلوق ىلإ ةدئاملا ةروس ىف رملا مرحت هللا لزنأ امل : ليقو

 نكي ملورحلا تمر>ح:سن لاقو . براي انيهنا :هنع هللا ىضررمع لاقن . « نوم

 ىف هبصيو هدنع ام جرخي دحأ لكل هجو : لاق . اهنم بجعأ شيع برعال ذٹموي

 ءالب اهلسغ نم مهنمو . اهف تلمعتسا ىنا ىناوألا رسك نم مهنمو . قرطلا

 اهف نابتسا ترطمأ اذإ « ليوط نامز دمب ةنيدملا ككس نإ : ليق ىتح « نيطلاو
 . اهحير اهنم تحافو ، رجلا نول

 . بارش لك نم ركسملاو { اهري:كو اهليما رجلا تمرح : سابع نبا لاقو

 .رمح ركسم لكو 'ارحركسم لك : ومع لا لوسر لاق : رمع نبا لاقو

 انع ، اًعيقن وأ ريصع ناك« ركسم بارش لك رملا نإ : راثآلا لهأ لاقو

 ىلعو 4 هرثك و هليلق "ما رح وهف ركسأ ا بارش لكو . اًتين وأ ناك اخوبطم

 . دمحلا ه! راش

 لزن رجلا نإ : لاقم سانلا بطخ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ : لمقو

 : رجلاو . لسملاو ريعشلاو ةطنحلاو رملاو بنعلا :ءايشأ "ةس نمىهو . اهمع رحت

 بشعلا نم نإ و . رج رةلا نم نإ : ةنع ا لوسر لاقو . هريغو لقعلا رماخ ام

 نم نإ و . آرن بيبزلا نم نإ و .رجن ةرذلا نم نإ ه . ؟رن ريعشلا نم نإو .آرمغ
 نع ك اهنأل ىإو . ارج ةطنحلا نم نإو . ارج بنعلا نم نإو . . آرخ لسملا
 . ركسم“}»زك

 هو . مارح ركس. ك رمخ ركس . لك : رمع نيا نع ةمبرألاو ملسمو دمحأ ىور )١(
 . ةرخآل اف اهب رع م . بتي اهنمدي وهو تاف ايندلا ف رما برش

 ءلف قرفلا هنم ركسأ ., مارح ركسم لك : ةشئاع نع ىذمزتلاو دواد وب , ىورو )٢(

 . مارح هنم فك اا

 (٣) ةخلا هجرخأ .

 . ىئاسفلا الإ ةخحا هاور (:)



 ۔۔_ ٣ ٤ ۔۔۔

 لصف

 ُىرما فوج ىف ةدم ناميإلاو رحلا عمجال هللا نإ : 00 رتل هللا لوسر لاق

 ايندلا ىف رجلا برش نه : لاقو . نثولا ل٫امك رخا برش“"نم : لاقو . ادبأ

 نم هللا هاقس ايندلا ىف رملا برش نم : لاقو . ةرخآلا ىف اهمرح اهنمأ"بتي ملو

 . اهبرشي نأ لبق ءانإلا ىف ههجو مل طقاست اهبرش نم . براقعلاو دواسألا س

 الأ « رانلا ىلإ هب صؤي مث ، مجلا لهأ هب ىذأتي ةفيجلاك همل خسفنا اهبرش اذإف

 لك آو هيلإ ةلومحلاو اهلماحو اهعاتبمو “)اهعثابو اهرسمتعمو اهرمصاعو اهبراشو

 ىتح ةرغالو جحالو مايص الو ةالص هنم لبقت الو . اهراعو اهمإ ىف ءاوس اهنم

 اهبرش ةعرج لكب هللا هيقسي نأ ًاقيتح ناك اهنم بوتي نأ لبق تام نإف . بوتي

 اوبنتجا : وو ")لاقو . ةنملا لهأ ىف وهو ، منهج ديدص نم ةبرش ايندلا ىف

 . رمش لك حاتفم اهنإف رما

 رجلا برش نم : لاق هنأ هتالع نا لوسر نع : : بلاط ىبأ نب ىلع ىورو

 اذإ قدصب الو 6 بطخ اذإ جوري نأ هل سيان ‘ ىباسل ىلع هرا اهمرح نأ لعب

 نم ناميإلا رون جرخ ارخ برش نم : ةريره فنأ نع طسوألا ىف ىرربطلا جرخأ )١(

 . هنوج

 )٢( ةحملاب عماجلا ىف هل ملعو ورمع نبا نع تراحلا هجرخأ .

 م . رمع نيا نع هجام نياو ىنانلاو قهيبلاو دمحأ هجرخأ )٣(

 رلا ةنا نمل : رمع نيا نع كاملاو د واد وبأ ج رخأو .سابع نيا نع عيب رلا هجرخأ )غ (

 . اهنمث لك آو هيلا ةلومحملاو اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو اهعاتبمو اهعئابو اهيقاس و اهبراشو
 )٥( فالتخا هيفو ورمع نبا نع طسوألا ىف ناربطلا هجرخأ .

 م . سابع نيا نع ناميإلا بعش ىف قهييلاو ك احلا هجرخأ )٦(
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 .ءاهكلهتساف ةنامأ ىلع هنمتئا نف . ةنامأىلع نمتؤيالو ى عفش اذإ عفشيالو 2 ثدح

 : لئاقلا رد هللو . هيلع هللا اهظفحيال نأ قيقحف

 هر اع نأ افيلح ترصو ذيبنلا لهأل ذيبنلا كرت

 هباوبا رشلل حتفيو ىتفلا ضرع رسكي بارش

 لصف

 ١. )لزنملاو ةلخناا :نيترحشلا نيتاه نم رجلا نإ :لاق ةناتك ىبلا نإ: ليقو

 مش ىتباد هتب رمش ول : ءاهقفلا ضعب لاقو . رحلا نايبصلاو باودلا ىقسي نأ هركمو

 . اهجل لك أ ام اهتعاس نم تيك ذ

 دعبام أ :ماشلاب رهام نب رامح ىلإ هنع هللا ىضر باطللا نب رع بتك : ليقو

 ناذللا ناتيبلا هاثلث بهذ ىتح خبط دق ابارش لمحت ، ماشلا نم ريع انقتأ هنإف

 . هورذختي نأ كالب نم رُم واف بيطلا ثكلللا ب و 4شزز و ناطيشلا ح ر امهم

 ريصع خبطي نأ ةفوكلا ىلإ ىعازملا نيصحلا نب نارمع ثعب هنإ : ليقو

 ىتح خبطي : لوقو .. كاذ مهملعي بيطلا ثانالا ىقبيو هانمل بهذي ىتح ، بنعلا

 . هفشنت الو اهب قلعبال ضرألا ىلع قلأ اذإو ، ةثالث ةرشعلا نم تبي

 ض ءاشملا نم ذبنيو . ليمالا نم برثيف ڵ ةودغ ءاقسلا ىف ذبن اذإ : ليقو

 هيف لعجن الو . هنع هللا ىضر كالذب باطخلا نب رع رمأ : ليقو . ةودغ برشيم

 . ايدرد

م . ةريره فأ نع ةعبرألاو ملهو دمحأ هحرخأ ( ١)
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 ةفصخملا ةرسبلاب رمأي ناك ثالأم نب سن أ نإ :ليقو « مارح وهف خيضفلا امأو

 .حلصي الف رسبلا ذيبن امأو ى هب سأب الفلخلل رسمبلا امأو ى اذيبت دارأ اذإ اهعطقيف

 . هنيعب رلا وهو مارح وه : لوقو

 : هب عفتني ءاودل رمضخألا رسبلا ءام هل فصو نميف : هللا همحر ىلع ىأ نع

 6 هذيبن زوجب الو . رخلا نم رضخألا رسبلا ذيبن نإ : لوقو . هب سأب ال هنإ

 هنإ : لمق ىدادلا >و ‘ مارح وهف رجلا ذيبن امأو ك اكردم وأ رضخأ ناك

 . الف ءاودلا ريغ امأو ، ءاودلل ذيبنلا ىف لمجي نأ سأب ال

 ,هو ، لجمتسيو بلصيل ذيبنلا ىف عضوي نأ زوجي ال : حبسملا نب دمحم لاق
 ريعشلا بحك بح وه : ليق ىدادلا بحو ث هللا مهمحر بوبح نب دمحم ىأر

 يلبجلا هد وجأو ، سباي داح وهو ‘ ضبق هيفو رم وهو { قدأو هغم لوطأ هن أ الإ

 : ليقو . عبطلا لقيو تابالصلا نيليو ةضوملا نم رملا ذيبن ظفح وهو ، رمحألا
 . ضرألا ىف ضفي ملام رملا : ةخسن ىفو . مركلا ريصو سأبال

 عجري ىتح خبطي نأ الإءرمبلا الو مركلا ذيبن زوجي ال : ىراولا وبأ لاق

 ‘ انيلإ بحأ هدحو ءىش لك و ( يح رمعملا و بيبزلا ذيبذب ساب الو { اثلا ىلإ

 هيلع هد رب ال .هيف بلحم ىذلا زوكللا نإ : لفو . لمج رانلا بارشب ساب ال لو

 . هلسغي نأ الإ

 . ءاقسلا ق .4 سأب الف 6 ضمح ىح ٥ ردت وأ ءاقس ٢ لمج رانلا نم باح نمو

 برشي ريصملا نإ :لوقو . نامرلا ريصع ى لوقلا كالذكو . الف ءاقلا ريغ امأو

/ ٦١ _ ح نا اطا ١ جهنم . ( ٢٥



 س ٥٤٦

 ةمذلا لهأل سال : ليقو .رما نم وهف ىلغ اذإف ء دبزلا ىمري نأ هنايمغو ى لمي ملام

 ض كلذ هابشأو رملاو لملاو نبالا نم ةبرشألاو برعلا راصمأ ىف رما اولخدي نأ

 . اكو ي ءاقسلا ىف الإ نوكب نأ ىغبأي الو

 وملا نم مسالا جرخأ 7 اخ۔ط اذإ رسلاو رملا نع هلياهمحر:نسحلا وبأ لئسو

 امأو ، بارشلل دساف وهف ءهيف قلطيو جضني ىتح رسبلا هيف خبط اذإف « خبطلا دعب

 . ملعأ هلا ١ و ٠ انعم زناف ‘ هربغو لخلل هب عافتنالا

 ض م ويلاهيف بملخاه : لاق ليجرانلا ذيبن ىف العملا نبا نع زرحم نب ديعس ظف>و

 ذيبنلا برش نم : ليمج لاقو . لوألا ريغ ءانإ ىف بلحم و دذلا نم هيف بلحم الف
 نأ تتم ىبنلا نعو . رخ هليلقو . مارح وهف اريثكوأ اليل « هريثك ركسي ىذلا

 . مارح “_)ريخ لكو رمخ ركسم لك

 اذإف ى ءاقسلا .ؤ ريغتي ملام ، هب سأب الف هنم كردأام بيبزلا ذيبن نإ : ليقو

 برشيو رمخمل اذإ ليجرانلا برش اوزاجأو . هللا هحر راج لوق ىف زجي مل ريغت

 . ركسم ريغ لذ نأل ؛ هيلإ درب ال هيف باح ىذلا زوكلاو ، هنيح نم

 نرم ةادفلاب برشيو « انشع ةقسملا سأر نم لعجي زوكلا نإ : ليهو

 1 رحتىلع لرة اباك ءايشألا هذهوءءاشملان برشيو ةادذل \ زوكللا لمحيو ٨ هنمح

 . بارش لك نم ركسأ ام لك برش
 ىف هلوح 7 كردأ ىتح ءاقس ىف ذيبن لع نميف ث هللا همحر ن-لا ىنآ نعو

م . زمع نبا نع ةعبرألاو ملمو دم>أ هجرخأ )١(



_ ٧٢٣ ٤ ٥ 

 لبف برشو ك ةدشل ا هيم تدح دقو هلوح نإو ٠ هب سأب ااه 6 لح 5 ذيبنل ةرح

 ىلع« مار> وهف ابلاغ ةرجلا ىف كرحت نإو ، زوجي ىصف ولح وهو ةرجلا ى هنايلغ

 للك ىنلا نعهنوعفر ايف ڵ انباحصأ دنع رجلا ذيبن مرحت ىف تءاج ىنا ثيداحألا

 . )رملا ذيبن ميرحت ىف ةباحصلاو
 ف عنصي ذيبن برثي ناك ةناك ينلا نأ ىور : هلبا همحر رح و ] لاقو

 هيقسب أ هب رش دهب هنم لضف ام بصب و ںليالا ف هل رش راهنلا ىف ذخا اذإو { راهنلا

 ١)٢() -. إ .. ۔ : ١ ٥.
 . اع هديا ىمر 4خر \ع نع ىور |د»>ه . ه رع

 ابارش نو رشي مهو م وق ىلإ لخد نميف « رفعج نن دحم ن رهزألا نعو

 ثالذ هب غلبي مل مهدنع نم برش اذإ هنإ ١ مهنيب بارشلا نو ريدي مهنأ الإ ٠ الالح

 ق ةيهاركلا توءاح اع او ‘ الالح بارشلا ناك ادإ ‘ ماع الو هملح ما ر>ح ىلإ

 . كلذ نومي ال نيملسملا نأل ؛ ةرادإلا

 نكلو مهتني ذيبنلا بارش اوردي نأمهل زوجنال :ىرا ولا نب لضفلا لاقو
 دحاو لك بصي وأ ، كرت ءاش نمو برث ءاش نف ڵ ضرألا ىف حدقلا نوعضي

 . لقعلا هنم ريفتي ابارش نوبرشي ال نحل و { برشي و هسنتل مهم

 .ثيداحألا فالتخال ذيبنلا برشف ةمألا تفاتخا :هللاهحر نسحلا وم أ لاقو

 . ركسي ملام ةيقسألاو لعاشملا نم ميدألا ىف ذيبنلا برش انباحصأ رثك أ زاجأو
 . ۔.۔ھ۔_۔ ۔ح۔۔)صسصس . ۔ ۔۔۔ ۔۔ہے۔صص

 .ء ےردنء وه و ؟ دمح ١ د ملسهو ىراخ۔اا دنع ره ه ؤ دع ىب ا نع عيب رلا هح رخ ( ١ ) ١

 ه . ة ِ۔ .ه فأو ةعاء و سابع نا

 ه . ٥

م . هحام ن !و رانلا هح )٢( ١



 س ٨ ٤ ٥

 مهضعب زاجأو ث هبرش ركسأام مهضعب مرحو « ميرحت الب اهم زنت كلذ كرت مهضعبو

 ركملا نإو 0 ركس نم ىلع مار> هنأ 7 ز هريغالو اركس رك ذي و هب رش

 . ركسي مل نم ىلع مارحب سيلو « ناركسلا ىلع مارح وه هسفن

 ،مدألا نم ةيعوألا ىف ركسي ال ىذلا ذيبنلا نم برش نم نأ ىلع اوقفتاو

 زجي ملو . هريثكو رجلا ليمت مرحم ىلع اوقفناو . ركسي ال هنأل هياع مارح ريغ هنإ

 انباحصأ قفتاو . ركسم ريغ ناكنإو مدألا ريغ ءاعو ىف ذيبنلا برش انباصأ

 ىمسو .ةقافإلا وهو وحصلا دض ركسلاو ، ركسي مل ولو رجلا ذيبن برش ميرحت ىلع

 . لقعلا ىشغي هنأل اركس ركسلا

 ءاقسلا رم ذيبنلا برشي ناك ث هللا همحر ديز نب رباج نإ : ليقو

 . ر کس) مل \ام

 بصو ةوادإ وأ ءاقس ق ذيبف ىلأ 4ذع هلا ىضر باطخلا ن رح نإ : 17

 هوحس وأ > اذكه هب اوهنصاف ذيدنلا كيه باص اذ ا : لاقو . هب رش ح ؛ام هياع

 . 4;)ذح ن , ىح ء اي

 هل مدقف 7 نم لجر ىلع هللا همحر ديز ن راج لخد : بوبح لاقو

 دف ء ءاثعشلا ابأ اي هنم تركنأ ام : هل لاقن . ذيبنلا اذه انع دعاب : هل لاقف . اذيبن

 . هياع فقي بابذلا ىرأ الو ڵ واوسااديدش هارأ : لاقف ڵ ىدنع هب رشت تنك

 راصف هتخبط ىإ ح . هخ طأ الو هرمصعأ تنك ىإ هدارح ةدش امأ : مل للم

. دوسأ ءاقسلا ف



 س _ ٩ 08٤

 ىلع بابذلا مقوف ، رتساا عقوف رتساا تيخرأ نيح تنك ىنإف باب ذلا امأو
 رباج هنم برشو اريخ الإ خمطلا ٥ دازام : لاقو هاطعأف نآلا تاه : لاقم 4 ذيبنلا

 . ديز نبا

 بوبحم ناكو . ًاساب ةيقسألا نم ذيبنلا برشب ىرب ال عب رلا ناك : ليقو

 صب ناكو . هلع كوأ اذإ ركسي مل ام 1 ما دإلا ف هو رمش ىري ال هللا 4.ح ر

 كرت نم نيلسملا نمو . مهالوتن نحمو ةيقسألا ىف هنوي رشي ناهعب نيململا خايشأ

 . هب رش نمل بيع ريغ نم هبرش

 مارح ثالذف ، الح دق ىذلا لخنلا رمث نم ربلا ذيبن وهو خيضفلا امأو

 برشيوتادنلاب لم.ي نأ الإءىباوألا عيمج ىف الغ اذإءهريثشكو هليلق ڵ نيملسملا دنع
 ىلإ عجر ىتح خبط نإو ء ىلغي نأ لبق ةادفلاب برشيو ىشملاب لمي وأ 2 ءاشملاب

 . هب سأب الو الطلا وه كلذو .ةثالث ىلإ ةرشعلا عجرت وأ هب سأب الف ثلثلا

 ملعي ال ٠ اذيدن برش دق لجر ف أ هنع هللا 7 باطللا ن رع نإ : ليفو

 هب وث ذخأي : هل ليق مث ، هريغ بايث ىف حرطب نأ هب وثب رمأف 2 ءاقس وأ رج نم هنأ

 \ هلا ‘م ٠ ا . ٠.م .ان . , . , . ن ٭أأ ٠,م

 { داو ْن ضايبا الو ‘ مهاردلا ْن رانيدلا فرعد ملو هو رع له « ب ايل ش

 وأ ركس اريثك وأ الياف رخا نم برش نم ىلع دحلا ماقأ و . دحلا رلحف هب رماف

 . ركسي إ
 ق ذيبن ذخاو ء ءاملا ٢ عقنقسا اذإ باب زلا 7 هلا ا هح ر ديعس ىل أ ,رعو

. زئاجلا هجولا ىلع ناكاذإ هب سأب الف « ذيبنلا ذاختا اهيف زئاجلا ىاوألا



 ۔_س 3 ه .

 ذيبنلا لثم هنإ : هريغ وأ ءاقس ىف ضمح اذإ نامرلا ريصعو ليجرانلا باحو

 . ىلغ اذإ هبارش زوجي ال : لوقو . ركسي ملام هبارش زوعن

 لصف

 ىف الو ريقنلا ىفالو رمغلا رارجلا ىف اوذبنتال : لاق هنأ ةمال ىنلا نع ىور

 نَ كتيهن : لاق هن أ ىورو “ مارح هاياقف 71 ركسأ امو { تمفزملا ىف الو ءاي دلا

 اوب رمثت الو .اعو لك ىف اوبرشاف 0 مدألا فورض ىف الإ اوبرشت نأ ةبرشألا

 . مارح هنم ةوسحلاف قرفلا هنم ركسأ امو ، اركسم

 اهنوتم اوعطقاف كيلع تالتغا اذإ : ذيبنلا ىن لاق هنأ ويالم ىنلا نع ىوريو

 . ه الاب هولتقاف مكبارش كيلع دتشا اذإ : هنا ور 7 . ءاملاب

 ىف اوبرشاو 2 تفزااو منحلاو ءابدلا ىف اوبرشت نأ اوبفتجا : :نل لاقو

 . ءاملاب هودف هتمذ بهر نإف ص ءاقسلا

 لأس نم لوأ : لاقم رضخألاو رحألاو ضيبألا رلا نع سابع نبا لثسو

 تنفزملا ىفالو تلا ىف الو ءابدلا ىن او رشتال : لاقف ، سيهقلا دبع دفو ط ىنلا

 مهل لاق « ءاملا هيلع اوبصف ةيقسألا ىف دتشا نإف ء ةيقسألا ىف اوه رشاو . ريقنلا ىف الو

 ىلع مرح هللا نإ : لاق م" هوقيرهأ : ةعبارلا ىف مه لاق ث ، ةثلاثلاو ةيناثلا ىن كالذ

 مارح ركسم لكو . رسيملاو رخا

 فالتخاالب ذيبنلانم هبرشلالح ىذلا نإ :هللاهحر ىنايسبلا نسحلا ف أ نعو

 ةيقسألاو لعاشملا ىف ىقلأو رصع جضن اذإف ڵ خبطي و ردقلا ىف رملا لعجي نأ ره
م



 س ٥٥١

 دشيو . فوعضم ريغ ادحاو ًااط نوك نأو ث ءابظلاو نأضلاو زعملا دولج نم

 ىثعلاب هخبطي وأءايثع هب رشيو ةودغ هعضي و {ءاعولا سأر ىلع وأ غلبي ثي> هيلع

 ءعامجاالو رود هياع نوكي الو ، ىداد الو نرد هيف لمجي الو { ةادفلاب هب رشيو

 دعب هنم تب امو & ىافتالاب لالحلا ذيبنلا اذه وهف ء لقعلا ريغي ال ام هنم برشيو

 فصولا اذه ريغ ىلع ذيبنلا برش زبجي ىذلاو { هريغ هاقس وأ ڵ هقارأ تقولا اذه

 ثه> نم هيلع دشيو 0 ةيقسألاو لعاشملا نم مدألا ىف لعجيو خبظ : لوقي هنإف

 هنايلغ نكسو فقتو اذإف 7 م دألا ريغ ىف هبرش زبجي ال ءاعولا سأر ىلع وأ غلبي

 . بعل و وهل ىلع عامتجا الو ةرود الب ى ركسي ال ام هنم برش

 . ركسي غ نم ىلع مرح الو ، هيلع امارح ناك ركس ىتح هنم برش نمو

 مرارذإ لعب مهلع بصب ام نع ةب ىتلا اولأس سيقلا دبع دفو ن ] ىورو

 & جحلاو 07 مايصلاو ى ةاكزلا ءاتيإو & ةالصلا ماقإ و { هللا ىوقتب مهرمأف 2 مالسإلاب

 .اهل الإ لاومألاو ءامدلا نعو تامرحلا بانتجا وءماحرألا ةلصو ،نيدلاولا ربو

 ىف اوبرشي نأ مهل زاجأو . تنلاو تفزملاو ريقنلاو ءابلا ىف بارشلا نع مهاهنو

 ذيبنلا برش . نم ةجح هذهف ، بيبزلاو رمتلا نم هاوفأ ىلع ثالملا ميدألا

 ركسم لك :ه ةت ىنلا لوق اركسم راص اذإ ثالذ زجي مل نم ةجحو . ركسي جل ام

 . مارح هليلقف هريثك ركسأ امو مارح

 تريغت بارشلا نع ؤيللتط هللا لوسر ماهن ال سيقلا دبع دفو نإ : ليقو

 عدألا نم هب رش مهز .اف { ةريغتم مهناو أو ةنسلا لوح دعب هيلإ اوعجرف 0 مهناولأ

. هانفص و ىذلا



٥٥٢ 

 ةلعل مه صوصخم ثالذ نأل ؛ ةلع هل تناك نم الإ كلذ زوجي ال : ليقو

 . مهب ىلا

 لصف

 ردق ىف لعجيو بنعلا رصعي : ليق هنإف بنعلا نم لمهي ىذلا الطلا امأو

 2 ءازجأ ةثالث ءازجألا ةرشعلا نم ىقبي وأ ص ثلثلا هنم ىقبي ىتح رانلاب خبطي و

 لمب: الو 2 زاجلا الطلا وه مدنع اذهف . هفشنت مل ضرألا ىلع عضو اذإ ريصيو

 . رود الو تاعامج الو بمل و وه هب رش دغع

 نإو . ركسي وأ ركس دلا هيم. ‘ اريثك وأ اآرلق رمحلا نم برش نمو

 برش ف دلا 4ءأعو :ن حازلل ف هيملع دح الاد { بب زلا نم ذيبنل ا نم زاجلا برش

 . ركسي ملاذإ هيملع دح الو ء ركس اذإ بنعلا نم ذيبنلا

 لصف

 ىورو.همرح :نل ىنلا نأ : سابع نا ىور \؛ مارح وه» رجلا ذيدن امأو

 نم ىلإ بحأ ىطب ىف فلتخت ةغسألك لاق هنأ هغع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ

 > عديام عدي و عطفي ام عطقيف ‘ ىمحم مق نم برشأ نألو . رجلا ذيبن برضأ نأ

 . رجلا ذيدن برشأ نأ نم ىلأ بحأل

 هنأ عيب رلا نعو .مارح هذيبنف . كوي ف بارمثلا هيف زوجي ءاعو لك : ليقو

 اف وُض۔ ناك وأ ى رقبلاو لب إلا دولج نم ناك اذإ ى لعشملا ىف بارمثلا زوجي ال

. هب ساب الف عضوم نم عقر هيف ناك نإو زعملا وأ ناضلا دولج نم



 _ ٥٥٣.

 لصف

 نم لمم ةيعوأ : ربقنلاو . رثك ] وأ نيقاط ىلع ناك ام دوملا نم فوعضلا

 ىه دوسلا رارجلا كالذك و. حافح اهعمجو ءارضخلا ةرجلا : مزحلاو . لخنلا عوذج

 وه : تفزلاو . راقلاب ىلطو بثخ وأ صوخ نم لحت ءاعو لك : تفزللاو . اهلثم

 وهو نيطتيلا ةرمث : ءاب دلاو . رانلاب ةقورحملا ىزلا رارج ىه : راخفلاو . راقلا

 لكؤي ولح هنمءآرابكو اراغص ةيعوأ هنم نوذختي و ،عرقلا نامع لد»أ هيمسي" ىذلا
 ء ء 6

 :بطولاو . ةيعو الل الإ حلصيال رم هنمو . رملاب وأ ركسلاب هن وخبطي ، اضغ مادام

 . ماوق عبرأ امل ىتلا دولجلا : لعاشملاو. ةاكوملا ةددشملا هسور ىلع ثالللاو . ءاقسلا

 بره ةزاجإ ىلع ةصاخ نامع لهأ نم انباحصأ عجأ : هللا هجحر رح وبأ لاقو

 سيقلادبع دوول هتزاجإ ن“ :نلك هللا ل وس ر نع ىور \\ ؛ بدألا ف ذختملا ذيدنلا

 . ن رحبلا نم

 ريقنو رارجلا نم 0 اهنع ىهنملا ىلاولا ىف ةبرشألا رثاس مرحم ىلع اوقفتاو

 نم ىهنلا نم حص امل ؛٫ ىناوألا نم اذه ىرجم ىرج امو ع رقلا ىناوأو لخنلا

 . لالم هللا لور
 لصف

 ضرعملاو « اديبن هريغ ىلع ضرع نميه « هللا همح ر ىلع فأ نم با وج ىفو

 .نم برثي نأ دحأل بحن الف ايهنم ناك نإف . ةبرق نم هنأ معزو ث ةقثب سيل
 ٠3 - هد . . . ۔ ٠. 7 ٠

. 
لاؤس ريع نم هدخغع نم برثي نا ز وجيف « ةعن ديبنلا بحاص ناكنإ و ث هدنع



٠٥٥٤ 

 لحتسي ام ىلع لمع هنأ ربخيو هنع لأسي ىح هذيبن برشي الف ، ةقث ريغ ناك نإ و

 . هب سأب ال هنأ لعي ىتح هذيبن برشي الف « امهتم ناك نإ . هبرش
 ٠ ١

 نم الإ ذيبنلا برشي ال : لاق هنأ : ناهبن نع هللا همحر ىرا ولا وبأ ىورو

 . ةلا دنع

 نع لاسي الو برشنلف ‘ ٨۔مرال ٢ ذيبنلا بحاص ناكنإ : عن رلا لاقو

 . هلاح

 برش اكوم لعشم وأ ند نم ذيبنلا ناكنإ :رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو

 امأو . ةقثلا دنع نم الإ هيرشي الف ، هرمأ هنع باغ نإف . سأب الف كلذ لعو هنم

 . اكوم لهشم نزم هنإ : لاق اذإ ‘ ناك نم .7 نه هب سأب ال نأ وجرأف ندلا

 لجرلا فرعأ ال انأو ذيبنب ىنيتأي لجر ىف ء ىراوحلا نب لضفلل لجر لاقو

 وهف زاوجلا ىف امأو . هبحأ اذ عرولا ى امأ : لاق ؟ هب رشأ نأ ىل له : هب قأ ال و

 . هنع هلأسي و ذيبنلا هدنع نم برشيف ةقثلا امأو . هلاست نأ كيفع سيلو « زاج

 ك ذيبن ٥ س وأ ًاذينن لجر دنع نم ب رش لج ر ف 6 هلا 4 ر لمعس وب أ لاقو

 ك ا!. . . ١٠, . - . . 2 .. . . ١.
 ك كلذ هل روحخ ال هر إ ٠. رح 4 ا لعز لو ارمح ب رس ل٥ وه ااه . رخا لهي ال وهو

 . نيعلا ةماق رجلا تناكا ذإ هلهج هعسي الو

 ىد۔ءع وهو .ىنيد ىف هب قثأ لجر ىناتأ اذإ : هللا 4حر هللا د+ع وبأ لاقو

 10 ر ناك نار . هنع هلاس أ 7 هتب رش ذبنب ىقاتأ 6 رجلا ذيدن لحتسي ال نمم

 مح ر>تب ند نم ىا ادنع ناك ولو هب رثأ { .امقس نم ذيدنلا ١ ذه نإ : ل لاقو

. رعل ا ديدن



- ٥٤0 

 لصف

 .لعافلا _رمحبقتسي ثالذ نأ ىدنعو . هبرش زاج ولو ذيبنلا ميب زوجب الو

 .كلذكو . اهعيب زوجي الو ، اهاك أ زوعن اهموحشو كنلا موحل : ليق كلذكو

 ىفو هيف لافطألا كارتش ال ؛ امول قاوسألا ىن ءاسنلا نبل عيب عرحتب رثألا ءاج

 ىلع اهنبل عيب ةعضرملل اوزاجأ گالذ عمو . نوهرعي الو نوف رفتي مهنأل ؛ هب بسنلا

 هل ادلو هب ىذغت نم

 ) لدع ىهو ىلإ ىصوأو ند هيملع ناكو ك ماتيأ فلخ و كال» اجر نأ ولف

 كاملا وأ ىسولا ىلع هنإف ڵ هبرش زوج امجاهوحتو لعاشم ىف اريثك ذيبن كرتو

 ء ٠ . 5 . ٠ ٠. . . ء

 هقفناو ث نيدلا ىف هنع ىضقو هعاب الخ راص اذإف ديبنلا ثالذ ىف حلملا جرطب نا

 . نيد كلاملا ىلع نكي نإ 6 ماتيألا ىلع

 لصف

 ڵ لخ وأ ديبنلا ةرج ىف بص مث كردأ ىتح ءاقس ىف ذيبنلا ل اذإ : ليقو

 . ةرجلا ىف ذيبنلا ددري مل ام هب ساب الف

 ذيبنلا كرت اذإ : هللا مهحر بوبحم نب دحم نع ناهبن نع ىراولا وب أ لاقو

 اموي كرتي ال : لوقو . برشي الف ةليلو امود ةرجلا ىف هدح ءاقسلا ىف ملب نأ دعب

 جرخمو بلصي مل ام ، دسفي مل ةرلا ىف لوح م ءاقسلا ىف فقو اذإ : لوقو . ةليلو

 .برشيال ثلذف٤ءاقسلا ىلإ لوح مث كردي ىتح ةرج ىف ىلغ نإو . ذيبنلا دح نم

:لوق و.ذيبنلا دح ىن راص اذإ ص هب رشب سابالن ةرجلا ىنف لخال لمعام لك كالذكو



 س ٥٥٦

 راص دق هنأل ذيبنلا دح ىف راص اذإ هب رش زوجيالف « رجلا ىف هلمم ساسأ ناك اذإ

 . ذيبن

 ء ك 3 . . ٠.٠

 نوكي نأ الإ ءالخ لعجي نأ زوجب الف ء كردي ىتح ةرجلا ىف ذيبنلل لمع امو

 ىذلا لخلاو الطلا امأو . ضمحمالو ىلغي نأ لبق هنيح نم لوح م ،ةرجلا ىف لمح

 . ةينآلا هريغت ال لالحلا نأل ؛ ةين آلا نمه لعج ام ثيح زا ‘ حابم لالح هلص أ

 ةحيتسد ىف ىفص م لعشم ىن ذيبن خبط اذإ : رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو

 ريغ وأ ةلعل برشي نأ زوجي الف { ةحيتسرلا ىف دادزا دق ناك اذإف { رهش هل الخو

 . ةلع

 برش ةزاجإ ىلع مهيفلاخم نم ريثك عم انباحصأ قفتا :هللا هحر دمحم وبأ لاقو

 ىلعو باطخلا نب رح ناكو : لاق . هثملا قب و هال بهذ ىتح ىلغ اذإ ڵ الطلا

 نوزيجي اوناك ،حارجلا نب ةديبع وبأو ىسوم وبأو لبج نبذاممو بل اطأ نا

 الط ىمسيو . دودمم ءالطلاو .خبطلا نم هانرك ذ ىذلا فصولا ىلع « ءالطلا برش

 . هداوسو هتنوخ ىف لبإلا ءالطب ههشل

 لصح

 هنايلغ نم فقو املف . ها وفأ ىلع ثالملا حدألا ىف لمح اذإ : ذيبنلا ىف ليقو

 ك اريثكو ] اا الق هيف قث زئاج كلذ نا : جاجزلا أ فزرللا نم ءانإ ىلإ ل و>

 .لوحن لو لثملا ىف مادام ذيبنلا برشي امإ : لوقو . رجلا وأ جاجزلا ىف لفي مل ام

هن ا( لخلا هب دي رب ًابنب ز وأ [رسب وأ ارم وأ ًاريصع هتيب ىف خبط نم : ليو



_ ٥٠٥٧ 

 لخلا لاح ىف دح ىلإ ذيبنلا دح نم لاز نإو . ذيبنلا دح ىف ماد ام هل ضرمي ال

 . هب سأب الف

 :الخ راص ىتح هل 21 ه اربإ نب ملسم نعو

 نمو ث هيف ذيبنلا لمع زوجيال ءاعو ىف هل لصأ نأل ؛ هريغ هزح ملو لالح هل هنإ

 . کالذ هل هركب هن ا > لخلل هذخاو ارمت هملع جرطو .املا ذخ أو ‘ ىلسجم ارس خبط

 ، هيف صخر زرحم نب ديعس لعلو . سأب هب ري مل زرحم نب ديمس نإ : ليقو

 هه رسدلا ناك ١ ذإ امأ و . حيم وهو ا نم جرخأو 6 خصفي رسنلا ناكا ذإ

 هيف تخضفنا نإو . ذيبنلاو ءلحلا ىف كالذ ءاوسو « هعم طلخبالو عطقي هنإف ڵ ن راق

 . اهريغ ءاش آ هلهمد و ك ذيدن الو لخ هذختد الف ‘ رثك أ وأ هرسب

 ىذلا هلل دجا : لاقو.ةرسب طقلف ىش: ناك هللا همحر ديز نب رباج نإ : ليقو

 ٠ كبارش مرحو كارك أ لحأ

 هنم دختب نأ روح ال : ل وقي . رسدلا خيبط فلتخم هللا همحر ايمس وب أ لاقو

 رسلا خبط نأ دعب قبي ىذلا لسبلل ىف فالتخالا كلذكو .روجال :لوقو . لخ

 . لخ هنم لمحم أ ديرأو

 . لخلا هب ديري رسب هيفو٬ةرج ىف ابطر حرط نم:هللا هحر ىراوحلا وبأ لاقو

 . اصلاخ آرسب ناكولو كل ذ زمين ءاهقفلا ضمب نإ

 راد ىح هكرت 7 لالح ءاعو ف ذيبن ل نم : هللا ه ر نسحلا فأ نعو

 ة :
 ذ ه . . ٠ ٠

. هنا ءاش ں ! رت اح كللدم « ه داو ز و 4 ايلغ به ذو الخ



 س _ ٥٥٨

 ءاهدلو ءاحو 2 ةرج ىف ال تخبط ةأرما ىف( رذعج نب دمح ني ره زألا لاقو

 . ملعأ هللاو . لخ هنأل ؛ اهيع هدسفيال كلذ نإ : هبرثيل ىدادلا هيف حرطو

 ضعبف . رسلا ءام ىلع رقلا حرط نإ و . هب س ا الو زئاج هد>و رسلا لحو

 دحخ وهو 4۔م برثيو ا ح خبط نمو . همرح رصعب و . ههرك ضعب و . هيف صخر

 > ركملا نود هنم برش نإو ركسي ىح 4٨:.م برشي نأ هل سالف ‘ ركم ىح ٢ , لا

 . لخال الوهجم نامك اذإ كل ذ زوجي ليق دقف
 6 ء ء _ . . 6 ١

 ٨ الخ هلمحن نا دارا مم ةرج ىف اديبن خط نم : هيبا همحر ديعس وبآ لاقو

 نأ لبق ةرجلا ىف ىلغ نإو . ثلف زاج لحلا ىلإ هتين لاوح ىتح ةرجلا ىف لغي م اذإ
 . ٠ . 6 ٠.

 لخلا ملح ىلا راص اذإ روح : لودو ٠. الخ عجر الو زوجخال : ل قه . هتين لوعن

 . لخلل ىونو

 :لاق ؟ هبرش زوجي له ، ولح وهو ءانإلا نم قلطأ اذإ لفلا نع حبسم لثسو

 ديرأو ضح مث ذيبنلا خبط نإو . ركسي ملام هنم برشاف لخال هساسأ ناك اذإ

 هيف زوحي مدأ ىف ناك اذإ زوجي : لوقو . زوجن الو برشي ال : لوقف . لخلا هب
 . هوج ولا نم 4ح وب لسم لو بارشلا

 ضعب بهذو .. اًميمج بيبزلاو رسبلا ذيبن نع ىعن : ىبنلا نأ ىورو

 . ربحلا اذهل رسالا هيف حرطيال لحلا نأ ىإ انباحصأ

 نم لخلا ذاختا زوجيال : مهضمب لاقف . للا هنم ذختي رسبلا ىف اوفلتخا و

 نح و . رلاو رسبلا نم لخلا ذاختا مهنم ريثك زاجأو ث رسبلا هطلاخ امم الو رسبلا

 هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشاع تور املو . رثألا هب ءاج امل لوألا لوقلا راتخن
. دحاو مضوم ؤ اذبنيو رملاو سبلا نيب عمج نأ ىهن :



 ۔ ٥٥٨٩

 نأل ؛فارسإلا لجأ نم بدأ ىهن وه : لوقن٬ كلذ نع ىهنلا ىف اوفلتخاو

 ىذلا ليلدلا مدع دنع بوج ولا ىلع رماوألا نإ : لوقو . رخآلا نع ىفكي اهدحأ

 بطرلاو بنعلا نم لحلا كالذكو . لالا وللا رسيلا نم زياج لخلاو . اهلقني

 نم لخ هنأ فرع اذإ لخلا هارش زوجي : ىراوحلا وبأ لاقو . بوبحلاو رقلاو

 . همرح ام هفعضو هن آ ملعي ىح ك ةلبتلا هأ نم هعيب ىذلا ناك اذإ > ةقثلارعغ و ةمذلا

 . ءاهقفلا ضعب كلذ هرك دقف « ىدادلا بح وأ نيمسلا ريمخب هلخ نرد نمو

 هب عفنتسيو مارح هنإ : لوقن الف ڵ لحلا نرد هيف لخب نيجملا رمخ اذإ كالذكو

 بع و ى كلذ ىلإ عجريال هنإ :لوقن ان أ الإ 2 ءاهقفلا ضعب ثالذ ىف صخرو . هلهأ

 ديرب ناك اذإ ص ىدادلا هيف ىذلا نردلا زوجي : لوقاا ضعب ىفو . لوألا لوقلا

 . زوجي النةقث ريغ دنع نم ناك نإ و . هب ساب الف ةقث دنع نم هذخأو ءاودلا هب

 ، هريغ وأ رجا بارش لثم ث زوجيال ىذلا بارشلا هب ديري ارمت خبط نمو

 قبام هنم ىقبو برش ام برشو ، نكسو ىلغ املف ىلغ؛ نأ لبق ةيلا هيلع تعقوو

 لوحم ولو ‘ زوحيال : ل وف . لخلا دح ىلإ با رثلا .7 لقتنا و ك ضمح ىح

 لقتناو ، لحلا لاح ىلإ ل وحم اذإ هنإ : لوقو . ةليح ريغ وأ ةليح لخلا ىنعم ىلإ
 . زاج حلصأو ركسملا بارشلا لاح نع

 حالصإي لوحو . لخلا ىلإ ليوحتلا هب دارأ اذإ ىزجت ةيفلا نإ : لوقو

 هيف لعج ام مكح ءانإلا كحو . ركسلا هنم روجلا نأل ؛ حالصإ ريغب وأ ءىش

 . ةساجن وأ ةراهط نم

وأ .اكولا سنتو ك ذيبنلا امف لعج اذإ ةب رقلاو لعشملا ءاكو ناك نإ : ليقو



 ۔_ص ٠ ٦ ٥ =-

 و` تقولاو ءاكولا ناك اذإ ، كلذب سأب الف « فقب نأ لبق هرظنيل د>أ هحتفا

 © هثاكو مكح ليزبال هيناعم ضعبل وأ هملاصمل هحتفو ، هماكحأ نم هيلع بلاغلا

 . هحتفل ةجاحلا تقو ىف هحتف نم دب الو ، هيلع اكوم هتاقوأ نم بلغألا ناك اذإ

 ءانإلا ىن ىلغ املف « ءانإ ىف ذيبن هنأ ىلعرصع رمخ ىف « هللا همحر ديعسوبأ لاقو
 هنإ : لوقو . ادبأ رهطي الو لطب دق هنإ : لوقن . لخلا لاح ىف راص ىتح كرت

 . رهطو زاج ةليحلاو ةينلاب الخ لوحو ، ةليحن هيف ليتخا وأ ةينلا نع لوح اذإ

 هنإ ث ةينلامالو ةليحلاب لوحب مل ولو ىلغ نأ دعب لخلا لاح ىلإ راص اذإ هنإ : لوقو

 . كل ذ هلاح نع لوحم دق هنأل ؛ الالح راص دق

 .اذه نإ : نومأم لجر هل لاقف ء رمحلا لخ نم رجا ذيبن فرعيال ناك نمو

 . نيدلا ةماق هتج> اذه نأل ؛ هلك أ هل زوجيال هنإ : ذيبن لصألا ىف وهو رمخ لخ

 نمو ث زيال لحلا قفاو نإو ى كلذ هع : الو معطلاو قوذلاو نيعلاب ىفرعي وهو
 . هب رثي الف ىلغ اذإ : لاق . بيط ولح وهو ةليل هيلع ىضف ءامب ءالط جزم

 اهدحأ ةينو ، ةرج ىف هالعجو ابنع ارصع نيلجر « هللا همحر ديعس فأ نعو

 نأ للا ىون ىذلا دارأ ى را ذيبنلا دمحم راص املف ، لخ هنأ رخآلا ةينو رمخ هنأ

 رخآلا امأو { هيلع هداسفإ ديرب ىدلا ةين هرضت الو هبلع مرحال هنإ ، هنم برثي

 ء هتصح هيلع مرحال نأ وجر أو ى هتصح هيلع مرحم نأ دعبي الو « هتينب ح آ وهه

 هضمب و الالح هضمب نوكي دحاو ءىش نكميال هنأل ؛ ةدسافلا هتينب مثإلا همزلي امإ و

 هتصحب ناب اذإ امأو 2 اًموستم وأ اعاشم امهنيب كلذ ناك 2 دحاو تقو ىف اًسارح

نأ ۔اعب 4 هتين نع عجر نا و ‘ تم رح لقي ىناعملا نم ىمع رحا ىلإ اهلوحو



_ ١ ٦ .. 

 عجرو رصع نإ امأو ڵ هبرش هل زئاج « اثيش كلذ دعب هيف دري لو ، هتصح هل تناب
 نع عجري مل نإ و ء هرضي الو كلذ هل : ليتف ، ريصملا ريغتي نأ لبق ةيبحلا هتين نع

 هريغ ىلعو هيلع ثالذ مرح ث ةينلا:كلت ىلع وهو دازف ڵ هتصح هل تنا نأ دءب هتين

 هنإ : ليقف . الخ راصو كلذ ىلع كردأف رخ هنأ ىلع هرصع نإو . كالذ ملع نمم

 راصو جلوع اذإ : لوقو . لالحو حالص ىلإ لقتني الو . دساف وهف ريغتو ىلغ اذإ

 اذإ كلذكو . هريغو هبحاصل زاج لالح هنأ تبث اذإو . لحمو زئاج هنإف الخ

 اذإ ةجلاعم ريغو ةجلاعمب هلاقتنا ىف قرف الف ، لحم ام ىنعم ىلإ ةجلاعم ريغب لقتنا

 . ليكولا معنو انبسح وهو . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذ هب ديرأ

 : ىنراحلا نايلس نب دمح نب ملاس ققحملا لاق

 ىفو ناميألاو تارافكلاو فاكتعالاو روذنلاو مايصلا باتك مت دقل

 نيبلاطلا جهنم » : باتك نم ةبرشألاو دويصلاو ىحاضألاو حمايذلاو اهبورض

 . « نيبغارلا غالبو

 لوحالو . ملسو هبحصو هلاو دحت هلوسر لع هللا ىلصو . نيملاعلا بر هلي دحلاو

 . ملظلا هللإ الإ ةوق الو

 ىليللا سيمخ نب رصان نب دمع طخب ىلوألا:نيتطوطخم نيتخسن ىلع ضروع دقو .

 . ه ١١٩٩ ماع ىف هنأ اناو لدي ام هيفو . خسنلا خيرات ركذي ملو ، ىمورلا

 . ه٢٧١١ماعىديعسوبلا رماع نب ديعس نب دشار نيةممج طخب ةيناثلا ةخسنلاو

 .ه ١٤٠١ ةنس بصال \ بجر ةرغ ق هضرعو . هقيقح مامت ناكو

٦( ج نيبلاطلا جهنم _ )٣٦



 ( أ )

 نيبلاطلا جهنم باتك نم سداسلا ءزجلل . لاعتملا كلملا نومب لاوقألا بيترت

١٩ 

٤٢ 

٤٦ 

٥٦ 

٦١ 

٨ 

 : لوألا لوقلا

 ناضمر رهش لضفو ، هضرف بوجوو موصلا ى

 : ىناثلا لوقلا

 . ههوركمو عوطتلا موص لئاضفو ، ردقلا ةليل رك ذ ىف
 : ثلاثلا لوقلا

 ثكالذ ىلع ةداهثلاو لالهلا ةيؤرو ڵ ناضمر رهشب ملهلاو ‘ مودلل ةينلا ىف

 : عبارلا لوفلا

 . هيف ءاح امو كذلا مود موص ف

 : سماخلا لوقلا

 . تاقوألا ةفرعمو روحملاو روطفلا رك ذ ق

 : سداسلا لوقلا

 . يسان وأ ادماع راهن لك أ اذإ مشاصلا:ىف

 : عباسلا لوفلا

 . راهن وأ اليل بنجأ اذإ مئاصلا ىف

 : نماثلا لوقلا

. كلذ ةرعم نايبو ءاسنلا موص ف



٩٢ 

٩٥ 

١١٧ 

١٣١ 

٣٤ ١ 

١٧٤٨ 

١٦٨ 

١٩١ 

 ( ب )

 : عساتلا لوقلا

 . ديبملاو نايبصلا موضو اوملسأ اذإ نيكرشملا موص ىف

 : رشاعلا لوقلا
 . كلذ ريغو ربك نم موصلا نع زج نمو ضيرملا موص ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 . كلذ نايبو هل بحتسي امو رفاسملا موص ىف

 : رشع ىناثلا لوقلا

 . هنم جرخي امو فوجلا لخدي امم موصلا صقن ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . ىماعملاب موصلا ضقن ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

 . هموزلو هئاضقو موصلا لدب ىف

 : رشع سمالا لوقلا

 . هيلع بجمال نمو هيلع بج نمو ؛ رطفلا ةاكز ىف

 : رشع سداسلا لوقلا

 . بجيال امو اهفو اهنم ب امو { اهظافل أو روذنلا ىف

 : رشع عباسلا لوقلا

 د ومقلاو . ىدهلاب رذن وأ فا> وأ > ةريح ٥ رغ وأ همسةن لعج نم ق

. هيناممو جورلاو ةلصلاو ةرايزلاو



٢٢٢ 

٢٣٢ 

٢٧ 

٢٥٣ 

٢٦٧١ 

٢٨ 

 : رشع نماثلا لوقلا

 . هماكحأو فاكتعالا ف

 : رشع عساتلا لوقلا

 . ىرملا و ةه٥لصل اب رذنلا ق

 : نورشملا لوقلا

 . كلذ هبشأ ايو اهحرشو اهبورضو ناميألا ىف

 : نورشملاو دحاولا لوقلا

 .كلذ هبشأ امو حبقلا نعللا ىو ى اهفونصو نامألا ةرافك ىف

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 . كلذ هيخع بوي نمو ، تارافكلا ىف ةوسكلاو معطلاو قتملا ىف

 : نورثعلاو ثلاثلا لوقلا

 . نامألاو مايصلاو <

 : نورشملاو عبارلا لوقلا

 . كلذ هبشأ امو « ناميألا ظافلأ ىف

 : نورشعلاو سماهلا لوقلا

 . كرشملاو دبعلاو ىصلا نيمي ىف

 : نورشعلاو سداسلا لوقلا

 . بيغلاب ناميألا ىف

 : نورثملاو عباسلا لوتلا

. ناميألا ىف ةينلاو ء لعف ىلع فئاخال نيهملا زاوج ىف



٠ ٣٩٧ 

٣١٣ 

٣١٩ 

 ه٣٧٢٤

٣٢٨ 

 ٣مم

0٢ 

٣٥٧ 

 ( د )

 : نورشعلاو نماثلا لوتلا

 لبق مالكلا ىفو ، لعفلا لبق ءىشلا توفيف ءىش لعف ىلع نيملا ىف
 . نيملا مامتإ

 : نورشعلاو مساتلا لوقلا

 فطع ىفو « كلذ ىف تفاتخا وأ ىنملاو ظفللا ىف تقفتا اذإ ناميألا ىف

 . نيملا

 : نوثالثلا لوقلا

 . ةنايخلاو ملظلاب نيملا ىفو « اهدرو اهكرتو قوقحلا ضبقب نيملا ىف
 : نوثالثلاو ىداحلا لوقلا

 . لتقلاو برضلاو ديقلاب نيملا ىف

 : نوئالثلاو ىناثلا لوقلا
 . بسكلاو .تاراجإلاو لامعألاو نيملا ىف

 : نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 . ةرطفلاو ةيحضتلاو جورذلاو لوخدلاو باهذلاو ۔ىجلاب نيملا ىف

 : نوثالثلاو عبرلا لؤقلا

 . نكسلاو تيهللو ةمماجملاو ةرشاعملاو انزلاو ءطولاو جم وزملاب نيملا ىف

 : نونالثلاو سماخلا لوقلا

 بوكر لاو ةكرشلاو ءارشلاو عيبلاو ةراجتلاو ةيطعلاب نييملا ىف

 : نوثالثلاو سداسلا لوقلا

. دحاولا لوق هيف قدصي امو ى اهيلع ربجلاو لاعفألاب ناميألا ىف



٣٦٣ 

٦٥ 

٣٧٠ 

 تتا

٣٨٠ 

٣٨٣ 

٤.٠ 

٢٧٣ 

٣٥ 

 ( ه )

 : نوئالالاو عباسلا لوقلا

 . لذ هبشأ امو ناميألا ىن هيلإ ناعفرلاو فلاحلا ىلع احلا مكح ىف

 : نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 . ناميألا ى ءانثتسالا ىف

 : نوثالثلاو عساتلا لوقلا

 ، هضعب لعفف ءىش لعف ىلع فل> وأ « هلف ىلع ردقيال ام ىلع فلح نميف

 . هلمف دقو ائيش لمف امو

 : نوعبرألا لوقلا

 . لهاجلاو لقاعلا رك ةو 2 مارحلا لملحمو لالحلا رح ىف

 : نومبرألاو ىداحلا لوقلا

 . هنم فاخ نم هفلح وأ هربغ ىلع فلح نميف

 : نوهب رألاو ىناثلا لوقلا

 . نيطالسلا ناميأ ىف

 : نوعبرألاو ثلاثلا لوقلا

 . ةقدصلاب نامألا ىف

 : نومبرألاو عبارلا لوقلا

 . موصلاو ةالصلاو جحلاب ناميألا ىف

 : نوعب رلاو سمالا لوقلا

. هلذب و ناميألا ىف دودحلاو ىشلملاو سدقملا تيبلاو دجاسملاب نيملا ىف



 ( د )

 ٤٤٥ نوعبرألاو سداسلا لوةلا :

 . تالوكأملا ىف نيملا و راملا تقو ىف

 : نومبرألاو عباسلا لوقلا ٤٥

 . كلذ هبش وأ رمم وأ بطر نم ناك امب نيملا ىف

 : نوعبرألاو نماثلا لوقلا ٤٠

 . ءارثلاو قوذلاو برشلاو لك ألاب نيملا ىف

 : نوعبرألاو عساتلا لوقلا ٢

 . لامفألا و سابلياب نامألا ف

 : نوسجلا لوقلا ٤٨٥

 . رهدلاو تاقوألاو مايألاب نيملا ىف

 : نوسحلاو ىداحلا لوقلا ٤٨٨

 . طلغلاو مونلاو ناميألا ىف نايسنلا ىف

 : نوسجناو ىناثلا لوقلا ٤٩٠
 . ىلاعت هللا 2 رذو زوجي .ال امو هنم ز وحن امو } هتفصو حبذلا ف

 : نوسخلاو ثلانلا لوقلا ٦

 . زوجت ال نمو سانلا نم هتحيبذ زؤجت نميف

 : نو-خاو حبارلا لوقلا ه.

 . لدب ىذلاو بدهافلاو قراسلا ةحيبذ ىف

 : نوسجلاو سماخلا لوتلا ه۔٢

. هربخو ديدح نم حيذلا هب روعي ايف



 ( ز)

 ٦ نوسجخاو سداسلا لوقلل :

 . كاذ هبشأ امو حيذلا دعب كرحتت مل اذإ ةحيبذلا ىف

 : نوسجلاو عباسلا لوقلا ٤

 . نينلاو ليفلاو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةلالجلا ركذ ىف

 : نو۔+او نماثلا لوقلا ه٠

 . لحب ال امو اهم لحب امو اهبورضو دويصلا ىف

 : نوجناو مساتلا لوقلا ه

 وأ ديصلا نم برضي ايفو ص لحبال امو ريطلاو با ودلا نم لحمب ايف

 . شوحولا ةفرعمو 2 نعطي

 : نوةسلا لوقلا ٠

. اهم رحنو رما ىف




