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 ققحملا ةلك

 : باتك نم ك نمانلا ءرملا قيتح ‘ هغيف وت نسحو 7 نومب ىتنا دق

 : ماسقأ ة ةسمح ىلعا لمتشي و نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهحم (

 : لوألا لا

 . الوق رشع ةثالث ىف وهو : :ركنمل نع ىهنلاو ، فورعملاب رمألا ىف

 7 . :: ٠ ىلاثلا منلا -

 . الوق رشع ةسنخ ىف وهو ٠ مامإلا ماكحأو ةمامإلا ىف

 ثلاثل . . 8 7 َ قلا :

 . الوف ن .رشعو ةنال : وهو . هيناعمو داهجلا ىف

 : عبا ا متا

 . لاوقأ ةينامث ىف وهو مهماكحأ و ةالولا ف

 | : سماخلا مسقلا

 . الوق نيرشعو نينثا ىف وهو 4 اهىناعم لمصفتو اهتماقإ و د دودلا ىف

 . ىواعدلاو ماكحألا ىف : عساتلا ءزجلا هيليو .

 . ه ١٤٠١ ةنس ةدعقلا ىذ ىداح خيراتب كلذو

 قيقح ٠

ىل راحلا نايلس ن لجح ن ملاس ..



 متر رنام سب

 لوألا مسقل

 لوألا لوقلا

 كلذ ىناممو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف

 ناتيجاو « ىلاعت هللا ضئارف س ناتضيرف ركنملا نع ىهللاو فورعمب رمألا

 . نيدبعتملا نيفلكملا نم كلذ ىلع ردق نم عمج ىلع

 نمو ث مهنارشو مهنالوو لدعلا ةم أ ىلع بجي ام هنم : ةفلتخم بورض وهو

 . ةماعلا ىلع بجمام هنمو 2 كلذل هسفن ماقأ

 . موزللا ىلع هضببو « ةيافكلا ىلع هضمو 2 ةدكؤملا ضئارفلا نم وهو
 . ةتأ كنم نكتلو » : ىلاعت هلوق ىلاعت هللا باتكن م هضرف ىلع ةجحلاو

 . « نوحلفملا م كثلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعلاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعأل

 ىنعي « مكنم » اون وك ىنعمب « نكستلو » : هلوق { لعأ هللاو هيف ىضلاف

 وهو « فورعملاب نورمأيو , مالسإلا نيد وهو « ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ » نينمؤللا

 «نوحلفملا م كلثلوأو» هللا ةيصعم عيمج وهو هركلل نعنوهنيو» هللا ةعاط عيمج

 نم ةريثك تايآو . موزل اذهو ء ركنملا نع نيعهانلاو فورعملاب نيرمألا ىنعي

 . هضرف موزل ىلع لدت هللا باتك

؟ ءايحألا تيم ىلع مكلدأ الأ : هباحأل ولو ىبنلا لوق : ةنسلا نمو
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 هناسلب الو ى هديب ركنملا ركنيال نم : لاق ؟ هللا لوسر اي )0١ ون نمو : اولاق

 ء ادحأ 6٢ ملك امو اثضوتم موي تاذ جرخ هن أ :نط هنع ىورو . هبلقب الو

 نع اوهنو فورعم اورمؤا : لوقي ىلاعت هللا نإ سانلا اهيأ لاقف ربنملا ىلع دعقن

 ىنورصنتسنتو مكيطعأ الن ىت ولأتو { مكبيجأ الف ىن وعدت نأ لبق نم ركشلل

 | ٠ _ ١ كرصنأ الف

 اورمأ 2 نيملسملاو تالت نلا نأ !ض تعمجأ اهرس أب ةمألا نأ .: : عاجإل نمو

 ،حالصلاب مهلمهرم أعم.هلنيدا رلا كلذ ىلعا وبراح و هب كرشلا نعاوهنو ث هللاب ناميإلا

 اركمم اوكرت الو ‘ نيملسملا رود عيمج ىف كلذب او رمأو ، داسفلا نع مهل مهيهنو

 لامأ نم هيلإ اوب دن و هب اودبعتام لضفأ هنأ داقتعا عم ك هوركنأ الإ ارهاظ

 ةف رعلا دعب ربلا لاعأ عيمج ا نأو ى داهجلا نم لضفأ هن و « لاب مهناميإ دعب ى ربلا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا عم 0 :ن دمحم هب ءاج ام اقح نأو د هلوسرو هللاب

 نم ديدشلا باقعلاب هللا مهمعد نأ ڵ هكرت ىف مهف ون ىجل رحب ىف ةلتك ركنلا

 . هدنع

 دقع اهبحاص اهيلع لتقي قح ةلك اهاك لامعألا لضفأ : لاق هنأ للط هنعو
 . رب 71 )( ناطاس

 هيلع ةتنا ىلص هتنا لوسر تعمس : ::ىردخلا ديعس ىبأ نع ىراخبلا الإ ةسخلا جرخأ )١(

 هلقبف عطتسي مل نإف . هناسلبف عطتسي نإف . هديب هريغياف اركنم مكنم ىأر نم : : لوقي ملسو
 . ھ ١ نامإلا فعضأ كاذو

 اوعدت نأ لبق 4 ركفلا نع اوهناو فورملا اورم : ةشئاع نع ةجام نيا جرخأ )٢(
 كل باجتسي الف

 م . داهجلا مظعأ نم نإ : هظفلو ديعس ىبأ نع ىذمرتاإو دواد وبأ هجرخأ ()
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 نيدتعملا عتم و ءاهفسلا ىديأ ىلع ذخألا للط هتنس نم نأ : ةمألا تمجأو

 هللا ىمع ىتح «:اليبس هيلإ دجم وهو لذ كرت نم نأو « ءادتعالاو رطلا نم

 كيرش ى .كلذ عم ركفملا نع ىهنلاو رمأالل كراتلا نإف هدابعل لظلاو ناودملاب

 . هضرف موزل ىلع ججحلا هذه تلدف « هيثإو هناودع ىف ىدتملا هملظ ىف ملاظلا

 ص ىهني ايف املاع « رمأب ايف اماع نوكب نأ ليبسلا اذه اسل ىنبني امو

 هجو الإ هب ذ رال هتعاط ىفو‘ ىلامث ث هتدن اصلخم ‘ ىهني ايف اتيفر ‘ رمأب اين اقينر

 . . . ىلاعت هللا

 ىتح ، ىمح نأ نم رثك أ « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا لئاضنو

 سودرفلا ةنج نم ىلعأ ةنج نانجلا ىف سيل : لاق هنأ رابحألا بعك نع ىور

 . قيفوتلا هبو { عأ هللاو . "ركملا نع نوهانلاو فررمعللاب نورمآلا اهيفو

 :ح م ؛٭
: :.! 

 لك ى نابجإو ركنملا نع ىهنلاو فورلاب مألاو : لينلا حرش ىف بطقلا لاق )١(
 ةمأ ولو ركن. وأ فورعم كلذ نأب ملاع فلكم لك ىلع ةيافك ضرف . ةقاطلا ردف ىلع نامز

 رفكيف . هبهن هيلع بجي هلعفي افلكم ىأرنم نإف . هكرش وأ هلعاف رفك ةفرعم ىف عسويال ام الإ
 رمألاو . فورممب رمأ ركن. نع ىهن .لكو . هيهن مدمي رفكبو كيرشت وأ هريفك_ة مدب
 ىهنلاو فورعملاب رمألا باب نم نيمصاختملا ني مكلاو . ركنملا نع ىهن بجاولا فورملاب
. ىهتنا . ركملا نع



 ىناثلا لوقلا

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم ةماعلا ىلع بحم اب

 كلذ هابشأو كلذب ةمألا مهرمأي : ولو

 ‘ مدالوأو مهمرحو مهس هن ] ق مل اشا نم نيثيفتسلملا ةئاغا إ لثم كلذو

 . مهلظ نم نيبو مهنيب اولوحي ىتح « مهلبس ةفاخإو مهلاومأ باصتغاو

 وأ لدع ةممأ مهيف ناكو © مهل داهجلا نود مهملظ نع مه اوليحتسي مل نإف

 مهنالوو ةمنآلا ىليو ؛مهرمأل كلذف اوضري ىتحمهيلإ كلذ اومفرو«مهتالو نم دحأ

 . مهعم لدعلا ىف هب نوةحتسي اوناكأ 2 مهباقع

 الإ مهملظ نم اوعنتمي ملو « مهترضح مهنالو وأ ةمألا نم دحأ نكب مل نإو

 نأل ، مهل ةبوقعلا ليبس ىلعال © مهلظ نم مهعند ةين ىلع مهل كلذ ناك« مهداهج

 ٠ مهؤارمأو لدعلا ةممأ هيلع نمؤا امنإ كاذ

 زئاجو ى ةالصلا لهأ ةفاك مزلي اننصو ىذلا راكنإلا نم برض اذهو

 دجوي ملام ماملا رمألا ىف نولخاد اميمج مهنأل ؛ مهنم ملاظلا ناطلسلاب هيلع ةناعتسالا

 ناعتسي ام لثمب ثلذ ىف للا هنم افرامتم نكي ملو ص هريغب ثالذ عنم ىلإ ليبسلا

 . هنم رثك أ 5 هب هيلع

 .هب رمألا مومع نم هجرخ مل هنأل « مامإلا هب رمأي مل ولو بجاو راكنإلا اذهف

ىهالملا نم تاركشملا عيمجو ث دجاسملاو قرطلا ىلع ثادحإلا كلذكو



 -ص ٠٩ ١ ۔۔۔-۔

 . اماك لامحألا عيمج نم ةيصعملا مكح ىلإ ةعاطلا مكَح نم جرخي امو « ىصاملاو

 © مهنيب تاذ حالصإو ث مهيب اذ فادنإإلاو 2 اضعب مهضعبل ةحصانملا مهيلعو

 ‘ مهضارعأ ريفوت و ، اضعب مهضعب لاومأ ظفحو ى مهلهاج ملعتو مهلاض داشرإو

 . مهنساحم رتسو « مهناروع راهظإ و سسجتلا نعفكلاو

 عيمج نم ، كذ ىلع ر دق نم عيمج ىلع بجاوف « ليبسلا اذه لشف ناكامو ٠

 . قيفوتلا ةبو .لعأ هل هللاو . نينيدتملا نيدبعتملا

+ وج ٧



 ۔۔ ١١

 كلاثلا لوتلا

 مهئار.أو ةمألا ىلع بجي ايف

 ىواعدلا لثم وهف . فيوختلاو ةظعولاب الإ راكنإ ةيعرلا ىلع بجي الو

 نع مهوعنميو مهوفصني ىتح ث ماكحلا ىلإ اهيف نوعنارتيو ء سانلا نيب ىرجت ىتلا
 . اضمب مهضعبل مهملظ

 مهملع هللا بجوأ ام مهكرت ىلعو ڵ اضعب مهضعبل مهملاظ ىلع موب.دؤي نأو

 . مهبلع تاضرتفما نم هوك رتام عيمجو ، مهمايصو مهنالصل مهتعاضإك ث مهسفنأل

 هللا اهمرح ىتلا ثئابملاو ث لا ىف لوخدلاو مراحملا عيمج نع مهورجزي نأو

 « ةبوقعلاو سبحلاو بدألاب «ىلاعت هللا تامرح نم اثيش كهتنا نم اوبقاعيو ث مهيلع

 .مهلداجو مهلهجو مهنالانج ردق ىلع٬مهل الكسنو عدر هنور.امىلع ،هبنورجزني امب

 . اسبح لوطأو ةبوقع دشأ ناك« بنذلا ىلإ ةدوع عرسأ ناك نمو

 نودسملاو هلوسرو هللا بجوأ ىتلا ، ىلاعت هللا تامرح نم اثيش كهتنا نمو

 ىف مهيلع هللا بجوأ امب ع دودحلا نم اوتأ ام ردق ىلع مهوبقاعي نأ : دودحلا اهف

 . كلذ ىف لدعلاب كللذ

 ءانغلاو ، ىتوملا ىلع خارصلاو بدنلاو « ةحسأانلا حون لثم ركتي ايم كلذكو

 ةمذلا لهأ ىديأ ىلع ذخألاو « ءاسنلاو لاجرلا نم نيقهارملاو نيلقاعلا نيغلابلا نم

. مهيف ةنسلا هب ترجو اهب نوكسملا مهناب أ ىلا ةثيهلاو ىزلا نم هنوكرتي امب



 ۔ ١٢

 .مهسابل و مهنثيهنمنوملسملا هحبقتسيىذلا مهيز نع نوهني ءاهفسلا كلذكو

 مهئافقأ ف ررطلاو > مهمادقأ ىلع رزألا ءاخرإ و مهيشم ف مهساليخو مهرنخبت و

 هبشتو :هانعمو اذه لثم نم ناكامو مهاملرصقو ُ مهبراوش ةلاطإ و « مههوجوو

 .. جمسو نيململا نيب حبق امو ء مهناثيه ىف لاج راب ءاسنلاو ءاسنلاب لاج لا

 ىهن امو ى زبزنلا محلو ةتيملا لثم تاركسملا عيمجو ةذبنألا غيب كلذكو

 5 . كلذ ىلإ اورطضي اه , هنع نوملسملاو هلوسرو هللا

 مهتاعانصو مهتعلس ىف مهل شفلاو ث نيملسملا زود ىف ةحلشألا ءاهفسلا لمحو "

 ًانيضقنُسا ولو ، ههنشيام زيغك ىنملا اذهو ء كلذ نع هب نوزجزني امب اهلهأ انعو

 . بابلا اذه نم د وصنملا ريغ ىلإ ىمعلا جرخو ‘ باتكلا لاطل 4حرش

 ١ ٠ اغاوه عابنا نع هسفن ىهني نأ وهو هس ةصاخ ف ناسنإلا مزلي ام هنمو

 : راهنو اليل ابئاد اه الهإ ىف ىسي ىذلا ودعلا ةعاط اهتاوهش راثيإو

 ؛ امهنم مهأو ، نيلوألا نيبابلا نم ترك ذ ايم دشأو قدأو رح.عأ بابلا اذهو

 هجو الو ڵ بابسألا نم ببسب هيف هل رذع ال ، هبرو هسفنو دبفلا نيب اذه نأل

 : . هوجنولاا نم

 هروضح دضع الإ كلذ مزلي الف ، نيلوألا نيبابلا نم تركذ ام امأو

 . تلذب ىلتبملا ىلع ةمئاقلا ةبحلاو ململا دعب هيلع ةردقلاو « هب نحتمالاو

زارتحا هغم زرتحمبو ، هركذ هبلق رعشي نأ ناسنإلا ىلعف ء بابلا اذه امأو
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 دهاوشو بولقلا رئاصب ةقيقحب ء ركفتلاو رظنلا ميديو ؛ هودع نم بولطملا فئاحلا

 عيجىف ى ةركسفو ت“و قطنو 2 ةرظن و ةرطخ لك ىف ىلاعت هللا بقارو « لوقنلا
 ( . هلامعأو هلاوقأ

 ء ةنجلا وهو ء :هباوث رك ذو ء لاح لك ىلع هللا رك ذب اذه ىلع ناعتسي امإو . ....

 ءةمايتلا مو: لاوهألا دزادشو توملا صصغ نم قلي امو « رانلا وهو هباقع رك ذو

 هلضفتو ، هتوقو هلوحم همصعيو هيدهو ،هقنويو هنيعي نأ هللا ىلإ عرضتلاو ءاجرلابو

 مهتي هنل انيف اودهاج نيذلاو »: ىلاعت هللا لاقاك ع بيجم بيرق هللا نإف . هتتمو

 . . : . « نينسحملا عل هللا نإو انس

 ىلإ هدابع نم ءاشي نم ىده هللاو ، هعضوم اذه سيلو ، لوطي حرش اذهلو ...

 . تسم طارص

 : ٠ باتكلا اذه ىنعم نه هان دصق ام رك ذ ىلإ انعجر

 كنردق نإ نهتنسلأب:نركنيلو ء لعفلاب راكنإلا نهمزلي الف ءاسنلا امأو

 بدألاب بقاعي .هنإف {. ةبراحم ريغ نم هركسنمب عنتمم لك نأ ملعاو ى بلقلابف الإو

 . دودحلا نم ءىش هيلع بجم ال ايف ، سبحلاو

 تبجو ولو ةبراحملاب قوقحلا نم ءىشب وأ « رك انملا نم ۔ىشب عنتمم لكو
 . همزل ىذلا قحلا ىلإ عجريو ، هيلع بجو ىذلا حلا ىدؤي ىتح هتبراحم
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 دين يلخلا ققحملا راتخاو .اهناسلب ةأرملا ىلع ركنملا راكنبوجو ىن ءاملعلا فاتخا )١( ا ٠
 نزنمؤملاو » : نات هلوقب المع ءا ةردقلا عم اهيلع راكنإلا بوجو ث هنع هتنا ىضر نافلخ :

 - نأ نينالا ةححو » ركملا ن ,ع نوهني و فورعملا نوزمأي ضمب َ ضع ءايلوأ مهضعب تانمؤملل

 . ھ ا ركنمب ‘ ركنم ريغي الف . ركنم .



 نم كلذ دهش نم ىلع ، ركنملا راكنإ بجي هنأ نيهلسما لوق نم انفرعو

 ءدتقاط ردقب دحأ لك ىلع هنم ةنكملاو « هيلع ةردقلا عم( هبك ار وأ هلعاف وأ هلئاق

 ءاكلاه كلذب ناك "لعفي مف راكنإلا ىلع ردق نم نأ .عامجإلا ليبس ىلع كلذو

 ءةيصعملا كلت ىف هتىكراشم نمو كالهلا نم لس هيلع ركنأ نإو . اكراشم هلعافلو

 وهو فورعملاب رم ي نأ دحأل زوجي ال هنأل « ركنملا بانتجا دعب كلذ نوكيو

 هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع ىور اك . هلمعي وهو ركملا نع ىهني وأ « هكرات

 ركنملا نع نيهانلا « هل نيكر املا فورعملاب نرمآلا نا ) نمل : لاق هن أ : هنع

 . هل نيبك ارلا

 هسفن ىلع عطق نم ىلع هضرذ دشأوءلسم لك ىلع نيركملا راكسنإ بجاوو

 نأ الإ {هلهأ ىلع ركفم ركنملا نأ فرع نم ىلعو «هلا ليبس'ىف ادهاجم ءارشلا

 . لوقلا ضمب ىف روذعم ةيقتلا دنمف « ةيقتلا اهمف زوجت ةلاح ءىج

 ديري نالف كيلإ ىنلسرأ :لاقو .هيةتي ناكو « اركنم لمعي آدحأ دجو نمو

 . نالف هلسر مل ولو ركملا عفر هب دارأ اذإ ثالذ هل زئاف ء ركلا عفر كلذب

 نمل ليو : ةلبج نع ءايضلا ىور اك . لماعلا بغ ملاعملا ىلع ديدعتلا باب نم انه )١(

 نع رذع اذه ىف سيلو . ليولا نم عبس لمعي الو ملمي نمل ليوو ٠ ليولا نم دحاو ملعيال
 لوتسم امهالكو . رخآ ضرف ىهنلاو رمألاو ، ضرف ل.هلا نأ : كاذ نايبو . ىهنلاو رمألا

 نع اوهلاو ث هولعفت مل نإو فورعملاب اورم : سنأ نع طسوألا ىف ىاربطلا ىور دقن . امهنع
 وهو ىهانلا رمآلاو . نيياقع بقامم ىهنلاو رمأالل كراتلا ىصاملان . هلك هوبنتجت مل نزو ركنملا
 . ملعأ ةناو . قرفاا وه اذه . طقن ةيصعملا ىلع بقام. ى صاع



 لصف

 { مهتاعانصو مهملس.ىف سانل نيب شغلا : ةمألا ىلع هراكنإ بج امو

 ررض نم هيف امو 2 اهضبق ةو - ') تابوصتلل عيب و مهيزاومو مهلياكم ىف فيفطتلاو

 . مهياود قالطإ و ‘ مرجشو مهلخ سرغو مهضورأ دودحو ؛ مجتيدا ف معي

 نم ىذألا نم دلوتي امو ى مهنسل اب ب مهنيب ايف ىذألاو مهلزانم ف مهنيب ررضلاو

 اهكلم ثيعوتوءاهوج ةيطفتو .نيملسملا قرط اهعازشإ و فنكلا حتاور لثم

 ‘ راكتحانمو د مهبرحله ا لإ نيملسملا ضرأ نم عاركلاو حالسلانم لمحبامو

 ‘ مهتعيرش أ نم عدبلا ءافطا و 2 مهنم اهيلإ ةجاحلا دغع مهضر أ نم اهلحو ، ةمعطألا

 ىهالملا عمبو ءمهضر أ ىف نارينلا تويبو عيبلاو سئانكلا نم ثدح أ ام راكنإو

 . اهنم هب نوهلتي ام لاح نع اهلاطبإ بج و . اهب نيغلابلا ىهلتل الإ حلصت ال قلا

 نأ نعنميو ص قرطلا عراوش دنعو 0 رعس ريغ ىف نلستفي نأ ءاسنلا عنم و

 ةبيرلا نم ناع فيخ اذإ هريغو لزنلا نم نعنعو ، قرطلا ىلع ندمقي

 كلذ ىف

 ةعتمألا مضو نمو قاوسألا ىف فوقولاو لاجرلل ءاسنلا ةمحازم نم نعنميو

 سانلا ىلع ريعسقلا نم عنميو اهريغو مهاردلا نم تاشوشفملا لمع نمو ، قرطلا ىف

 ضعب صخر دقف 2 ثالذ ىلإ ةجاحلا دنع الإ اهعيب ىلع مهل ربجلا ىفو ن مهلاومأ ىف

 . بهذت نأ ةلودلا ىلع فيخ اذإ نيملسملا

 . هيلإ رارطضالا دنع هتميقب هعيب ىلع ربجم نأ ماعطلا هدنعام دحأ كسمأنإو

 م . تاشوفغملا : (خ ) ىف )١(



- ١٦١ 

 لصف

 . كلذ نم ناكمإلاو ةردقلا دنع نيلاظلا نم نيئينتسلل ةئاغإ نيملسملا لعو

 نإف . بابلا اوحتنا : مهل لاقيف ثينتسي ثينتسب وهو تيب فوج ىن هيلع مجه نمو

 ناكام و اذه لاق اذإف ء نيملسمل اي هاب : لوقب ثينتسلاو « مهيلع مجه اوحتفي 1

 حئاص نوكي نأالإ ، نيجوزلا نيب ناكولو هرصن بجو « مالكلا نم هانعم ىف

 اذإ الإ ءاضرف هرمن عماسلا ىلع بج الف «نيملسملابو هلراب ةئانتسا ريغ نم 4 توذضب

 . قيفوتلا هبو .ملعأ هللاو . ضعبل مهضعب نم رطلا هل نيبت

» » »



_ ١٧ 

 عبارلا لوقلا
 ةلبقلا لهأ نم فالخلا لهأ ىلع نيلسملا كح ىف

 نإف . مهملع هوضرعيو ، مهنيد مهوملعبو ى مالسإلا مهل اوبسني نأ ثلذ لوأو .

 . مهلع ام مهيلعو 2 نيملسملل ام مهل ناك هولبق

 ك مهدالب نم جورخلاب مه ورمأ ء نوملسملا هيلع ام ريغ اورهظي نأالإ اوبأ نإو

 . مهل اوضرعي ملو { موك رت اوجرخ نإف

 مالسإلا لوبق ىلع اوهرك أو كاذ ىلع اورراقي اوب وتي و اوجرخ نإو

 . لالضلا ءافطإ و عدبلا ةتامإو

 . قحلا ىلإ اوعجري ىتح ى لاكنلاو سبحلا اوبقوع اوبأ نإف

 هيجوتلا ىلع مارحإلا ةريبكت ميدقتو ، ةالصلا ىف تونقلا مهلع ركفي اممو

 نيملسملل فالخ هيف ءىش لكو ث مارحإلا ةريبكت دمب ةالصلا ىف ىديألا عفرو

 . مهيلع ركنأ

 لتقي : لاق نيملسملا ضعبف ڵمهمالحأ هفسو 2 مهللضو نيملا فلاخ نم لكو

 . لتق الإ و بات نإف ء باتتسي : لاق مهضمبو صخرو

 اذهو . هل لاكسلا ىف غلابيو سبحيو عيجولا بدألا بدؤي : لاق مهضعبو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . قفرأ ىعم لوقلا

» » » 

( ٨ ج - نبلاطلا جهنم - ) ٢



 س ١٨

 سمالا لوقلا

 هب نؤرمؤي امو ةمذلا لهأ ىلع نيملسلل ماكحأ ىف

 نأ نورمؤي نيملسملا دالب كح ف اوناكاذإ شسوجلاو ىزاصنلاؤ دوهنلاو `

 نيملسملا ىز نع هب نوجرخم امؤ ڵ مهسابلو مهناثيه ىف نيلسملا ىز رنب اويزعب

 لاق ىتح 4 ءابرغلاو نيمداقلا نم مهفرعيال نم مْهبرتغي الثل اهب اونيبيو 2 هب نوفرعيو

 ؛نيملسملا ىز نم ثالذ نأل( مبتولح ىلع مهمئامع راوك أنووليال مهنإ : نوملسلا
/ 

 كاهر;خؤم اوليطيو مبسوزر مدقم اورضةبن أ ال مروش نوليطيالكلذكو أ

 فاكاإلا ىلع نكلو و . جورلا ىلع نوبكر الو ‘ بكم هسوذر نوقلح الو

 . `. كلذ اودارأ نإ

 . اهنناوج ىلإ نوأجلب"و . مهقرط طاسوأ ىن نينسملا نومحازي الو

 .'نيبعكلا نود ام وأ ننيعكلا ىلإ ةعوطقم الإ فافلا نوسبلي الو

 هذختي ً ءىش لكو . مهنامي أ ىف نكلو 0 مهراسي أ ىف ملا نوسبلي الو

 .تاثيمحلا ح نم هن ولمعي نوكرتي ال الف هب نونرب ر ، تاثيملا يج نم نوملسلا

. قيفوتلا هبو . . عأ هللاو



_ ١٩ 

 سداسلا لوقلا

 ضكئارةلاو نتسلا كرتي نم ىلع كحلا ىف

 انثاد وأ انواهتم اهنم ائيش وأ

 . ةلمجلاب رقأ ولو لتم اهسضرفل دحاج ةالصلا كرت نم لكو

 عفريال 0 اهلمفي ىتح برضلاو سبحلا بقوع اهضرفي رقم وهو اهكرت نمو

 ( . طايسلا تحع تومي وأ ىلصي ىتح برضلا هنع

 كرتيو رضحم ىتح هيلع لتق الف ء ناضمر رهش مايص ضرف ركنأ نم امأو

 . لتق همايص كرتو هضرف دحجو رضح نإف . همايص

 . ةاكزلا كلذكو ةالصلا تقوك هتقو سيلف جحلا امأو

 هللا ىضر .قيدصلا ركي فأ نع ةياورلاب جتحاو . ءاوس هلك هنإ : ضمب لاقو

 ناكام الاقع ىن وعنم ول : لاقو . ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتقأل : لاق هنأ هنع

 هيلإ ليم ىذلا لوقلا اذهو . ىسفنب ولو مهندهاجل 4 :ت هللا لوسر هذخأي

 . سفنلا

 نم لتق ؛ رذع الب لقاع غلاب وهو ث ةلبقلا لهأ نم ناتخلا كرتب ناد نمو . .

 . رذع نم الإ هيلع ةجحلا ةماقإ دعب

 . اهقحب افختسمو اهب انواهتم ے ندبلاو سأرلا ىف ىتلا رشعلا ننسلا كر" نمو

.قهفوتلاهبو . لعأهللاو . فالخ هتبوقع ىفو هنم نوملسملا ءىرب ك بيلف بيتقساو



 عباسلا لوتلا

 هتال آو بعللاو .وهللا ىف

 ك ءاسنلاو لاجرلا نم نبنلابلا نم ؤ بعللاو وهالا ىلع عامجالا ركدي اممو

 . ركللا لممي نم لخنع د وعتلاو

 هنأ لثمت نم 77 ءايميسلا لامعأ عيمجو 4 لابحلاب بعللاو رايتل كلذكو

 .مارحلا لك أ أ ىلع الايتحا ، ةنيقحلا ريغ يلع ىوللا ىحو ؛ايحألا لتقي

 هللا ةعاط ريغ ىف هانعم جرخي ا امم .ىش لكو . ل فيسلا ىلغو جنرطشلا كلذكو

 . ةيصعم وهف ةعاطلا نم جرخ ام نأل

 رسكو . ومل وهلل برضي ليوط ريفص لبط ىهو . ةرهدلا رمك اوزاجأو

 اهيلع نونغيو ‘ ىرخألا ىلع اهادحإ برصت رفص نم لمعت ةلآ ىهو ‘ جانصألا

 ىهو ةبصقلاو .ةفورم رمزلا ةلآ ىهو تارمزللاو . مجملا دنع ىزعنام رثك أ ىهو

 . : تدجو امثيح « رسكت هذه نإف . رامزلل

 ىنغ نإو . ركت انإف { حاكنلا ةرهش ربتل تلصتسا اذإ فودلآ امأو

 . . اضيأ ترسك حاكتلا ةرهش ريغ دنع اهلع

 ؛ هريغ الو حاكن ةرهشل لمعتست نأ :2 اذه اننامز ق زوجيال هنأ ىدنعو

 لمطلاىق ديذشقلاب مرقلا رثألا:قطن دقو .لبطلا نم رثك أ نامزلا اذه ىف حبقتست

 . فوفدلا نم رثك أ
ريسملا ىفو ء برحلا مايأ ىف ناكاذإ اصوصخو لبطلا حبقتسيال اذه اننامز ىفو



_ ٢٩٢١ 

 دلب لكو { كح هل ناهز لكو . تلذب راعشإلاو ةمالعلل لامتحالاو ، لوزنلا دنع

 . كح هل

 تارمساح ريغ نجرخ نأ مءامإ نوهني ةنيدملا لهأ نأ رآلا قطن دقو

 ون نيللا دنس يقب ءيش لكو ء ةرسلح ةمألا جرخت نأ نا يتنو
 . حيبق

 . قيفوتلا هبو . لعأ هللاو . نايبصلا ىديأ نم لبطلا قرخ اوزوجو

ج » ٧٩:



٢٢ 

 نماثلا لوقلا

 هانعم نم جرخ 7 خارصلاو قاعزلاو ءانفلا ف

 ىلع بدنلاو خارصلا كلذكو . لاح لك ىلع نينلابلا نم زوجيال ءانفلاو
 . ىوللا

 نيملسملا ىلعو . ةيلهاجلا لاعفأ اياقب نم هنإ : ليق دقن حونلاو قاعزلا امأو

 كالذل لعافلا دارأ اذإ « برحلا مايأ ىف قاعزلا اوزاجأ مهنأ الإ 2 هراكنإو هرييغت

 لوبطلا برض اوزاجأ ا ىتح( بيهرتلاو هل ةبيهلاو ودعلا ىلع ىوقتلاو عامتجالا

 . تاينل ٧ لامحألاو . تاركلا نم ىشو « ةبيهلل

 فورحلا نم ائيش دشنملا اهنف ديزي ناحلاب دجاسملا ىف راعشألا داشنإ زوجي الو

 . تافنلا وأ

 . ريمازمو ناحلأب نآرقلا أرقب نأ زوجيال كلذكو

 هللاو . رفك هب لمعلاو ، ةوسق مهدنع سولجلاو ، ةيصعم وهللا عاسا : ليقو

. قيفوتلا هب و . عأ



 عساتلا لوقلا

 لذ مكحو هتالآو هلهأو بارشلا ىف

 .اوسبحو مهحاعركن أ 4 هحنرا وأ بارشلا نم رييغتلا مد لاهجلا دجو اذإو

 بابسأ مهلع رهاظتو ك تاركسملا لكأو ٤ ئ بارشل اب امهتمناك نم كلذكو

 . كلذ ىلع اوُسبح ك مهتلا

 . تةيرهأ ةالصلا له أ ىدي 1 ق تدجو اذإ او

 . اهانمم ىفو امهلثم ناكامو ، جنبلاو نويفألا لثم تازكسملا رئاس امأو

 نم ذخؤت اهنإف ، اهلك أي نمل اهنوعيبي مهنأ نومهتيو « مهتلا لهأ دنع تدجو اذإف
 . بيرلا لهأ نم هدنع تدجو نم سبحو ‘ اهعيب نم نوعنعو ‘ مهيديأ

 مرحم اهعيب نإ : لوقن ةن الف ك ش ربخل بارتسي الو > ءاودلل اهعيبي نم امأ و.

 . الفلك الل امأ و . . ةدضألا نم تاخوخللل و ] . نذألا و أ نيعلاف تاروطتلل لل

 تناك اذإ رسكت اهنإف ‘ نيراكسلا دنع رجا .امف دجون ىت 41 ىاوألا امأو

 . ف ف زحلا نم

 نونوعتي اودوعي الثل { ةراملا تويبنمالإ رسكت الف ىنيصلاو جاجزلا امأو

 . مارحلا ىلع اهب

 . اهنالتإ زوجي الف 2 زعلا دولج ىناوأو عرقلا ةيعو أ نم ناكام امأو

. قيفوتلا هب و . عأ



٢٤ 

 رشاعلا لوقلا

 مهعضاوم ىف نيثدحملا ىلع لوخدلا ىف

 نإ و . هلزمم ق هيملع محم > هندحم عنتماو > رتتساو اثدح ثدحأ نم لكف

 ثالذلنيركشملابولق تنأمطاو ء ركنمب نولمعي مهنأ اوبيرتساو تيب ىفمدق ناك

 الو اومحقتي نأ ، مهعلع لوخدلا ىف اونذأتسا اذإ اوفاخو « ىماعملاإ نولمي مهنأ

 مهعلع نولخديو لخدن اولوقي نأ مهل زيال ڵ ةبوقملا هب نوديري ىذلاب نورفظي

 . مم اونذأب مل ولو

 هيلع مح ‘ هنمأو هتىب ف عنتما ض ذتمم وأ ‘ 2 , ‘ لتاق وأ ؛ قراس لكو

 ضعب ىلع ث هيلع هل بجي ىذلا قحلاب همصخ هنم فصنأو 2 مكاحلا ىلإ لصوأو

 . كلذ انبحمي و ‘ لوفلا

 رهشأو هيلع اولخد نإو ى قحلا ىلإ عجري ىتح بروح ء براحو عنتما نإو

 . قفرأ وهف ‘ لتف ربخي هرش ءافكتسا ىلع اوردقو ‘ حالسلا

 اوزاجأ ضمبف ص نيدلا هيلع ىذلا امأو . هولتاق لاتقلاب مهأدنتب او مهلتاق نإو

 ح همزل ىدلا قحلا ءاطعإ نع ىراوتلاو دالتلا هنم فرعو عنتما اذإ ى هيلع موجملا

 . هبإرأ ىلإ هميلستو هنم جورملا ىلع رداق وهو

 . كلذ ىف هيلع دمتم ريغ هبر نذإب هنادتسا هنأل موجملا اوزيح مل ضعب و

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو
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 رشع ىداجلا لوتلا

 هتفصو هيلع بجح نمو )رب نرعتلا ق

 نوهب رأ دودحلا لقأو . ر زمتلا رثك أ نم رثك أ دودلا لاف أ نإ : لمق

 . رخا ىف دبعلا دح اطوس

 نأ لذ لمن ملو . اط وس نيسمخ الجر برض ثالام نب تلصلا مامإلا نأ ىور

 . كلذ هيلع باع ) زيملسملا نم ؟دحأ

 :لاقو . اطوس نيعبس دلجف ى انهملا مامإلا هب رمأف الجر نعط الجر نإ :ليقو

 . لفاب ىلع نيملدملا ءامد كفست

 ، فورعم تقؤم ءىشب وه سيلو 2 كاملا ىريام ىلع ريزعتلا نأ ىدنعو

 . هلهجو ىاجلا بنذ نم مامإلا ىرام ىلع الإ
 ۔ے۔۔۔=

 )١( لوقي ملسو هيلع هتنا ىلص ىلا ناك : ةدرب ىب أ ن نع ىذمزتلاو ىراخبلا ىور :

 ىلص ىنلا عمس نمع اضيأ ىراخبلا ىفو . هتنا دودح نم دح ى الإ ، تادلج رشع فوف دلجمال

 ةياور ىفنو . هئنا دودح نم دح ى الإ ، تابرض رشع قوف ةىوقعال : لاق ملسو هيلع ةتنا :

 :تلق . ةنايضلا هافو ىف بطقلا لاق . دحاو نعلاو . طارسأ ةرمخع : ىرخأ ىفو . تادلج رع
 .هخسن ىضتقي ثيدحلا كلذ فالخم ةباحصلا لمعو . هتنا مهحر خايشأآلا ناويد ىف ال فلاخم اذه
 نامثع نعو اطوس نيرشع نم رثك لاكنب غلبت نأ : ىرعشآلا ىسوم ىبأ ىلإ رمع بتك دقف
 .خوسنم ثيدحلا نأ نابف . ةباحصلا هرقآو . ةئام نم وأ دملا نم رثكأ رمع برضو . نيثالث

 ثي اح دتس ى اضيأو . ناويدلا ال ء غيوست ةباحصلا نم ثيدلا ىنام ىلع ةدايزلاو سقنلا فو ٠
 برطضا انبأ هاو . كلذب ملعأ لاو . لاقم هيف : انموق لاق . رذنملا نبا برضلا ىلع راصتةالا

 ىناحصلا )ا ماهلو ةياور ف هعايسب حرص دقو .ةقث نمحزنا دبع نأب بقعت و . هكر بجوف هدانسإ

 دارملا ھ ا ةياور ىف هب حرص هنأ رضيال .
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 هنأ الإ ، تبجو اذإ دودحلا كرتب رفكب اك“« ريزعتلا كرتب مامإلا رفكي الو

 لئاضفلا نم اتيش الو 0 اهنع ىهن الإ تاركنملا نم ائيش كرتيال نأ : هل ىغبني

 . ذاسفلا ىلع نوثرتجي داسفلا لهأ كرتي الو . اهاتأ الإ

 نم اهم بدؤي ةرد اذختم ناك ك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ انابو

 :امل لاقو . ةردلاب اهالمذ ء ةعنقتمةكولمم ىأر هنإ : ليق ىتح . زوج الام هنم ىأر

 . كعءانق نع ىنشك ١

 ةنيزتم ةأرما ىأرو . ةردلاب هبرضف ، رصعلاةالص دمب ةلفان ىلصي الجر ىأرو

 ح نيكسملا ىنتفتل نيزربتو نينيزت : اهل لاقن . ةردلاب اهبرضف 2 قيرطلا ىف ةجراخو

 . ضرم هبلق ىف ىذلا عمطب ر

 ىري ام ردق ىلع . ىلوماي بلكاي روئاي نئاخ اي : سال لاق نم اوبدأو

 ` . هيف لوقلا لصنو لئاقلا لهج نم ك احلا

 تييف هتيدف « هلتقل ك الا دمعتي ملو «ريزعتلابارمض نم بورغلا تام نإ و

 ١ . هافت ىلع برضيال رحلا ريزعتو . هلا ام

 . مهرابدأ ىلع طايسلاو اصعلاب دودحلا نود ام نوبرضي مهنإ ديبملا امأو

 . رارحألا ريزعت نود ديبعلا رزعتو

 . ةلداع ةنيب وأ ء بنذلاب رارقإب الإ ةمهلا ىف ريزعتلا بجن الو

 مهرضحم نم هيلإ لسري فأ دمب مكاحلا عم مكحلا روضح نم عنتمم لكو

. ةمجوملا ةب وقعلاو سبحلا قحتسيف ، قحلاب هورمأ نأ دمب 2 مهاصعف
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 > ةارشلا ىلع وأ ‘ نيلسملا قوس ق وأ ‘ سانلا ىلع حالسلا رهش نم كل ذكو

 . برضلاو سبحلاب ةبوتع دشأو ، امرج مظعأ ناك

 حص وأ ص تالذب براضلا رقأو ك برضلا رثأ هب رصب أو الجر برض نمو

 ك اح سأ و نوهأ ىدنع هكرت طايتلا ريزعتلا همزل { هيلع

 . هب رمأ الو ء ثالذ لعف نيملسملا نم ادحأ نأ لمن مل ةيحالا زجو

 ح نيثدحلا ثادحأ ردق ىلع نورطةيو ، نوديقي مهنإف ء ةرطقملاو ديقلا امأو

 برسضلاوجورجلاو لتقلا نم ء سانلاىلع مهب ره نم فاخبامو « دويقلا ىلع مهتوقو

 . ىعتني ىتح كلذب بقاعيو . هلهاو لهاجلا لهج ردق ىلع ع سانلا ىلع لهجلاو

 هينتمنو .«{ ىجن سبللا همزل نمو 0 قرسلا ق ةدواعملا هيلع حص نم كل ذكو

 . هياع ةرضم الب قثوتسا سبلا لهأ ىلع هنم فيخو « ةلع

 وأ ڵ رحاس اه : هل لاق وأ . ههركي وهو هبقلب هاعد وأ هحبق وأ الجر نعل نمو

 تسل وأ ك قفانم اي وأ ئ قراسال وأ ك باك ا وأ ٤ رامحاي وأ ك ناخ ي وأ ك رداغ \

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ريزعتلا اذه لك ىفف . ىلوم تنأ وأ ، برعلا نم

» ج ه



 رشع ىناثلا لوقلا

 سبجلاب ةبوقعلا ىف

 كلذ هابشأو ناجسلاو نجسلا ةفصو

 ء بكسترملل ناكنلاو ةبوقعلا ليبس ىلع امهنم هجو : نيهجو ىلع سبحلاو

 هل داهتجالاب « رمألا ىلوأل رظنلاب ثلذو . سبحلا اهيف بجي ىللا تاروجمحلا نم
 ليبس ىلع الإ س تقؤم دودحم ءىش كلذل سيلو . كاذ ىن ملدلا لهأ ةرواشم مم

 . داهتجالاب رظنلا

 كر نإف . نيثدحلل ًاعدارو “)آرجز هاري ام ىف « هلل ةحدانملا ممأاقلا ىلعو

 . ريصتتلا ىوس ءىش همزلي هنإ : لوقت الف ى كلذ نم ايش ىلاولا وأ مامإلا

 ةعصو الو ‘ اهريغ الإ 7 الو ‘ اهلمع الإ ةليضف كرعيال نأ ىلاوال ىنبنيو

 بانتجا عم تاثيسلا نع وفعيو 2 ةرفنملا عساو هللاف لعفي مل نإف . اهسنتجاالإ

 ح ملسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر نجس له : راصمألا لهأ فلتخا : يطرقلا لات )١(

 نع مكح نب زهج نع دواد وبآ رك ذو : لاق نا ىلإ ؟ ال مأ ادحأ ث هنع لا ىضر ركب وبأو

 رمع نأ تيثو : لاق نأ ىلإ ىوق نم اسان ماسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر سبح : لاق هيبأ
 هامنف ڵ بصق نم انجس ىنب هنأو ك نجس ايلع نأو . نجس نامثع نأو . نجس باطخلا نبا

 : لاق مث اسيخم هامسو ردم نم ًانجس ىنب مث . سوصللا هتقتفف . اعفان

 ايع مفان دمب تينب اسيكم ايك ىارت الأ
 همالك ھ ا ايك اريمأو انيصح انصح

 هللا ىضر نامع ةمأ اذه ىلع ىشمو . رثب ىن ةئيطملا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نجسو

. اهيف ءام ال رثب ىف هبره نوناخي نمو ماظعلا تايالا لهأ نو.جسي ث مهنع



 ۔ ٢٩

 ىفو رادفألا ىف نوفلتخم سانلا نأل ؟ ثدحلاو ثدحلا ردمت ىن ىلاولا رظنيو

 وهو . طلغلا ليبس ىلعو { ةلففلا ليبس ىلع ةلذلا هنم ىرج نم مهنف . لامعألا

 . نيلا ضب ىف وفهيو . تامرحملا بانتجا عم تاحلاصلا لامعألا هنم فورعم

 . حفصلاو وفعلا \ ردح و . هب , وقع نوه ] اذهن

 ر انسلا لابي الو ‘ ر 2 بتح الو ٤ رمج تامرح كهتني نم مهمو

 . لاكنلاو سبحلا ق ف و هيلع د د ذشي 4 اف ى ٹفللذ هنم فرعد

 لاجلاىف رظنلا بجوأو ع لهجلا نم هيمع ناكامع عوجرلاو ةب وتلا ضرع نإف

 . هقالطإ ساب الف & هنع وفعلا

 ناكا ىلإ عوجرلا هنم ىأرو ث ةبوتلاو سبحلا دعب بنذلا ىلإ داع نف

 مزحأو اسبح لوطأو ةبوةع دشأ ناك« مراحملا كاهتناو لهاجتلاو لهجلا نم ء هيلع

 . « ماقتنا وذ زيزع هللاو هنم هللا مقتنيف داع نمو » : ىلامت هللا لاق دقو . اقاثيقسا

 ص نيدلا هيلع مه حص نمم ث ءامرغلا لال ظفحلا ليبس ىلع نوكت ام هنمو .
 تلإ قوقحلا اودؤي ىتح نوسبحي ءالؤهف . .امرغلا نع ىراوتلاو ددلتلا هنم فاخو
 مهنم فاصنإلا ليبس ىلع الإ ث ديدشلا ليوطلا سبحلاب سيلو . مهلع تبجو
 ش .:... . مهموص

 سانلا قوقحب قاقحتسالاو لهاجتلا مهنم فرعو « اوزواهتو اونجامت نإ
 : . مهملع بجاولا اودؤي ىتح ماع هدش { نيملسملا رمأو

 م

لدهلانم كاجلا ىر ام ردق ىلع ء تايانجلا فالتخاب فلتخت سبحلا عضا ومو
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 مهضعبو . اهب ءامال رثب ىف نوسبحم اوناك ةمنألا ضعب نإ : اولاق تح ى كلذ ىف

 . رح الو درب نم يال ناكم ىف سبَح

 .فيقوتلاو صوصحلا ليبسىلع رظنلاب « داهتجالا ليبس ىلع جرخ هلك اذهو

 . كل ترك ذ ام ليبس ىلع الإ « هنيمب صوصنم ءىش كلذ ىف سيلو

 ةالصلل عضومو « ءالخلل ناكم هيف سبحلا نوكت نأ ىنم رظنلا هبجوي ىذلاو
 تاروعلا راهظإلدعلا نم سيل هنأل ؛ دحاو نم رثك أسبحلا فناكاذإ اصوصخو

 جاتحم ةلع وأ ، نيملا كلمب أطوت تلا ءامإلاو نيجوزلا ريغ سانلا نم دحأ دنع

 . كذ ىلإ رارطضالا دنع « بيبطلا رظن لإ

 . مالسإلا ىن رارضالوررضالو . ليبسلا اذه ىلع نجسلا نوكي نأ ىغبنين

 ىتح ث لابحلاب تايانجلا لهأ تثوتسا « هيف سبحب اتاكم ىلاولا دجي مل اذإو
 . ةب وقعلا نم مهمزا ىذلا دحلا : ىمتني وأ « مهموصخ فصني

 ث سبحلا هيلع بجو نمه حنصلا « هرظن صوصخم ىف ىلاولا ىأر نإو `
 ء كلذ هنيح ف نناحلا سبح نم ص ةلودلل حلصأو زعأ نوكي ءىشب لافتشالاو

 هالوأ امن هسقن تاذ ىف صوصخم دبعتم لكو . تلذب ىلاولا باعي هنإ : لوقن الف
 . هنالخب عرشلا درب ملام « ةفرعملاو لقعلا نم هلا

 ةفلاح 3 الف « هفالخ عرشلا قطن دقو « هلقع ىف َُح ‘ ئيش ىأر نإو

 . رثألاو صنلا دورو مم رظنلل ظح الو . عرشلا

 )١( سابع نبا نع هجام نياو دمحأ هجرخأ .
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 سبحم ث هسيح ىلع نوكي ‘ اتيم أ ةقث ى ان اجس ذختي نأ : ىلا وال ىتبني اممو

 سبح ىذلا بنذلا ةفرممو 2 ىياجلا سبح موي خيرات ىلاولا بتكيو . قلطبو

 . هكح هيلع بيغي الثل ى ةيانجلا نم ىناجلا هيف

 ء ظ

 هنأ اتومأم نوكي : اولاق ام لقأف ڵ هسبح ىلع نوكي ةقث ىلاولا دج مل نإ

 . هنع هاهنيو هب هرمأي ايف ىلاولا لوق ىدعتي الو « هب رمأ ام ريغ لعفيال

 سبح هياع بجي هنأ 7 ملو ڵ سانلا نم دحأ رمأ لالا ىلع لكشأ نإو

 . ثلزذ هيلع قيضي الف . مامإلا رواشي وأ 4 نيملسملا لأسي ىتح هسبل ، ال مأ

 هيلع ددش { سبحلا باحصأ نم ادحأ ةمهتلا تقحلو ابوقنم نجسلا حبصأ نإف

 رزعيو « مرغلا مزل هنيعب دحأ ىلع جص نإو . ةحصلاب الإ مزليالف ء مرغلا امأو

 . هتبوقع ىف غلابيو { رطقيو

 . هيملع برض الف سدلا بقن نم : لاقف ىلصوللا ركب وب أ امأو

 نيملسملا رومأب هفافختسال ىر زعتلا همزلين ك احلا سبح نم برهي ىذلا امأو

 .. . ك الا ىأر ام الإ ، كلذل دح الو . قحلاب هنواهنو 2 كاملاو

 ‘ ةمهب سوبحم وهو هرارقإ ناك نان : هنع ىضرو هللا همحر ليعس فأ لوق

 ةندبلاب الإ هيملع ماقي الف ، هللا دودح نم دخ اهس هيلع قلعتي ام ةمهتلا تناك نإف

. سلا همف روحم الو ك ةلداملا



 ناك ى ىلاولا هيلع ردقو ،فاصنإلا هنم نوبلطيو « دابعلل قح هيف ناك نإو

 . هتبلاطم هيلع

 مالسإلل حلصأ هبلط ىأر نإف . كلذ ىف رظانلا كاحلاف هلل قحلا ناكنإو

 ىناعم نم هرينب لانتشالاىأر نإ و . داهتجالا ىنمب ثلذناك“« هيدي ىلع ذخأ اذإ

 قيضي الف ك سبحلا نم جورخلا ىف لاتحاو ، هسفن عم قحم وهو سيح نمو

 وأ رادج ىف ثدح هنم عقو نإ ڵ هماحقنا دنع هلمف نم ثدح ام نمضيو « هيلع

 . نيملا ىلع هب اوجتحم الثل « لاهجلا نع اذه لثم رتسي نأ ىنبجعي و .هريغ

 نأ مهملعو . ةالصلا تاقوأ ىف سبحلا لهأ دهامتي نأ كحلا ىلع سيلو

 دعصتلا مهل زاج الإ و ، لالاب مهت أي نم اودجو نإ . اولاتحمو مهسفنأل اوبلطي

 . بارتب

 . هريغ اودج 7 كلذ ىلع ررق اذإ { هب مهنأب نأ ءاملا هيل إ اوبلط نم مزلي و

 نم ىلع وه لضفت نإو ، طسبلا نم اتيش رضحب نأ مكاحلا ىلع سيلو
 كللذو . مرادقأو مهلزانمفاتخ سانلاو . كلذب باعي الف « كللذ هل هرظن بجوأ

 . لدملاب ك احلا رظن ىلإ

 اوناك نإ ء مهلاح رظني نم لسري وأ ، سبحلا لهأ دهامتي نأ مكاحلا نعو |

 نم دنع ىراسأ مهقلط أ الإو ث هب مهيتأي نم مهمم ناك نإ. مامط ىلإ نوجاتحم |

. هب نوتوقتي اماعط اوبلطيو اودفرتسي ىتح 4 مهلع هنمأي
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 ى كلذ ىف كاجلا رظن « هليل قحلا ناك وأ ، اديدش اضرم سوبحلا ضرص نهف

 نم ادحأ هب نمضيف ، هجرخأ ث هنيد ىف هل رسأ سبحلا نم هجارخإو هقالطإ نإف

 . هلهأ ا

 هتيدأتب الإ هنع قحلا لوزي الو ث هقالطإب رمأب الف ، دابعلل قحلا ناك نإو
 . قيفوتلا هبو . ملعا هللاو . هميلستو

» « «»
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 رشع ثلاثلا لوقلا

 سبحلا ةدم ديدحو سبلا لهأ ةقفن ىف

 : ليقف . هنم هيلع قفني لام هل سيلو ، سبحلا هيلع بجو نميف اوفلتخاو
 . هلوع همزلي نم كلذكو . هللا لام تبب نم هتمن نوكت

 ناكن إ نيملسملا لام تيب نم مهيلع :قفنأ ءاش نإ ى - رايملا : ليقو

 . مملايملو مهسفنأل نولاتحب ء نيقوثوم مهتلطأ ءاش نإو ث ةمس هين

 ىراسأ اوجرخلاوُم مل ىرعي نإن . مهلاوم ىلع سبحلا ىف مهقفن ديبملاو

 . سانلا نولأسي

 دق دحأ نوكي نأ الإ ء شطعلاو عوجلاب باذعلا نيملسملا ةبوقع نم سيلو

 7 و اعوج ح تام ولو ‘ كالذب قمح هن اف ك كلذ هنيح ىف " لهأ ةلزغمب لزن

 لسرأ ، رضاح ريغ همصخ ناكو « ةمهتلا هتمزل نم سبح مامإلا أربتسا اذإو

 . لدعلاب امهنيب رظنو ء هرضحأو هيلإ

 هراضحإب اليك سوبحملا ىلع ذخأ « ةجحلا هلانتالثيحابئاغ همصخ ناكنإ و

 هيلع سيل : لمق دقن . ليفك هل حصي مل نإو . امهنيب رظنبو ، همصخ رضح اذإ

 . سبح

رفصتلاو ى قرطلا عطق وأ ، قرسا وأ لتقلاب دحأ ىلع مهتلا ترهاظت اذإ و
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 . ةح نكست مل ولو ةمهلاب هسبح زاج ء ضرألا ىف داسفلاو سافلا ىلع

 لطابلا نم ءىش لك ىف تبثت ةمهلاو ‘ سبحلا ريغ ةبوقع ةمهنلاب بجت الو

 . زوجمال ىذلا

 ثالثل ةنس ةرشع ىتفثا لتقلاب مهتلا سبحم : ليقف . مهتملا سبح ىف فلتخاو

 . رمألا ىلوأ رظن ىلعف س ثادحألاو تايانجلا نم قب امو ، نينس

 لفأ . ةعاس : ليقو . ةليلو موي : ليثو . مايأ ةئالث ةمهلا سبح : لهقو

 . رمألا ىلوأ نم رظنلا ىلع ىدنع جرخم اذه لكو . اولاقام

 .كللذ هل زاج هريغ مهتاو هرذع م هل سبح و ةمهتب دحأ ىلع دحأ عفر اذإو

 كلا مزلي الو . مهتلا ىلع بسنت ةمهتلا تماد ام ى رخآلا سبحيو ، لوألا قلطي و

 . هسبح ىف ءىش

 . لدملا ةقثلا الإ دحأ لك قحلت ةمهتلاو ا

 ء ثادحألا لزانمو مهلاوحأو سانلا لزانم ىف مكاحلا رظن ىلإ هنإ : ليقو
 ةثداحلا ةدهاشم دنع فرعي كلذو . هنامفرىف هتبارتساو « هقيدصت و 7 مهنلا ناممرو

 . كلذب نحتمملاو ىلتهملا رظنو 2 ةلزانلا

 ادعاصف نينثالا ربخب : ليقو . رابخألا رتاوتوةهشلا قيرط نم ةمهتلا تبلتو

 ىنم مهب عقي مل اومهتا نإف . مهلوق ىف اومهتي ملام ، مهتلادعو مهتت حصت مل ولو
 . ةمه

 نيلقاعلا نايبصلا نمو 0 اناختسيو امهتي ملام نيدبعلا لوق نم تبث كلذكو

.. بذكلاب اومهتي ملام ، نيقهارملاو



 مهو ثالذ ىف مهقيدصت ىنعم عقو اذإ 2 رارحألا نم ءاسنلاو ءامإلاو ديبعلا كلذكو

 . كلذ نولقي

 !اوتآ نإف . ادحأ هتثرو مهاف ، هلتق نم ىرديالو « رثأ هيف ليتقلا دجو اذإ و

 ذخأ ، كل تقصو امم نولدعيال « دوهش ةداهش نم ةلالدلا هبشي ببس كلذ ىلع

 7 كلذب هومها نم مهل

 نم ىعدمل ىوعدب لجسب هنإ : لوقأ لن « ةلالد الو ببس مث نكي نإذ
 ءانحش ١)هأ:سانلا نأل ؛ هاوعد ىف ىعاللا بيرتسا اذإ اصوصخ ى ببس ريغ

 ` . اضعب مهضعب كالهإ ىف نوعرسي ةنيفضو

 .اصوصخ . لقثأو لوطأ هسبحف ناك دحأ مهناو اح ليتقلا كردأ نإو

 . تاوادعلاو نحإلا لبق نم ء مهنب ىرجي نمم مهنلا ناكاذإ

 لقأهسبغ ؛ هيف ببسال رثأب الإ ؛ ءايلوألا هيعديالوفرميال ليتقلا ناكنإ و

 كاذل ا ىلاولا هبقاع دحأ هب :ماف هرسأ بلاطي ىلو هل ) نكيإ اذإ ليتملاو

 . كلذ هيلإ ببست اذإ

 :ثالذلع مامإلا بقاع اومفرب لو اوبلاطي و . ءايلوأ هل ناكاذإ كلذكو

 ىلع م مهنب ىدعتي الو ، اضعب مهضمب لظي الو ء اضعب مهضعب لتقي سانلا عدب الو

 1 . مهف عز هنألا؟ ضمي

 ض دخأ لتقب رمأ هنأ مهتا نم ىلع نبح الو". هيف سبحال اطلا نإ : ليقو

 . نيملا هيلعو

 لتقلاب نيمهتملا عفر ىلاولاو. 0 كلذ ىف يحلا هيلخ : ناسغ مامإلا لوقو .

. هعم مهسبح لعجي نأ مامزالو . مامإلا ىلإ ةلقنلا رومألاو ءامدلاو



 س ٣٧٣

 اسبح ص ضعب ىلع مهضعب لهجو ص ابراضتو ايمارت امهنأ نايصحلا رراقت اذإ و

 . كلذ ىلع

 ،لوسر وأ دوهش وأ باتكب ةميب مهل حص نإف { نيملسملا ىلع ةعيبلاب مهنا نمو
 . سبحلاب ا وبقوع

 . مهيلإ ريسي نأ مامإللف اوعمتجا نإو
 . مهسبح مهيلع كلف حصو اوبات نإ

 . مذخأ مث مهيلع جتحا 2 اوعنتما نإف
 . . اوميطيو هل اوعمسي ىنح « مهلاتق هل لح اوبراح نإف .

 . مهمكح زيح ىف لخادو ث مهتزنمب وهف دحأ مهمبات نإف

 كلذ بابسأ هنم فرعو ، رحب وأ رب ىف ناك« نيملسملا برحب مهتا نم لكو

 مهسبح ماماللف نيسلا ىلع ىغبلاو ث لبسلا عطقو ، قيرطلا ةاذاؤل ضرعتلا نم

 . نيملسملا كح ىف هوقحتساو هونج ام لكب 2 مهيف هللا كح ذافنإ و

 هممطي الف ، كلذ لعي وهو ،.ثدح وأ لتم ةمهتب بولطم فئاخ .هب رم نمو

 . توملا نم هيلع فاخب نأ الإ ، هيقسي الو

 . . توميب ىتح هيقسي الو همعطي الف { ىغبلا لهأ شيج دئاق هب ره نإ و .

 ثدحلاب ىنعي . اثرح _ ىرآ وأ . مالسإلا ىف اثدح ثدحأ نم نوملمو

 . ره اظلا

 )١( اسنلاو ملسمو دمحأ هحرخأ ثيدح نم ةرقفلا هذه ٣ ىلع نع .



٣٨ 

 ىلع حاص وأ ، باب حتن وأ ، تيب بقن لثم : بابسأب حصت { قرسملاب ةمهلاو

 .قراسلا لعف حبقو ةقرسلا ةرثك ردق ىلع سبحلاف « ةمهتلا هيف ققحت دحأ

 .ةقرسلا رتسب مهنيهنكلو « قرسلاب مهنيال نمم وهوةقرس هتيب ىف دجو نمو

 . كلذ ىف لدعلا لهأ ماكح ىرب ام ردق ىلع « كلذ ىلع سبحم هنإف

 نكمبلاومألا نأل ؛ لاومألا ىف ثادحإلا ىف ةمهتلا نم دشأ ةقرمملاب ةمهلاو

 امب ركلا عفديو . ركسلل ىناعم ىلإ ىواعدلا ىناعم نم جراخ قرملاو ء اهف

 . كلذ ىف الدع نوملسلا هارب

 ىبأو { مهصعب هزاجأف . باودلاو لاومألا ىف ثدحلا ىف ةمهتلا ىف اوفلتخاو

 . نورخ ا كلذ

 ىف ةمهلا تلطب اذإ هنأل ع حجرأ كلذ كلذ ىف ةمهتلا توبثب ىدنع لوملاو

 لاومألاىف ىتلا نأل ؛ نادبألا ىف لطبت نأ زاج ى تاروجلا ىاعم ىف لاومألا
 . داسن نادبألا ىف ىدعتلا نأ امك. داسف

 ركسملا ةلازإل ؛ثلذىلع اوقفتاو ء مهنلاب ذخألا ىلع نوملسملا حلطصا امإو

 ىصامملا نم ريثك ىلع ءاهفسلا أرتجاو ء داسفلا رثكل ث ةمهلاب اوبفاعي مل ول مهنأل

 مهقافتاو مهيأر عمجأو ء اذه ىف نوملسملا رظن املف . لودعلا ةداهش مهلع ذخؤي ملو

 ح اهتقوو اهنيحو اهعضاوم ىف اهب ذخألا مهلع بحام نيح ىن « ةمهنلاب ذخألا ىلع

 . كلذ بابسأ رهاظت كرو 2 رك انملل اقحو لطابلل الاصثتسا

ةأرماو لجر دجو ول : اولاق ىتح ى اهملع سبحلاو جورفلا ىف ةمهتلا زناجو



 س ٣٨٩

 . ةبيرلا لهأ عضا وم دهاعتيو . كلذب امهسبح اهذخأ زاج { ةبيرلاعضوم ىقنيبارتسم

 ىلع كلذ زاج ء اهجارخإ ةيرقلا لهأ بلطو ى اهسفن ف ةأرما تمهتا نإ و

 . ةب وقعلانم قحتست امب بدؤتو جرخت : ليقو . لوق

 نايتإ ىلإ اهاعد وأ « اهسفن ىلع اهزباكهن ] لجر رم ةأرما تكش نإو

 . امل وتب سبح ةنومأم تناك نإف . اهل ةنيب الو اهحلع هفس وأ 2 ةشحافلا

 لدي اببس مث نيبقي نأ الإ ث اهدحو اهلوقب سبحب مل ةنومأم ريغ تناك نإو
 . اهلوق توبث ةص ىلع

 نايبصلا امأ . ك احلا رظن ىلع وهو . ءاوس ديبعلاو ءاسنلاو لاحرلا سبحو

 ماكحأ همزلت نم دح اونوكي ملام ث ةبوقعلا قيرط نم سيل مهسبح نإ : لمقف
 . دابملا لظ نم ، لطابلا لهأ رجزو ث داسفلا ةدام عطق ىنمل وه امنإو . غلابلا

 . ديدهتلاو بيهرتلا ىنعم ىلع نكلو ، تابوقعلا لهأ سبح ريغ ىف نوسبحمو

 . قيفوتلا هب و . عا هللاو . مهرشل ءافكتساو

 . جهنملا باتك نم > ركلا نع ىهنلاو فورعملاب حألا باتك ح

 . نماثلا ءرجلا نم ىناثلا سقلا وهو . ةمامإلا باتك هللا ءاش نإ - هولتيو

«٭ ٧ :



 اثلا مستلا

 لوألا لوقلا

 اهف ءاج امو اهمزاعمو اهرك ذو ةمامإلا ق

  

 ةيافكلا ىلع ضرف وهو «هتابجاو نم بجاوو هللا ضئارف نم ضرف ةمامإلا
 . نيقابلا نع طتس ضمهلا هب ماق اذإ

 ؟ضرف ةمامإلا نأ ىلع ليلدلا ام : لئاق لاق نإف

 . نيدسملا نم ةمألا عامجإ و هيبن ةنسو هللا باتك ىف ءاج ام : هل لوقلاف

 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوقف باتكلا نم امأف

 : ىلاعت لاقو ، لدصلا ةمأ مهو ، نينمؤال ىنعي . « كنم رمألا ل ,أو لوسرلا

 ةجوزلا نع مامإلا ىنعي . « هلاب تاداهش مبرأ دهشن نأ باذملا اهنع أرديو »

 { جوزلا ىنعي هنأ هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ : دحلا وه باذعلا ء انزلاب ةامرلل

 . انزلا نم هب اهغذق ايف نيبذاكلا نم

 ٠ ماكحألاو دودلا ليطمت زوجي ال هنأ ةيآ : ةيآلا ىنعم ىف لخدف

 . ةمألا عامجإب لدملا ةمئألا الإ دودحلا مقب الو

ُ ةتطىنلا هلمفام ةنسلا نمو«ىلامت هللا باتىك نم ةمامإلا ضرف اذهم تش



 .« اوهتنا هنع ك اهن امو هوذُمف لوسرلا ك انآ امو » : ىلاعت هللا لاق دقو

 . ايضرم اريمأ هيلع رمأ 2 ادلب حتتفا اذإ لتم ناكو

 فلختسا . هريغ وأ وزغ وأ جحل ةنيدملا نم جرخ نأ دارأ اذإ كالذكو

 نع مهاهنو < هتعاطب سانلا رمأو ث ةيالولا هل دقعو 2 هباحصأ نم آدحأ اهبف هناكم

 . بجوأ هنا دقفو همدع دنع ناك هدوجو ‘ ةلل ىللا نامزىف اذه بجو اذإف

 لاقو ڵ مكيف ")ا اوعاطأام كرومأ ةالو او_يطأ : ةيال لاقو

 ايشبح ناكولو ةعاطلاو عمسلا : هل لقو . الداع امامإ صعت الو : لبج نب ذاعمل

 ؛مهماكحأ هيلع ىرجت 2 ماق نم ةمألل دبال نأ للط هللا لوسر نيبف . }_اعدجم

 لزاوقلا دنع هيلإ نوعزفيو ء مهبمس عمجيو ‘ مهمك ميقيو { مهؤارآ هيلإ ىهتنتو
 . لطاب لك هب نوعفديو

 دهب نم ىن الو 2 الوسر ةمأ لكف هللا ثعبي لوألا نمزلا ىف ناك دقو
 لاك اهيلع ءانمأو اهبف فئالخ ةمألا هذه ىف لد_ملا ةمأ لعجل « يلل دمح انيبن

 نوكيو سانلاىلع ءادهش اون وكتل اًطَسَو ةنأ ك انلعج ثالذكو » : ىلاعتلالاق

 . « اديهش مكيلع لوسرلا

 موي ىلإ مهيلع ءادهشو ى هدابع ىلع فئالخلاو ى هدالب ىلع هللا ءانمأ ةمألاف
 . ةمايقلا

 . دوعسم نباو رمع نبا نع هحام نبا هانعم جرخأ ) ( ١

 ٠ اذضبأ هحام نبا هاورو . رذ ف نع ملسم هحرخ ( ٢ ) ١



_ ٢ ٤ 

 2 راصنألاو نيرجاهملا لعف : ةمامإلا ضرف بوجو ىلع عامجإلا نم ليلدلاو

 : اهبوجو ىف اوفلتخم ملو . اهب ىلوأ نميف مهفالتخاو

 دابعلا ىلع اهبجوأ ادودح دحو ص اضورف ضرف هللا نأ ىلع ةمألا تممجأو

 توبث حصف ‘ هيلع هللا اهبجوأ اك هسفن ىلع اهلعفل بكآ رلاو 2 اهل كهنملا اهميقيال

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ث اهموزلو ةمامإلا ضرف

 « ةيار دقحت الو ، شيج زهج ال : لاق هللا هحر ىلع نب ىسوم مالكننمو
 ىهو مامإب الإ هيلع عمتجم ريغ مكحم مكحم الو « دح ماقي الو ، فئاخ نمؤي الو
 . اريثك هلل دحلاو اهنم ناكمإلاو اهلع ةردقلا دنع

 كلعاج ىنإ » : مالسلا هيلع ميهاربإ هيبنل لاقف « ةمامإلا نأش هللا مظع دقو

 . « نيملاظلا ىدهع لاني ال لاق برذ نمو لاق امامإ سانلل

 موي : عضوم ىنو . ةمايقلا موي شرعلا لظ ىف لداعلا "مامإلا : ةلط لاقو
 . هلظ الإ لظال

 . مولظم لك هيلإ ىوأي ء هضرأ ىف هللا لظ لداعلا "ةناطلسلا : ليقو

 )١( هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا نم هدعو سنأ نع ميبرلا جرخأ .

 م . ةفلتخم ظافلأب ةددمتم قرط نم ى ىناسنلاو ىتهيبلاو دمحأو ىذمرتلاو ملسم دنع وهو
 لك هيلإ ىوأي ى ضرألا ىن هللا لظ ناطللا : هظفلو . رمع نبا نع قهيبلا هجرخأ )٢(

 وأ فاح وأ راج نإو . ركلا ةيعرلا ىلع ناكو . رجألا هل ناك لدع نإف . هدابع نم مولظم

 اذإو . ءامسلا تطحق ةالولا تراج اذإو : ربصلا ةيعرلا ىلع ناكو . رزولا هيلع ناك { ملظ

 ليد ةمذلا ترفخأ اذلو . ةنكسملاو رقفلا رهظ انزلا رهظ اذلو . ىشاوملا تكله ةاكزلا تعنم

 .:رازبلاو مكلا هاورو . رافكلا



 مهنم ىن لكل ءايبنألا نإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ديمس ىلأ نع دجويو

 مروجأ نم صقني نأ رمع نم 0 هتمأ نم هن وعدو هتعاطب لع نم رجأو ح رجأ

 . ث ىص

 ناوعألا نم ث هللمب لح نم رجأو ا هرجأ هل « لداعلا مامإلا كلذكو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ءىش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم 2 ةيعرلاو لامعلاو

« ٭ %



 ىاثلا لوقلا

 ةمامإلا طرش نم ىغبني ام لوأ ىف

 اودهجاو 4 محم ملعلاو لضنلاو, ىأرلا ووذ عمتجا نوملسلا رهظ اذإف ..

 هلل ةعاط مهنم الجر اوراتخاو ء.هدالبلو هدابملو ، هنيد ىف ء ىلاعت هلي ةحيصنلا ىف
 . اوءاش ام اولمعيو هوكلمب نأ نوديري الو مهتعاطل ال 2 ىلاعت

 رمألا ىلع مهاوقأو « نيدلا ىف مهلضفأ نوكيو ى لدملاب رومألا كلعل نكلو

 سرح ءارو نم ةطايحلاو { ودعلا ةياكن ىلعو ، ركنملا نع ىهنلاو ىورمل

 مكحلا ىلعو « اهتيماعو اهتيصاخ نم اهطاسوأو ةيعرلا فارطأل ظفحلاو « نيفلملا

 . هلهأ ىف هقافنإ و ث هلح نم هللا لام ةيابج ىلعو ء لدملاب

 ء لضفلاب افور_هم الدع . ىتتي امو ىلأي يف اريصب هنيد ىن اعرو نوكيو

 اقيفع ص نيملسملا رائآ نم ةلزانلا دنع اسمتلم 2 لدعلاو ىأرلاو هلا لهأل ارواشم

 . سانلا نيب احلصمو ء موصخلا نع املح 4 ةمثألل امتح ، عمطلا نع

 ىف مهلضن ردقب الإ هعم نولضافتي ال { همسةو هكمب هتيعر نيب هدهجب لدعي

 . نيدلاو ملل

 ص رادغ الو رذبم الو ص دوقح الو دوسح الو 4 فلخ الو باذكب سيل

 فطاتيو ، ةصرفلا زهتنيو ء ةنكملاو ةلهملا ىف لمعتسيهللا رصأ نم دلقام ىلع ان ومأم

. هللا ىفو هلل ال ١ عضعضتم الو عشختم»الو ، نهادم ريغ ى ةليحلاب



 ٥ع. _

 ف مهلاح فيكو ‘ مهم ريس .نع لأسي و ؤ هلامع و ٨ةهعر۔رومأ ق فشكتس

 ` . م . '.” ه همه ىداع , هللا ىف د ىلاوي .ح نسانلا , عمو سانلا

 ناكولوةيفبلاو دارملا وهف ى ةفصلا هذه اهأ نم لجر نيلسملا ى أر عمتجا اذإف

 ىلع ةفالحللا : لاق هن أ هنع هنلا ىضر باطخلا ن رمع ن ٥ ىورب هن ل ؛ يشبح ادبع

 . فيسلاب ذخأ ام كلللو 2 اهيلع نمؤا ام

 نأ ةلودلا .ىلع اوفاخو 2 ةفصلا هذه.لهأ نم لجر نيملسبلل أيهتي مل نإ و.

 تأحلأ او ك عيصق ن أ نيلسملا روم أ ىلعو 4 بطعت نأ دالبلاو ةيعرلا 7 ك بهذت

 عروو, رظنو ة :وف لا .الجر اوعيابي ن ] ,نيهاسملل ز زاج ‘ .هريغ لإ ةرورضلاو ةجاحلا

 هسفن رمهيب أربيو هسفن رصبب ؛ ىلوتي 'ناكنإ . فتؤتو

 دنع هنكل و ث هسفن رصيب أربي الو { هسفن رصبي ىلوتيال ناك ولو : ل۔ةو

 ةن “."نيمسمال نم هقفلا لهأ ةرواشم عر الو ، ميلعتلا كرتيال كلذ
: ... 

 الو الام شبتيال هنإ ك يلع اهنوطرش ورش ىلع عفدلا لع هنونيابيو أ

 > كذ سا الو ، ايلاو لوي الو ڵ هقافن ب لصأب الو الام "قفني الو ؛ هقب أي

 ةروشم الا كلذب أي لز ‘ . ح الو . كلذب سمأي الو اشيج جرخي الو

 ` ٠.9: :"كلذب املاع نكي مل اذإ اذهو . عرولاو ىلا لهأ
. ٠ 

 و :ى

 ءىشب باعي هنإ : لوقن ال ، رومألا نم هيف لخدي امف :ارس املاع ناك نإف

 عمجأو ة مألل متأو.لضفأ ةروشملا نأالإ ڵ لدعلاو قحلا ليبس ىلغ هيف ىضمي
 '!ذإ. ءاهنم نكا :أو اهريغوطو رشلا هذه همزلتو ، نيملنسملا قالخأ نم وهو . بولقل

. = ٥ ذ :..ه :. ه. : .ذ ۔. 6 . رومألا نم هيف لخدي ايف اع نكي م



 _ _ ٤٦

 هضرامف كحو هجو ىلع اسفن لتقوأ 4 ابرح بصن وأ « لام ىف مكح نإف

 مسن : لوقي نآ هيلع : ليقن ؟ نيملسملا ةروشمب اذه تلعن له : هلأسو . ضراعم

 . عرولاو ملعلا لهأ نم نالف وأ نالف ةروشمب تلعن

 . قدصم هنأل ؛ بلطي مل وأ هنم بلط & كلذ نيبي نأ هيلع سيل : ليقو

 . نيملسملا ةمثأب نظلا ءاسي نأ زوج الو

 ليزيو ى لطلا هسفن نع حيزيل هيلإ بلط اذإ كلذ نيبي نأ هيلع : ليقو
 . بيرلا

 : لوقأ الف نيملسملا دنع ةيالو هل تبثت لو ةوعدلا لهأ نم لامب جتحا نإف

 . هل ةجح نوكب هنإ

 . هتلزنم ىلع وهو نظلا هب ءاسي الف ء اوتام دق موقب جتحا نإو

 . كلاب ايتفلا ةلزنمب هنأل ؛ ةبح وهف ء ىروشلا لهأ نم دحاوب جتحا نإو

 هل اوبتكف .4 قتي امو ىنأي ام هل نونيبي اإاتك هل اوبتكي نأ مهل بلط نإن

 . كلذ ىف قحلاب كلذب لمسي نأ هل زاج ء كلذب

 ، كلذب هورسأي ملو 2 راثآلا نم هنوتبثي ام ليبس ىلع اباتك هل اوبتك نإو

 . كلذب لمعي نأ هل سيلف ء اذكو اذك لعفي مامإلا نإ : اولاق مهنأ الإ

 لهأ نم !نوكي نأ هل زوجي نمم س نيملسملا نم لجر مامإلا اذهل أيه نإو

 ءاهلع مادقإلا هل زوجيال قلا { هرومأ عيمج ىن هرواشب « هترضحب نوكب ء ىروشلا
۔ نيملسمللو مامالل ةحار كلذ ىنف «نيدلسملا ةروشمب الإ



 َ ىتح س هلزع مهل زجي مل ڵ هيلع هوطرش ام ىد مامإلا اذه ماقتسا اذلف اودح - ح ٠.
 ر لاصلا ميمجو ى عرولاو ةوقلاو ىأرلاو ملدلا ,ف ، ةلزنم هنم ىل أ وه ةر وك دملا لاصحلا :

 وعممتحع نا ريعنم {- هلثم هناكم اولعج و هول رعب نأ امأو . باتكلا اذه نم مدهت ايف ا وعمتحم نأ ريغ رم ك هلشمهن وس

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . الف كلذ ىلع

٣٭٦ »»» "



 ۔-۔- _ ٨ ٤

 ثلاثلا لوقل
 امامإ نوكب نأ زوجب نم ةغص ىف

 الو ، ىمأ الو يسأ ال ء زيمم القاع لاب الجر الإ مامإلا نوكي ال : ليقو

 « انونجم الو « داهملا ضرف هنع طقسي امم ء حراوجلا نم ءىش صقان الو ، سرخأ

 ك اباذك الو 0 ادونكالو { ادوسح الو ابوبحم الو { ايصخ الو « اهوتعم الو

 ك اروفك الو ءاليخ الو ى قلحلا ءىس الو © دهعلل اضفان الو ، دعولل افلخم الو

 وأ هسفن ىف ةمهتلا هقحلت نمم الو « ملعي الام ىلع اروسح الو هلبأ الو « الهاج الو
 . كلذ ريغو اهايإ دلق ىتا هتنامأ وأ هلوق

 نودملا دارأو اننصو ام أيهت اذإف . اذه ىف مامإلا ةلزنمب ىلاولا كلذكو

 حفاصيف ث ىنملا هدي دميف ء مهلضفأ مدتتف ء تاقثلا ءاملعلارضح « مام الل ةمامإلا دقع

 : هل لوقي م اهكسميف « ىنيلا هديب مامإلا اه

 ةنسو هللا باتكب مكحت نأ ىلع« نيملسملاو انسفنأ ىلع امامإ كانمدق دق انإ

 ١ هللا ند رهظتو ‘ ركملا نع ىهنتو فورلاب يمأت نأ ىلعو ‘ ةل دمحم هيدن

 . مضن : لاق نإف | اليبس كلذ ىلإ تدجو ام هيلإ وعدتو 0 هدابع هب دتعت ىزلا

 . ةدقملا تتبثو { ةعيبلا تبج و

 دي ىف هدي عضو « ةميبلا دحأ دارأ ايلكسف « ةميبلا اودارأو ى ةدقعلا تتبث اذإ

 فورعملاب مألا ىلعو « هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع كتمياب دق : لوقي مش « مامإلا

. ممن : مامإلا لوقيف : ركنملا نع ىمنلاو



 ىف داهجلا ىلعو : داز ءارشلا ىلع دارأ فإو . عافدلا ىلع ناكاذإ اذه

 . هللا ليبس

 . لضنأ ناك رثك أ ناكامو . ثلانلاو ىناثلا كلذك لعفي م

 هءاذح ءاملعلا نوكيو . هدي ىف ماخلاو 2 هسأر ىلع ةكسلا لعجن مش

 رك ذي مث ؛ ةنك ىنلا ىلع ىلصي و ، هيلع ىنثيو هللا دمحيف ، بيطلا موقي م

 هتعاط ىلع بيغرتلاو ث هتعيب ىلع ثحلاو « هل دقيلاب مامإلا رمأ

 ىف ربكي 2 ربكم - مث . ةعيبلا تحص دقو . هنوعيابي هيلإ سانلا مدقتي مش

 . هتاقوأ رياسو هريسم ىف كحم ريغب ادرف تاقوألا

 هللاو ة هللا الإ هلإ ال : لوقيف ضئارفلا ةالص دعب ديمحتلاو ريبكتلا نوكبو

 ( تارم ثالث ) دجلا هيو { ربك أ

 مكح الو 0 هلل ال ١ كحال . هلبا ىمعنم ةعاطالو « را الإ كحال : لوقي مث

 الإ مكحال . هللا ءايلوأل ةالاومو ابح هلل الإ مكح ال . هللا لزنأ ام رينب مكح نم
 الإ مكحال . هللا ىصع نم ةعاط الو ، هلل الإ مكَحال . هللا ءادعأل اقارفو ًاعلخ هل

 . هللا لوسراي كيلع مالسلاو . هلل الإ مكحال . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ث هل

 ( تارم ثالث ) دحلا هللو ى ربك أ هللاو هللا الإ هلإ ال لوقي مش

 رمذحم و ، تاولصلا تاقوأ ىف نذؤي انذؤم مامإلا مشي و { ريبكتلا عطقي ش

 . ةالصلا نايتإ ىلع سانلا ثح ى رادلا باب
( ٨ ج - نيبلاطلا جهنم ۔ ) ٤



 لاجرلا نم ةعامج هعمو { راقولاو ةنيكسلا هيلعو هراد نم مامإلا جرخ

 ،اريبكت مهب ربكي ربكلاو } مهتتاوع ىلع مهفويس اولعج دقو 2 هيدي نيب نوشمي

 . ريبكتلا عطقيو . ىلصملا وأ دجملا ىلإ لصي ىتح ك يكحن ريغب ادرةم

 نوكيو . هنع بيغي ام و هرس ىلع وم أم ك ةقد نوكي 2 هيدي نيب ابت اك ذختي و

 . اهلع بيجيف ى بتكلا هيلإ درت هنأل « اسفن نم ةباتكلا نسحم « اقذاح

 ثكالذ ىف دارملا امنإو . دقع ىلإ جاتحمال مامإلا نإ : لوقلا ضعب ىف دجوي و

 رمع ةمامإ تتبث امك ةصاخلا نم هيلع ىضا رتلا مقو اذإف . سانلا نم هب ىضارتلا

 تتبثو . راصنألاو نيرجاهملا ىضرو ركب ىبأ رايتخاب « هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 . هتمامإب ىضا رتلاو هل عمجلا ملسب ڵ زب زعلا دبع نب رمع ةمامإ

 نم تبنأ ميلستلاو ىضرلا ناك امبرو . دقعلا ماقم ناموقي ميلستلاو ىضرلاو

 . دةعىلإ جتحبم ميلستلاو ىفرا حص اذإو . ميلستو ىضرىلإجاتحب دقملانأل ؛ دقعلا

 هل ناك ص ركنملا ركنأ و « هلي هسفن لذبو ث هدحو جرخ اجراخ نأ ول ليقو

 . كلذ ىلع مهلتاتيو ء قحلا ىلإ عوجرلا ىلع ىصاعلاو داسفلا لهأ ربجي نأ

 عرو مه فرميال ، موق ةمامإلا هل دقع اذإ مامإلا نأ : راثآلا ىف اندجو دقو

 . ثالذل ًالهأ مهمامإ و مه اونوكب ىتح « مهعم لوخدلا زوجي الف 2 ةريصب الو

. ةعاطلاو عمسلا مهلف ء هلدع ىلع اوماقتساو « هللا رمأب اوماقو اودقع نإف



 ۔ س _ ١ ٥

 . هتمامإ مزلت امامإ نكب 1 > ىدملا ةمع أ راثآ اوعبقي و قلا اوفلاخ نإو

 . برقأ لالضال ناكو

 اعد ام ىلإ ةباجإ هل ، مهمساب ىمستو ث نيملسملا ةوعد لحتنا نم لك سيلو

 فرعي ملو اهرمأ لكشأ ةدقع لكو . لمعلاو لوقلا ىف اقفاوم نوكي ىتح ى هيلإ

 ماقو ث لدعلا لمهأ جاهنم ىلع ماقتسا نإف ةنس مامإلا رمأ ريشم الطاب نم اهقح

 . ةيعرلا ىلع 4م اكحأ ترجو « هتمامإ تتبثو ئ هتيالو تبجو ةنس اهف هنا ىح

 تبجو ث ةيالو هل مدةتت مل هيلع دوقمعملاو 2 ءايل وألا مام الل ةمامإلا دقع نإف

 . هل ءايلوألا ةدالوب هتمامإ تتبثو « هتيالو

 ناك“ ةيالو مهل مدقتف م هل نودقاعلاو » ةيالو هل ةمدقتم هل دوقعملا ناكنإو

 « هتيالو ىلع مهضعب هتبثأو « هنع فوقولا ىلإ ضعب بحذف . فالتخا كلذ ى
 . ةمامالا توبث ةحص نع فقوو

 تتبث « هل ةيالو ال ن ةدقملا هل تبثت نم دقع اذإ : سفنلا هيلإ ليمت ىذلاو

 ٠ كللذ ىلع نونومأم ءايل وألا نأل ك هترالوو هتمامإ

 . هتمامإ تبات الو ) هتدالو ىلع و ٤ ىلول ةدقرلا هل هب تمبلثتال نم دع نمو

 ك ةوادع الو 4 ةيالو ه مدقتت و ك امامإ سانلا ىلع هناكم مامإلا مدف نإو

 . هتمامإ نيملسملا مزلي الف

 . نيد ةحص الو هل عرد ال نم اهالوتي ةدقع ىف لوخدلا دحأل زوجحم الو

. رثاح ناطلس زجاح امهنيب نوكي نأ الإ ڵ دحاو رصم ىف نامامإ زوجب الو
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 راتخاو 2 امهمامإ تطقس نيمامإلا ناطاس اصتاو 2 راجلا ناطلسلا بهذ نإن

 عنام امهنيب نكي مل اذإ مهسفنأل امامإ هنوميقي ، اهريغ ن. وأ اهنم امامإ نوللا

 ناطلس راحص ىنو { مامإ تيفح ىفو مامإ فوجلاب نوكي نأ كاذ لثمو

 مكح بهد نإو . امهتمامإ ىلع اممف ‘ اهد>أ لي ف تسل راحص تماد ا . رئاج

 كلتنيبام ىلع امهتمامإ تلطب نيمامإلا مكح لصتاو ، راحص رم رئاجلا ناطلسلا .

 . اهدحأ قخع اوبرمضاف نيريم أ متيأر اذإ : لاق هنأ والو ىبنلا نع"لىورو

 اهر>أ و ڵ دتمم لداع اه دحأ ك نيداضم اناكاذإ كالذ ىنعم ىدنع جرخ و

 . امهنم لطبملا قنع برضل هجوتي هنه رمألاف . راج لاض

 4_ هبن ةنسو هللا باتكل عبتم حم مامإ قنع برضب رمأي نأ زوح الو

 هتبازبك درغ

 ؛ دحاو مالسإلا نإو ، دحاو هللا نإ : هغع هلا ىضو باطخلا ن رمع لاقو

 . دحاو ردم ىف نامامإ ىنعي .٠ دغ ىن نافيس مجيغتسي الو

 ملس و هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر تعمس : لاق ىعجشألا ةجفرع نع ملسو دمحأ جرخأ )١(

 . هول:ةاف كتعاج ق فرغي وأ كاصع ق ةشل نأ دبرم ع دحاو لج رىلع جج رمأو كاتأ ن م : لوةي

 ناملسلا هيروت اذإ : ملسو هيلعةتناىلص هتنا لوسر لاق : لاق ةركب ىبأ نع ناخيدلا جرخأو
 لوتقملا لاب اف ث لتاقلا اذه : ليقف . رانلا ىف لوتقملاو لتاقلا { هبحاص اهدحأ لتقف ڵ امهيةيب
 ىم )3 هانعم ىلع لدي ام اذه ىنو ٠ ظذلالا كلذب هدحأ م ثردحلاو ٠ هبحاص لتق دارأ دق : لاق

 :ملسم حيحص ىفو . اهلدب لداع ةماقإو . نبيغاب اناك نإ 2 امهيلك وأ امهنم ىغابلا لاتق زاوج نم

 . ه ا امهنم رخا اولنقاف نيتفيلحل عيوب اذإ : ديمس ىنأ نع
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 : هل لاقي الف ڵ مالسإلا ميمج ضرأ : ليقو . برعلا راصمأ ميمج كلميال نمو

 . نيهملا مامإ : هل لاقيو .نينمؤملا ريمأ

 نأ الإ اهجو ثالذ ناك ث هل رمألا لسو ث هبحاصل نيمامإلا دحأ داتنا نإ و

 . ىروشلا ىلإ تاذ عجريف 2 نيقيرفلا دحأل ةمامإلا دقع مهل نيزلا ملعلا لهأ هركب

 ةالصلا ىليو . تيملا مامإلا ربقي نأ لبق 2 هريغ امامإ اومدق مامإلا تام نإ و

 اودجمل نإف . اليبس ثالذ ىلإ اودجو اذإ ى هل دوقعملا ىلاغلا مامإلا تيملا مامإلا ىلع

 . رصملا ىضاق هيلع ىلص ، كلذ ىلإ اليبس

 رصحمع ماكحألا ىلب ىذلا وه ىدملاو . ىدعلا هيلع لصيلف رضحمب نإف

 نمو رمعملا مالعأ لضفأ هيلع ىلص ے ىدعملا رض مل نإف : لاق . هدلب ,ف مامإلا

 . نيملسملا نم رضح

 لمع ىلع نم لكف ص ىحاونلا ىف نولدعملاو ةاضقلاو لاهعلاو مامإلا تام اذإ و

 . ارمأ مهف ثدحيف ء ىناثلا مامإلا موقي نأ الإ ث هلمع ىلع وهف

 ةدقعلا نوكتو ، لوألا مامإلا هيف تومي ىذلا ركسعم ىف ىناثلا مامإلا ماقيو

 . ضرألا ىن داسفلا مقوو « ةمألا ترثكل « كلذك كاذ الولو . كلانه

 اوأر اذإ لدنلا لهأ اهاع عمتجا ثيح تبثت ةمامإلا نإ : لوقي ضعب و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو . ثالذ باوص

 3٨دج 3٢٣
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 عبارلا لوقتا
 ةمعرلا ىلع مامالل بحم امف

 ك 17 هماكحأو هتردق مهل ١ تنلا نذلا > هتيعرىلع ةبحاو مامإلا ةعاطو

 . افالتخا كلذ ىف ملن امر . قحلا ىلعماقتسا امو

 مامإلا ةن وهم ءارم نمو . بونذلا نم ةريبك بكر لقف مامإلا ىصع نمو

 هتن وعم ىلع ةردقلا دنع ٤ ىدنع ثلذ دشأو . ةسيسخ نيملسلا مم هتنازنمف « لدعلا

 . هيل ١ مامإلا نم ةرورضلاو

 ؛ مظعأ كاذ ةيصعم نوكتف ، نيملسلا رومأ نم ءىش عايض هفقوت ىنو

 مغاعد اذإ ، هتباجإ ةيعرلا ىلع بجو ث قحلاب ماقو هتمامإ تتبث اذإ مامإلا نأل

 ، هتبيغ كلذ عم تمرحو . مهب ناعتسا اذإ هتنوعمو ى مهرصنتسا اذإ هترصنو

 هعلخ لحم الو ص هيلع جورخلاو ، هتعاط نم عانتمالاو { هب نافلا ءوسو ، هتوادعو

 هتالوب هتيعر رفكتو هئدح رهشيو 2 هرفك رهظي ىتح هيلع مامإ ميدقت زوج الو

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو



 سمالا لوقلا

 لبتيال امو مامإلا لوق هيف لبةي ايف

+ 
 ناك ى ةنيبلا هيلع ىعم تماق دق : لاقو همجر وأ لجر لتقب مامإلا رمأ اذإ و

 رومأملا كلذ بلط نإ الإ ي هتنيب رضح نأ هولأسي نأمهيلع سيل و لذ ىف اقدصم

 ىتح « ثالذ ىلع اومدقي نأ ةيعرلاو ءاهقفلل نكي مل « كلذ بلط اذإف . همجر وأ هلتقب

 هل سيلف ى هيلو لتقي نأ مامإلا هرمأ نهو . هيلع دوهشلا نم ةرضحب ةنيبلا اوعم۔ي
 ٠. - . ء

 ٠ ةحح ريهر هلتةد ں ١

 ىلع ناكو ، لجر لتقب رمأ اذإ مامإلا ىف ء هللا هيضر ديعس ىنأ نع دجويو

 نأ ريغ نم هلتق رومأل زئاجو . هبذك حصي ملام قدصم هنإف { هنم مكلا هجو

 . هلأس

 هرمأ نم نيبة ىح ك هيلع لجعي هرمأ ف ةرظنلا لوتقملا لأس نإ : ليقو

 مامإلا رسأب لتق « مكحلا هجو ىلع ناكو لذ ركني مل نإف . هيف ةهشال ام
 . لداعلا

 ىلإ عفر اذإ ثللذ هل لعجي نم لوق ىلعف ء ثالذ حيحصت هب رومأملا بلط نإف

 نأ نم دب نكي { نيمصح مامإلاو وه راصو { مهماوق ىلإو نيماسملا مالعأ

 . هيلع مكحلا عقي ملام { هسقن هيف بهذت ام ىعدي ام هيلع حصي

لجعي نأ ىنبحعي « مامإل ا لوق لول العجو { اقدصم هلمحم نم لوق ىلعو
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 اهلع ما رقالا ىنبني الو . سوفن اهنأل ‘ لاح ىلع ةلزغملا هدهم راص اذإ 2 كالذ ف

 . هيلع بجو دق ىذلا ىعدملا ىلع ةحصلا نوكت نأ اذه ىلع ىنبنيو . ةحصلاب الإ

 لجؤي نأ هنعليزيام ىعدملا وه ناكو « هيلع اقدصم ما.إلا ناك نإف : ليقو
 اذكو . مامإلا لوةب لتقلاب كحلا هيلع ذفنأ لجألا ىضقنا اذإف . لاومألاك

 لك هيف لخاد اذهو . ثالذك لجأ ةءاربلا ىعرا اذإ ءامدلا ىف كلذكو

 . صاصقلاو دودحلاو لققلا نم سفنألا ق ناكام

 تتبث اذإ مامإلا نأل 4 جرخلا هيذ هلام ىعدا اذإ لاومألا ىنعم نم. دعبي الو

 لاومألا ىف هنأ الإ { كلا لطب هيلع تحص اذإف . قحلا ريغب ح هنأ ةندبلا هيلع

 . نامضلاي ةجحلا هيف ىردت دق هنأل ؛ هكح فقوب و ض امي نأ ىنبجعيال

 هيف ك احلا نوكي نأ زوجيال امم ء سانلا نم دحألبق مامإلا هاعدا ءىش لك و
 ثالذ ىف هيلع نإف . ثالذ نالف ركنأو ى اذكو اذك نالفلع ىل نإ : لوقيف . وه

 وه مامإلا نوكي نأ زوجمنال هنأل ؟ هيلع ىعدا نم ىلع قدصي الو . ةلداعلا ةنيبلا

 . هوجولا نم هجح وب هسفنل ك احلا

 ىوعدلاب ثلذ ىطعيال هنأل ؟هيف هلوق لبقيال ، هيف مكاحلا وه نوكيال ام لك و

 ىضاقلا كلذكو . ىصانلا هل مكحمو . لدع ةنيب هاوعد ىلع ىنأي نأ الإ ، هسفنل

 . اذه ىف مامإلا لثم ىلاولاو

وه امم ، هريغ اهمف مكحلا ىليال ىتلا ءايشألا ىف قدصم مامإلا نإ : ليقو



 ۔۔ ٥٧٢ ۔

 عمدلا نبملسملا ىلعو . هلو فيك كلذ نع لأسب الو . هاعد ف ىد صمو هيو نيم أ

 هدلج ناز وأ ، اهعطق قراس دي ىلع ةنيبلا لآديال مامإلا نأ ىرت الأ . هل ةع طلاو

 . هلتق لوتقم وأ

 ىلب ىذلا وه مامإلا نأل ؟ هنم هل ًاماهنا كلذ نع هلأسي نأ دحأل زوجي الو

 ةنيبلاهيلع ىعم تماق دق : لاق اذإ هيل مكحىلع ةنيبلا لأسي الف ء كلذ ىف مكحلا

 هتيالو نع كاسمإلا مهس ال و ٠1 اهعمسن ىح ةندبلا رصح أ : هل لاقي نأ فلاكب

 . هنع فوقولاو

 فشك لا مهيلع الو ، ةنؤم اهب مكح ىتلا ماكحألا نم نيملسملا ىلع سيل و

 . عاطأ هب رو ذخأ هظحف قحم اهيف مكح مامإلا ناك نإن . اهثح نع

 مكح نإو

 . قيفوتلا 4 و . ملعأ هللا و . هرمأ ق مخع باغ ام ملع نبملسأا هلا 4 لو

 « ٭ +٭

 . 7 ص , - )(. . .

٠ كلذ ىلع هبساحم للا و . ىصع 4 رو غ)رت هظحف ٤ روح اهف
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 سد اسل ا ل و ةلا

 كلذ هابشأو همزلي و هل زوجي امو مامإلا ىف

 هماقم موقي اتيم أ هتمامإ ىلع فلختسيو 4 جحلا همزل اذإ جح نأ مام اللو

 . ةطايحلاو لدعلاو ململاو ةنامألاو ةقثلا ىن

 جحلا نع فاختلا هلو . هل زوجي امم ، مامإلا هل لعج ام عيمج لعفي نأ ةفيلخللو

 ١ كل د ى أر ن ٠.

 ىضر هيف وجر امو « هنيدل رفوأ وه ام راننيو 2 كلذ ىأر نإ جورلا هلو

 نومأم « اهل قئاس هسفنل دئار ءرملاو . اهب هللا هدمتعت ىتلا لامعألا ميمج نم « هقلاخ

 هتريرس ىق قداص « هيف دهنجم لك عم هللاو . اهراضمو اهحلاصم ىلع علطم « اهيلع

 لك ىلع رداتلاو قفوملا وهو . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . هتينالتو
 . ءىش لك توكلم هديب . ءىش

 ةنونيدلا داقتعا ىلع & طسقلاب مهيف ماقو ث هتيعر ىف مامإلا اذه ماقأ نإف

 . مهل مايقلا همزل دق ه.أل ؛ هتيعر ىلع نمأ اذإ « جورخلل

 . جحلا نم هيلع هللا ضرتنا ام ىضقو جرخ ، جورخال اليبس ىأر نإف

 نإ املاس ناكو . هنع جحلا ذافنإب ىصوأ ث جحي نأ لبق ء توملا هرضح نإ و

. هللا ءاش
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 لصف

 . افمهض وأ دع مامإلا ناك ك لوقلا صعب ف مامإلا ىلع ضرف ةروشملاو

 . اريثك ةروشملا كرت ىف نوملسملا ددشو

 . ابجاو اضرف تن اك مامإلاىلع نوكملا اهطرتشا اذإف . بدن اهنإ :ضعب لاقو

 . هتعاط ةيعرلا نع طقسو هتمامإ تلاز اهكرت نإف

 مهيلع ناطلس هنأل ؛ مهلاومأ نم لحلا هتيعر لأسي نأ مام الل زوجمال : اولاقو

 . مهيف هل ةيقتلاو

 لاؤسلا بابسأ نم اثيش مهل نيبيو ٠ مهلأسي نأ ريغ نم لحلاب هوأدي نإف
 . مهنم كلذ هل زاح 0 مل

 لوبق زجي مل مه>ابأ نإف . قح هيف نيملسملل امم ةيعرلا لحي ن هل زوجب الو

 . مهل كلذ

 تارافكلاو تاوكزلا لثم 4 اهسابرأ مودعملا لاومألا ضبقب ىلوأ مامإلا و

 تاديؤملا ڵ تابيغملا اياصولاو تايماصلالاومألاو 8 تاطقللاو ، تافوقوملا لاومألاو

 ةي رشحلاو ةلبسملا لاومألاو ‘ تاقرطلاو اذشلاو دجاسملل اياصولاك“ تادب ؤملا ريغو

 ةرطف كلذكو . ىلتقلا نم هل ىلو ال ىذل ث أطخلاو دمعلا لتاق نم تايدلا ضبقو

 . كلذ هبش أ امو نادبألا

 نوماملا هب رم أ ام ىلع > نيك اسملاو ءارقفلا ق ةفورمص تارافكلا ام أو

. نيملسملا لام تيب ىف اهربفب طلخت الو . مهلوق ىف هونيبو هودحو



 س ٦٠ س

 مامإلا هاريام ىلع ث ةلودلا زع ىف نانلثلاو ءارقنلا ىن اهل ذفنيف تاوكزلا امأو

 . كلذ ىف لودعلا رظنب ةلودلا مايقل ريفوتو احالص

 اهأو . كلذ هل زاجف 2 ةلودلا زع ىف ةاكزلا عيمج ذافنإ ىلإ مامإلا جاتحا نإو

 . ربلا باوبأ نم هيلع تفقوأ ام ىلع اهنم ذفني ءىث لكسف } تافوقولا لاومألا

 .الداع ناكاذإ كاذ فالخ زوعن الو

 اهباب ىف اهحرش ىنأيسو . اهعاونأ قرغت ىلع ةقرفتم ماكحأ اهلف تاطقللا امأو

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا ىلإ اهمكح ريصيام رثك أو . هييا ءاش نإ

 عسو ىتح (إ1 كلذ ق الدع هار ايف اهذفني ‘ لدعلا مامإلا ىلإ اهرمأ ىئاوصلاو

 . كلذ مام الا ىأر اذإ ى مامإلا دي نه ىنفلا اهنم ذخأب نأ نيملسلا نم عسو نم

 ةيح غولب و ةفرعمو ةثرو مهل ىجرب ناك نإف . هل ىلو ال نمل ىلا تايدلا امأو

 ىلع ذفنتو مهيف رمألا حصي ىنح ص مهيلع ةفوقوم تن اك ث كلذ ىلإ نيملسملا نم

 ٠ امف هلا بجوأ امو ٠ اهتهج

 تلخد « مهتفرعم ىلإ لوصولا نم نومءاسملا سيآ و ةفرعم ىلع مهل ردقي مل نإف

 نيملسملا حلاصمو ةلودلا زع ىف فرمصت : موق لاقف . ءاملعلا نم فالتخالا مكح ىف

 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ء عسوأ لوقلا اذهو

 { كلذ ةفرعمو . دبألا ىلإ ةيرشح ةفوقوم لدا تيب ىف نوكت : لوقو

 . ىنعملا اذسه ىلع اهليبسو اهكح جرخي لا ومألا نم ريثكو ث بثاوفلا كلذكو ٠

ملعأ هللا و
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 ،مهيفاخم حلاصم و ىتوملا لاصمب موقي ، هل ىع ءال نم ىصو مامإلا نإ : ليقو ء

 بايغأاللو . ءايصوألا ماقم ىومال هماقمو . بايغأ وأ « ماتيأ وأ « غلب" نم
 سا١\

 . قينوقلا 4 و . ملعأ هللاو ٠ ءالكولا ماقم

© « ٭



 كلذ ىف نامضلاو ماطخو ةم ألا رك اسع ثادح إ ىف

 ٠ هللا نوفاخم ن ذلا ءاملعلا رواش « اشيج وأ ةيرس لسرب نأ مامإلا دارأ اذإف

 هل بتكو . ايضرم القاع ملاب الحر ؛ اريمأ مهيلع رمأ ثالذ ىلع مزع اذإف

 امو . هرمأ اودعتيال نأ مهلع طرشو . نوقتي امو نوتاي ام هيف مهفرع ى دهع

 رومألا نم ءىش ىف نولخدي الو هيف هوبناكيف ، هيف مكسحلا اولهجو مهملع ىغ

 : لهج ىلع

 ىلع هتيانح تناك قح ريغب ىدعتو ك شيجلا ىلهأ نم دح أ فلاخ اذإف

 . ه ىش كل د نم مامإل ا ىلع سال © هسفن

 تيب ف مهدخ ك مهجورخ دنع هب ثدحن ايسن وأ ض هملع ةلقل ڵ كلذ لهج نإف

 . كلذ ىلع ةخبل اي ةحدلا دوجو لنع كلذو . لاملا

 لاومألا اوبهنو ثادحألا مهنم ترجو 4 الوأ كل تفصو ام ىلع اوراد نإف

 « مهلعني ضري ملو ث مامإلا هب مهرمأي ملو ، ءامدلا اوكفسو ث لزانمل اوقرحأو
 ىلع كلذ سيلو . ملظلا هجو ىلع هانج نم هب اد وخ أم ى هثدحأ نم ىلع كلذ ناك

 رييغت راهظإو ثادحألا لهأ نم فاصنالا هيلع نكلو « هريغ لعف نم مامالا

 نم ىلإ كلذ ىف ماكحألا اوبلط اذإ اهلهأ قوقحلا ءاطعإ و ث هل راكز الاو ء كلذ

. اذهب هتمامإ لوزت الو . اهانج



_ ٦٣ 

 رجشلاو ليخنلارقعو ، قرغ « نيملسملا رومأ نم ةيش آدحأ مامالا ىلو نإو

 كاذ مرغو دسنفأو قرحو لتقو رقعام هيلع نإن . مامال ا رمأ ريغب باودلا لتقو

 لهأ هل هب دهشي ث حضاو رمأو ، ةنيب ةجح كلذ ىف هل نوكب نأ الإ ك هلام ىف هيلع

 مهسفن أنم قحلا اوطعي نأ اوعنتما اوناك عغدام مهب عنصنيذلا موقلا نأب : ةقثلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . عنصامب الإ مهملع ردقي ملو ى هولتاقو برحلا هل اوبصنو

« ٭ ٭



 نماثلا لوقلا

 ح ١\
 ثالذ ىناممو ةالولاو ماكحلاو مامإلا أطخ ىن

 نود امو . ةيدلا هيفو 5 هيف دوق ال ىلاولاو مكاحلاو مامإلا الخ نإ : ليقو

 اوفلاخو « كلا اولدب اونوكي نأ الإ { نيكسملا لام تبب ى شرألا نم ةيدلا

 ءايل وأ ىضرب نأ الإ ء صاصقلا هين هيلع نوكب كالذن { هيف فالتخاال ىذلا قحلا

 لق أ ىف وأ ى هوتعملاو ىصلا قراسلا عطقيو ركبلا مجر نأ ثكالذو 4 شرألاب مدلا

 ىأر وأ ، دبعلا وأ ىد وهلا فذاق دلجي وأ ، هنباب بألا لتةي وأ { مهارد ةعبر أ نم

 هأ ك هدحو هتداهشب هلتقب رصأف هيلع عفرف 2 امامإ نوكي نأ ليق ‘ الجر لتق الجر

 ،نيتأرماولاجر ةثالث ةداهشبءانزلا ىلع دح وأءنهعم لجرال ءاسن ةداهشب ادح ماقأ

 نآ رقلا هيف فلاخ امم ء اذه هبشيام وأ ث نيتأرماو لجر ةداهشب قرالا دح ماقأ وأ

 . هيلع عمتجملا رهألاو ةنسلاو

 نم مهيطميف ء ش رألاب ءايلوألا ىضرينأ الإ « صاصقلا هيف همزلي هلثمو اذهو
 . نيملدملا لام نم سال هلام

 قراسلا عطقو ©فذاقلاو ىنازلا ركبلا دلج ىنءاههجو ىلع دودحلا ماقأ نإ امأو

 مامإلا ىلع ةيد الو ص هيف صاصق الن ، دودحلا كلذ نم تاف 2 رما براش دلجو

 . نيملسملا لام ىف الو هلام ىن الو هسفن ىف

 هيلع ىرب ايف هديق وأ ڵ تامف ريزعتلا هيف هيلع ىرب ايف الجر رزع اذإ امأو

نجسلا نم جرخف ء نجسلا هيف هيلع ىري ايف هنجس وأ ، هلجر تباقف 2 دييقتلا هيف



 ۔س ٦٥

 ذخأف « الجر "لجر حرج وأ ڵ تامف مامإلا هرزمف محتني نأدارأ وأ هبقن وأ

 صاصتالو ، شرأ الف ء تافف مامإلا هرزعن ء هنع افع وأ اشرأ حراجلا نم حورجلا

 كمهت أ نم ن ودلسملا هرأ ام اذه نأل ؛ نيملسملا لام تيب الو 2 اذه ىف مامإلا ىلع

 . دودحلا ةماقإ ىف همزلي ال اك، ءىش هيذ همزلي الو

 شرأالو ةيدالو ، هسفن ىف صاصق كلذ ىف ك اا و مامإلا ىلع سيل : لوقو

 هنأل ؛ دخأ لوقلا اذهبو ى نيملسملا لام تيب ىف ةيد ثلذ نوكي نكلو 2 هلام ىف
 . قفرأو سأ

 برضلا تحن تا ث همزاي وأ ، دح همزل دق لجر بدأب مامإلا رمأ اذإو

 سيلف ، ابجاو هيلع هماقأ ىذلا دحلا كلذ ناكو ،هبرض حصي نأ لبق نم غ هدعب وأ

 . هللا ليتق اذه : ليقو . ءىه مامإلا ىلع

 ، هللا لام تبب ىف هتيد تناك ث ريزعتلا هيف همزلي ال بنذلا اذه ناك نإو

 . هيف هيلع دوق الو

 كالذكو ںهلام ىف ةصاخ هتيد مامإلا ىلعف ، هلح ريغ ىف برضلا اذه ناك نإو

 .هلام ىفهتيد هت رول مام الا مزليف ، لتق هيلع نكي لو ى هرمأب لتقف ، هلتقب رمأ ىذلا

 ، طوس ةئام وأ ، اطوس نيرشعو ةئام ى ثدح ىلع الجر مامإلا برض اذإو

 . کالذ نم باتتسيف ء كلذ ىف اقرمسم

 ناك ص هربزعت نم تام نإف . هريزعت ىري نم رزعي نأ مام الل : ريشب لاقو

 جرخ اماتماضناكو « ري زمتلا دح نم جرخم « اديدش اريزعت هرزعنإو « ىنج ام هيلع

 . قيفوتلا هبو 4 ملعأ هللاو ء ري زعتلا دح نم

) ٨ ح نيبل اطلا جهنم _ ( ٥



 عساتلا لوقلا

 ةيعرلا ةطايح نم مامإلا ىلع بن ايف

 ةعاطلا نم ةمعرلا ىلع بحم امو

 هن إد ( هتنامأ اهس ىدؤ٫و 2 هتيعر .ظفحم و ك هتمامإ طوعن نأ مام الل ىغبنيو

 . هتياعر مزتلا ام عيمج نع لوثسمو عار

 . مهنم اببرق ء ىلاب هتيعرل اعضاوتم نوكي نأ مامالل ىغبنيو

 كهلوسرو هللا عاطأ ام هوعبتي و هوعيطي و ‘ هوظفحم و هومركي نأ ةيعرلا ىعبنيو

 نيمسلا رهأ ىلع ىلو نم : () وتا ىنلا لاق 0 مهماع هل ةعاط الاف { هلا ىع نإف

 . ةنجلا لخدي مل ڵ هلهأ لجرلا طوحب اكم هطع مل مث

 اهيلو ن ، ىدعب نم ةمألا هذه رمأ نولتس كلعل : هباحصأل ")ولع لاقو

 ةكشثالملاو نينعاللا ةنعلو كهللا ةنعل هيلمف ڵ طستي لو مسقو { لدعي و كحف كنم

 . نيممج ] سانلاو

 - .إ ,.؟ ب . -
 طاش ىلع لمج عاض ول : لوقي ناك هنا : هنع هتنا ىضر رع نع ىور دفو

 ائيش هتنا هالو نم : ظفلب ىدزألا حرم يأ نيا نع دواد وبأو ىذمرتلا هانعم جرخأ )١(

 هتلخو هتجاحنود ىلاعت هتنا بجتحا 2 ممرقفو مهلخو مهتجاح نود بجتحا» ، نيململا رومأ نم

 م. . ةمايقلا موب هرقف و

 :لوقي ملسو هيلع هتنا ىلص هتنالوسر تعمس : لاق راسي نب لقعم نع ناخيدلا جرخأ )٢(

م . ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل شاغ وهو تومي موي توم « ةيعر هللا هيعرتسي دبع نمام
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 ايلملا ةجردلا نم هيف مهام عم ميظعلا مامتهالا اذهف ك هيلع بساحأ نأ تقل تارفلا

 . ىوصتلا ةياغلاو

 هلوقل ؟ هنم هل دبال تقو نم ىف هتيعر نع بجتحم نأ مام الل زوجي الو

 مهلخو مهنجاح نود بجتحاف « نيملسملا رومأ نم ائيش هللا هالو نم :")وتخ

 . ةمايقلا موي هرقنو هتجاح نع هللا هبجح ث مهرقفو ، هيلإ

 باطخلا نب رمع نع انغلب هنإف ، مهنع لففيالو هتيعر دهامتي نأ مامإلا ىلعو

 . انويع نويعلا ىلعو انويع مهلع لعجو ي ءانمألا ىلوي ناك هنأ : هنع هللا ىضر

 ىلإ كالذ هب غمبي الو 2 ةلزنلا سيسخ رصقم وهف ، ثالذ مام الا لعفي ل نإ

 هركنيالو' اركنم وأ . لطاب نم اروج هتيعر ىف ري ام ي ةيالولا نم جورخ

 . كاذ رييغت الإ حصي { هعم كلذ حص اذإف 0 از تنيب ام ىلع هريغي الو

 ڵ هباب مهل حتفيو ‘ مهزلانج دهشيو ؤ مهاضرم د وهي نأ هقالخأ ن-سح نمو

 . المح مهنم لقثأ هنأ ريغ ك مهخم لجر هنإف ، هسفنب مهرمأ رشابيو

 نم ىلإ لايعلا نم الماع ثمبأ ل ىإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر رع مالك نمو

 اوذخأيل الو { مهضارعأ اوعيشي الو ڵ مهنود مهراتسأ .وب رمضيل ڵ مهلإ هتشعب

 مهنع اولتاقيو ى مهثيف اوعمجيل مهيلإ مهتنعب امنإو ك مهنع اوبجتحيل الو ى مهلاومأ

 مهل اونيبيو ، مهيبن ةنسو مهبر باتك مهوملعيو ث مهملظ مهنع اوفكيو ث مهودع

 نأو { مهمارقف ىف اهودربو مهثاينغأ نم مهلاومأ تاقدص مهنم اوذخأيو ى مهقيرط

 . مهتقاط ريغ مهوفلكي الو ى مهتمذ لهأب اوقفر

 )١( ميرم ىلأ نبا نع دواد وبآو ىذمرتلا هحرخأ .



 عابتا : ءايشأ ةعبس اهرومأ نم همزلي ث ةمألا ناطلس نأ رثألا ىف دجويو

 ث ةضيبلا ةسارحو 2 ! لاهإ ريغ نم هب لمعلا ىف ثحلاو « هيف ليدبت ريغ نم نيدلا

 نادلبلا ةراحو ، لام وأ سفن ىف غاب وأ هللا نيد ىف ودع نم ةمألا نع بذلاو

 ريغ نم نيدلا ىوتسيل لاومألا نم ىل وتيام ريدقتو ث اهبس حلاصمو اهادم دامتعاب

 دامتعاوءاهلهأ نيب ةيوستااب ء ماكحألاو ملاظملا ةاناعمو ى اهناطعإ و اهذخأ ىف فيوخت

 اهنع ريصقت الو اهبف زواج ريغ نم « اهقحتسم ىلع دودحلا ةماقإ و 2 اهلضف ىف ةفصنلا

 ةلادعلاو ةقثلاو ةنامألاو ةيافكلا لهأ نم نونوكيو ث رومألا ىف هئافلخ رايتخاو

 . اهيلع

 ش رتارمس قدصب 0 مهمه هل ةحصانملاو ك هلل 1 لوملاو ةبحلاب مهكلم اذه لهف اذإف

 ٠ ايقا.م اهملعو ا اذخاؤم اهم ناك اهنع رعق نإو ك ممينالعو

 لهأب نوقلتي ةنس لك مسومل ىلإ ناجرخ ا.هنع هللا ىضر رممو ركب وبأ ناكو

 نم مهسفنأ ىلع فالذ اولمحو ، مهيلع اولدعيل ، مهتالو نع مهنولأسيو ، راصمألا

 ، مهريس نسحو ض مهتفش نم ثالذو ،. تاقثلا ماياعر اوفلكسي الو ، لالا تبب

 . محل ائيغهف . الي وط اومعن و « اليلق اوربصف 2 مهنانامأل مم ياعرو مهداهتجا ةرثكو

 مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف ثالذ

% دهب دج



 رشاعلا لوقلا

 مام الل ةعجلاو دودحلاو ماكحألا نأ ىف

 {ةقرغتم ىرق ملو رصم ىف مهتوعد ترهظو « نوملسملا رهظ اذإ : ءاهتفلا لاق

 3لتاق ىلع دودحلا نم دح بجو نإف . هلهأ نم مهودع ةب راحم ىف مهو ك اهوكسام ملو

 اوكلمي ىتح دجلا هيمع اوميقي الف ، قراس وأ ناز وأ رمخ براش وأ ، فذاق وأ

 ابجاو ناك ىذلا دحلاهيلع اوماقأ « برحلا ران تيفطو ، هوكسلم اذإف . رمصملا ثالذ

 . هياع

 ناك ولو « رمملا عيمج ىلع لوتسي مل ولو دودحلا ةي نأ مام الل نإ : ليقو

 . هودع ةبراحم ىف

 . كلذ هل سيل : لوقو

 . رصملا ميمج ىلع ىلوتسي ىتح « لعفيمل ءاش نإ و « لعف ءاش نإ ، رمحم وه لوقو

 - ش ؟ هاك رصملا ىلع مامإلا ىلوتسي ىتح سبح { دحأ ىلع دح بج و نإف

 ىتح « دودحلا ةماقإ هل سيل نأ ىر نم لوق ىلع ، هيلع بجو نم ىلع دحلا كاذ

 . اهدي الف ماكحألا امأو . هلك رسملا ىلع ىلوتسي

 ًاةورعم كرتي المل ، اهاتأ نم ىلع اهتماقإب : لاق نم لوق ىنبجعيف دودلا امأو

 هامح دق امم ءىش ىلع ع ةلودلا ىلع كالذب هلغاشت ىف فاخ نأ الإ « هلعف ىلع ردقي

 . هب لغاشلاو 2 ثالذ ميدقت بحأف . هيلع بلغي وأ ء هيدي نم ذخؤي نأ رصملا نم

 ىلوتسي ىتح ث دودحلاو ماكحألا كرت هلو هيلع نإ : رخآ الوق اندجو دقو .4

. قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . اهرازوأ برلا عصت و > رمعملا ىلع



 رشع ىد . ١ ل و ةل ١

 داهجلا نع مامإلا رذع ف

 ركسذملا نع ىهنلاو فوردلاب رمألاو

 . كلذ ىلع ردق اذإ مهتدهاجم هيلعن « ةجراخ هيلع ت>رخ اذإ مامالاو

 نم انالذخ ، مهبرح نع هفلخت لعي ل نإ و . رفك ةردقلا دمب مهلاتق كرت نإف

 هد ءاسن ال ك ةردقلا عم كرت وأ ) مهندهاجم نءع ازج مأ ) ناوعألا ةلف و هبارع

 . بورض ىلع كرتلا نأل ؛ ةردقلا عم كرت هن أ حصي ىتح هتمامإ ىلع وهو نظلا

 . هسفن ىلع فاخ هنأو ں ناوعأ دحن هنأ هب نظلا نسح ىلع لمحو

 هلهأو كرت مش ، داهجلا باتك ى انفصو اك ددعلا فصنك هدنع ناكنإ و

 . هعلخ بحم كلانهف . هيلع حصو

 . هل ةيالو الف ء ركفملا نع ىهنلاو فورعلب رمألا مامالا عيض نإو

 ىزامللوبمالاو وهللا راكنإو ء عرشلا جاضيإو ء عدبلا ءافطإ مامالا ىلعو
 . حوفلاو رحلا برمثو ةذبنألا و

 هعست أ ك ركنملا راهظأ هنا وعأو هركسع ىف نوكي مام الا نع ديعس وب أ لثسو

 ٢4٨4ه ل وأ ؟ م ركنم نم دشأ ركفم فرص ىلع هونيع٫ نأ ءاج ر[(إ مهف ةمتتلا

؟ هلزنم وأ هدلب .ف الإ هلدع لصي مل ولو مهف ةيقتلا



. ٧١ 

 هسةن لذبي نأ هيمع : ليقن . ةيقتلا ىنعم ىف فالتخاب ماه الا ىف ليق دق : لاق

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعلاب رءألا ىن لتقي وأ « لتقي ىتح

 مزلأ ام سيلو . هريغ عست اك ةيقتلا هعستو هريغ ةلزنمب مامالا نإ : لوقو

 . ةيقتلا نم هريذلام هلو ، هتعاط نم هللا همزلأ امم رثك أ ةمام الا نم هسفن

 هولذخ ركفملا راكنإب مهضراع اذإ هنأ فاخ و ، رقتسا و ، كالذ هل تبث اذإف

 ىلإ كالذب غلبيام & هتمعر نم راودلا هب صب رد نم هر رح لهأ نه هيملع ىلوتساو

 . كاذ لئالد نقيقسا اذإ ءاضغإلا هعسوو 2 ةيقتلا ىنعم هل تبن ڵ هسفن و هلام ىف هلظ

 ريغ ىف ناك اذإ اذهو . هيف لوقلا ىضم دقن 2 ةيقتلا هل عسونال نم لوق ىلعو

 . برحلا

 & دودإلاو ، ماكحألا كرت هل : لوقف . هودع ةبراحم ىف ارئاس ناك اذإ امأو

 ٠. لذ مشي نآ هلو . هودع ةب راحم نم غرفي ىتح

 د_ حم نأ هلو ٠ کالذ هل سبل نأ الوق بسحأو . رايخلا كللذ ق هل : لقو

 . اهنع هلغشي ام عديو ، براحيو ةب راحلا ىلع

 وه ام ا و . ركملا نع ىهنلاو فررمعلاب ألا ناكو { اذه ىنعم تبث اذإ و

 { اهلع بقاعي مل ءاش نإو ، بقاع ءاش نإ ، رايخلا اهف مامالل قتا هلرا قوقح نم

 . هل ‘گالذ نأ ىدنعن . مالس الل ىوقأو ةلودلل زعأ كلذ هتقو ىف اهكرت ىف ىأرو

. ملعلا لد أ ةرواشم عم ‘ هنا ةتف رظنلا دهج نأو . كللذ هيلع نوكي نأ فاخأو



 _ _ ٧٢

 كرشلا لهأب « ةلبقلا لهأ نم مهودع ىلع ا ونيمتسي نأ نيملا نأ تبث دقو

 ىفاوأر اذإ © مهريغو مجحلاو جزلاو دنهلا نم ، مهريغو ىراصنلاو دوملا نم

 ىلع صاعب ناعتسي نأ زوجي : رثألا ىف ءاج هنأل ؛ مهودع ىلع مه ةوقلا كلذ

 فورعلاب رمآلا كرتي الثل 2 هب نامتسملا كرتيو ، هيلع ناعتسملا بقاعيف ، هلثم صاع

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو . ركسملا نع ىهنلاو

ج + ٩:



١٧٣ 

 رشع قاثلا لوتلا

 ةارشثلاو ماكسحلاو ةالولاو مامإلا ةيقت ٢

 ؛ ةيقتلا هعستال : لوقن . ةيقتلا هعست له ىراشلا مامإلا ىن انباحصأ فلتخا

 . كلذب هير ءافولا هيلعف 2 ىلاعت هلي هسفن عاب دق هنأل

 ردانلا بلط ةين ىلع نوكيو ث لتقلا هسفن ىلع فاخ اذإ هعست : لوقو

 { كلذك لعف هنأ هنم لعي مل نإف . اناوعأ بيصبو كلذ دجم نأ ىلإ ى ةديكملاو

 . كلذ لمهأ هنأ حصي ىتح « نظلا هب ءاسيالو ، كلذ ىلعلصألا ىف ةن وفيدلا ىلع وهف

 نإف . هدلب ىف ىشغو ث هراصنأ ىنهض نم رثك أ ةانب مام الا ىلع جرخ نإ ه

 . بجاو ضرف هيلع هداه « ايراش ناك

 ةليضف هلا:ة ناكس هراصنأ ىفعض نم رثك أ هيلع نوجراخلاو ًامفادم ناك نإو

 . اضرف نكي ملو

 . مهيلع ضرف لاتقلاف ء لقأ وأ هراصنأ لثم ناك نإ و

 نم هريغ وأ ڵ بارش وأ ءادن نم ركنم ىلع سانب راش وأ مامإ م نإف

 مهنع كاسمال + ماع ركنن أ نإ مهنم هسفن ىلع فاخ و 4 مارحلا

 . مهنم هشفن ىلع فاخ ولو

 مدقأ لف امهب وليف اردقي مل نإف . اهمتنسل أب اركنأو مهنم افاخ نإ : ليقو

. امهبولقو امهتتسلأب هاركني نأ دب الو . امهنم ةءاربلا ىلع



 ؟مهنع نوفكميأ هلهأ نعا وفعضتسان ، اركنم اوأرو 2 اريثك ةارش اوناك نإف

 اوبلغيوأ اوبللغي ىتح « اوعنتمانإ مهولناقيو « ركنملا اوركسنينأ مهياع : لاد

 نيملشملا ديو ةرهاظ هيف ةوعدلا ، عضوم ىن اوناكاذإ « مهنم رثك أ اوناكولو

 : . ةرهاق هيف

 لخد اذإ وهف ث هنفنب ولو اهيف براحب نأ مامالا ىلع بجي ىنا لاحلا امأو

 ىلو مث ، مهودع ىلع ةوقلاو رفظلا مهب وجريام لاجرلا نم هعمو ى برحلا مامالا

 همسي ملو . برحلا نع هربد ىلوي نأ هل نكي مل « اولتق وأ اولشف وأ ، هباحصأ هنع

 ىدنلجلا مام الا لعف امك هحور ىنفت وأ « هودع ىلعهللا هرصني نأ ىلإ ى هنم جورخلا

 امهباحصأ لتق امل ڵ ايه رفغو ث هللا امهمحر ث ىناسارخلا ةيطع نب لالهو دوعسم نبا

 تنأ انناب ام ىلع : ل لاقن . ةيطع نب لاله © هللا همحر ىدناجلا مام الا رواش

 امهمحر « التق ىنح امهبر ليبس ىن ادهجو موقلا ىلع المحف . ىمامأ نكف . ىمامإ

 . اريخ نيملسمل ميج نعو انع اهازجو 3 اهل رفغو هللا

 , ىذلا ءارشلا نع ةعجرلا الو ث هتيعر كرت هل لحيال ىراشلا مام الا كلدكف

 ق ناك ‘ ةداهشلا هلا هقزري و أ ك هللا ليبس ف داهجلا هيلعو . هلل 7 ىلع هبحوأ

 . ةرثك وأ ةلق

 ءاليتساو هرمأ لاوز دنع ص ةيقتلا هعست ىراشلا ريغو ىراشلا نإ : لءثو

 . .نيراسملا ةوعد روهظو هرمأ ولع دنع ةيقتلا هعسنال امإ و . هتيعر ىلع روجا لهأ

ناطلسلا اوفاخ اذإ هباحصأو مامإلا نإ : موق لاقن . ةيقتلا هوجو ىف اوفلتخاو



 ۔ ٧٥

 نولمغي الو © ةنسلألاب ةعاطلاو عمسلا ىلع مهوحلاصي نأ : ةيعرلاو ىرارذلا ىلع

 . الف لاملا امأو . ةارش ريغ وأ ، ةارمش اوناك ث ةنسلألا ريغب کالذ

 لام نم هنوطمي ىذلا كلذ ىف اوجرو ث مالسإلا ميرح ىلع اوفاخ اذإ : ليقو

 مهبولق ةفلؤملا كح ىنعم نم دعبب الو . اعضوم ثالذ ناك« هلهأو قحال ارتس هللا

 . مالسإلا ميرح زعو قحلا ىلإ

 نرم ةيحان وأ ، لكًاوملا وأ ىرقلا نم اتيش ناطلسلا ىلإ اومفدي نأ امأو

 ادحأ نأ لهن الو . ثزذ زوجيالف « ءامدلا نقحو برحلا كرت ىلع ، مالس الا ضرأ

 . ٹالذب لاق نيملسملا نم

 رداقلاو { كلذ ىلو هنإ ؛ ىفلز هيلإ انبرقي ال قيفوتلاو ةناعالا هلأسن هللاو

 . ملسو هلآو ىنلا دمحم هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو . هيلع

ح دي 4



_ ٧٦ _ 

 رشع ثلاثلا لوقنا

 هيلع جورخلا و هلزعو مام الا علخ ف

 دودحلا بج وي امو

 . لدعلا جاهنم ىلع تماةتساو تلدع اذإ اهنمأ لزع مير ىلع ةمألا تعمجأ

 تلدع وأ تراج « اهلاتمت الو اهلزع رب ل نم ةمألا نف . تراج اذإ اهمف اوفلتخاو

 .)تلعف انك ‘ ةعاطلاو عملا ال نادو

 ٠ لض نم اسف اوفلاخ ىتلا 2 انتلمح و انت وعد لهأ نم « ةماقتسالا لهأ امأو

 . تراح اذإ اهو مه وغل اخو © تلدع اذإ اهلزع مم رحتةب : لاق نه لوق اوقفاو مهنإف

 هشقن علخب نأ ىراشلا مامالل الو . لدع اذإ اهمامإ ملخ نأ ةيعرال سيلو

 ‘ موصخلا ىواعد الو ءادنلا عمسيال ممص نم. 0 تاداملا ىدحإ هب ثدحم نأ الا

 لاق يرذ نمو لاق ًامام] سانلل كلعاح ىلإ » : ىلاعت تلا لوق ري۔فت ىن ىطرقلا لات )١(

 لدعلا لهأ نم نوكي مامإلا نآ ىلع ء ةيآلا هذهب .املعلا نم ةعاج لدتسا «نياانلا ىدهع لانيال

 اوعزاني الأ ملسو هيلعةتناىلص نلا رمأ ىذلا وه و. كلذب مايقلا ىلع ةوقلا مم لضفلاو ناحإلاو

 لانيال ه : ىلاعت هلوقل ؛ لهأب اويلن مللنلاو روجلاو قورفلا لهأ اماف : لاق نأ ىلإ هلهأ رمألا

 ىلع مثؤاملعو قارولا لهأ رايخ جرخو . ىلع نب نيحلاو ريبزنا نب جِ;خ اذلو « سلاطلا ىدهع

 ملم مهب اهعقوأ ىتلا ةرحلا تناك۔ف . مهيلع اوماقو ث ةيمآ ىنب ةنيدملا لهأ جرخأو . جاجحلا

 جورخلا نم ىلوأ راجلا ماملا ةعاط ىلع ربصلا نأ ءالعلا نم رثك آلا هيلع ىذلاو . ةبقع نا

 ىديأ قالطناو ى ءا.دلا ةمارإو ، فوخلا نمألا لادبتسا :يلع جورخلاو هتعزانم ىف نأل ؛ هيلع

 . ةلزتعملا نم ةفئاط بهذم لوألاو . ضرألا ىن داسفلاو ث نيملا ىلع تاراغلا نهو ث “اهفلا

. ھ ا هملعان . ج راوخلا بهذم وحمو



 هتطن بهذي وأ 4 ماكحألا نم هيمع در ام لقعي الو 2 مهفيال ىتح ى هلقع باهذ وأ

 . رظنيال ىتح هرمعب بهذي وأ ، مالكلاب جصقي ال ىتح

 ىف كلذ رهشو 0 تارفكلا رئابكلا نم ةرغكم بكر اذإ مام الا لزعيو

 . هئدح نم هوبيتتني نأ مهلع ناك رادلا لهأ

 .مهعم هتيالوو هتمامإ ىلإ عجر بات نإف

 . هلرع نيملسملل كلذ ناك هثدح ن٠ بتي و رمد أ نإ و

 . . همدو هداهج مل لح « لزتعي وأ بوتي نأ هرك نإ

 امامإ كب ىضرن الو س كتبوت تابق دق : نيملسملا نم نولثاق لاق بات نإف

 . كللذ مهل سيلف ) هداهج اودارأو هركف . لزتعاف

 هلتاق نمو . هنوملسي الو هعم نوملسملا نوكي نأ ىرأف ى هب كلذ اولعف نإف

 هنأ : 4۔ف ىنعملا .ءاوس فيسلا دحو ةءاربلا : مهلوق لب وأترو . غاب وهف اذه ىلع

 ٤ هثدح هعانتما دنع كلذو . هاتف روحت ىح ‘ مامإلا نم ء اربلا راهظإ زوج ال

 .اهلهأ ىلإ اهتيدأت هيلع بجو ىتا هل ةنامأ كرتو
 هين سيل امم « بونذلا نم ةريبك بكر اذإ مام,الا نع : سالا وبأ لئسو

 ؟ هتلزنم ام همزلي لح

 . هبنذ نم باتةسي مث « هنم أربي لوقف . كلذ ىف فلتخا : لاق

 نأ ىلإ برو>و هنم "ىرت رسدأ نإو . هتمامإو هتيالو ىلإ عجر بات نيف
 .. - ٤

. هحور ىنفت وآ لزعي



 نإف . هنم ةءاربلا لبق باتتسيو . ةيعرلا ةلزنم مام الا ةلزنم سيل : لوقو

 ٠ هنع هلرا ىضر كالام وبأ لاق كلذبو . هتمامإ تمعلخناو « هنم أر الإ و بان

 انز وأ ء فذق نم « هللا دودح نم دح هيف همزل امم مام الا بنذ ناكاذإو

 مقي هريغ امامإ نودسلل ماقأو ، هل هتمقاوم لاح ىف هتمامإ تعلخنا ،ناعل وأ

 دحلا هلت

 دقو . هتمامإىلإ عجري الو « ةلوبقم هتبوتف « بانو دحلا هيلع مام الا مافآ اذإف

 . ريخألا مام الا تبث

 . هنم ةءاربلا تبجو « هتلحن كر" ريغ ىف ةرفكم مامالا ثدحأ اذإو

 نإف . هولع مام الا اذه ىلع مهل ةوقلاو > نيلما ىدي أ ئ رادلا تناك نإف

 . هربغ امامإ نولوب ش ‘ هلتق مهلف . مهب راح م 7 ]

 ىح هولتامتر نأ ١ ط سيلف ‘ ممماع هل ةوقلاو مام الا ىديأ ئ رادلا تناك نإو

 . هول ام م هريغ امامإ مم اومدةي

 رظنلا نممأ نل ‘ لوألا نمزلا نم ىصم ايف هابشأو رئاظن نيتل اسملا ناهلو

 ىدهي هللاو . ضعب ىلع اهضعب رومألا ساقد « من اعم ريدتو ث نيل وألا ريس ى

 ٠ نتسم طا رمص ىلإ ءاشد نم

 نم ءىش وأ ، جراوحلا وأ ث ةضفارلا وأ ء ةلزتعملا ند ىلإ مامالا عجر نإو

. بتقسا لالضلا نايدأ
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 لزتعي ىتح بروحو « هتمامإتلازو « هنم ئرب رصأ نإ و . هنم لبق بات نإف

 . هريغ مدقي و . لتقي وأ

 . بيتتسا ث نيلاضلا نم ءارزو لاحمو « نيلسملا ريغ مام ألا لمعتسا نإ و

 . بروحو لزع الإو ، بات نإف

 قدصم وهن { هباوص نم هؤطخ فرعب الو وه ام فرعي ال كحم كح اذإ و

 . هؤطخ ملعيال ىح . هنيد ىلع نمتؤم 2 لعفلا

 هعسي الف « قحلل فلاح هنأ ةيعرلا ملعتو « قحلا فلاخ كح مام الا كح نإو

 كاهو . ةلاحلا هذهو ةفصلا هذه ىلع مام الا اذه اولوتي نأ ةيعرلا عسي الو ؛ كلذ

 .قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . اوعجربو اوب وتي نأ الإ ، هذه ىلع هالوت نمو مام الا

م ه ٭



 رشع عبارلا لوقلا

 ةمام الا نم مامإلا ىربت ىف

 . هب علخني ايم اذه ىرأ الف . اهوذخ مك۔تمامإ هذه : مامالا لاق اذإو

 .ظيذلا ىلع لدت ةظفل هذه نأل ؛ هل زوجم ال ام ىلع رمدي الو « هنم باقتسي نكلو

 نإ وه تبث مجر نإف ك دلقت امب مايقلاو 2 هللا ىوقتب رمأ « ةقحم ريغ ةظيذ تناك نإف

 مام ا ج أ 7 ز هرارحدا و مايقلا هك رت ىف ةجحلا هيلع تمينأ ‘ مايلا تزرو رصأ

 . هربغ

 . مملالو كالذ هل سيلف ، اهنم ىربتلا ديرب ى كتمامإ هذه : لاق نإو

 اهمامإ علخن نأ ةيعرالالو ك ثدح ريمب هسفن علخ نأ مام الل سيل : رألا ىنو

٠ 

 . اطخو ىب مهم كفالذ نإو .ثرح ريغب

 ىنب نم هريغو ديعس نب رفعج لتق ث هللا هحر دومسم نب ئدنملا ناك دقو

 اولاقف ءتالذ نم هيلع نيملسملا سفنأ ىف عقون ، مهملع اعرج هانيع تممدن { ئدنلجلا

 ثمبل و « ة ودنلقلاو ماحلامهل ١ حرطو .هرم أ لزتعاو مهباجأف .انرمأ نع لزغعا : هل

 . مهحاور حور و مهودع ودعي هللا ءاش ام

 هركف . مهرمأ نم هيف ناكام ىلإ عجري نأ هيلإ ١وبلطف ث هيلإ اوعجر

 . هلازتعا دعب هناكم ىلإ عجر نأ ىلإ ث هب اولازي لف ، تالذ

.هلازتعا دعب ةيناث ةميب هوء.اب نيململا نأ لعن ملو .عوجرلا هركي مل هنإ : ليقو



 نم 2 هريغ مامإ ميدقتو ، ةمامإلا كرت ىلع ، نيملسملا مالعأو مامإلا قفتا نإ و

 حلصأ كلذ اوأر اذإ { مهل زاجف ، ءافعتسالا بحأ هنأ الإ ڵ ثدح الو زج ريغ

 ىف فلتخم هلعلو . هيلع الو مهيلع كالذ قضي { كلذ ىلع اوقفتاو { مهل ودلو مهل

 هنأ داهتجالا ىف جرخ اذإ ث مهيلع كلذ قيضي نأ ىنبجعي ال ص وه هرمأ ىف كلذ

 رفكلا هجو ريغ ىلع ، رظنلا ىف داهتجالا مهل لحأ ةوعدلا لهأ نأل ؛ ةلودلل حلصأ

 . فعضلاو

 هل اوعسوي مل مالعألا ضمب هتمامإب كسمب و مالعألا ضعبو وه قفتا نإ و

 ىعم تبثي نأ : مهضعب كلذ ىلع هعبتا نإ ىنبجعي : لاق . هتمامإ علخ نم دارأ ام

 . مالعألا نم هي أرب ذخأ نم ىأ رب ذخأو ‘ مامإلا عم موف ناكاذإ > هتمامإ ىلع

 دقعب الإ مامإلا مهفلاخ نإ ىنبجعي مل ء تالذ ىلع مهيأر ممجأو اوعمتجا نإو

 . مام الا هيف هل تبثي نمب

 اوفلتخا ولو هنم اهلبق نم دنع ص ةمامالا نم ىربتلا ىلع قيضي ال : ليقو

 . هنم اهولبةي ال نأ ىلعاوعمجيب ملام « هيف

 . ةجح مهعامجإو . عامجالا نم جورخ هل نكي مل اوسهتجا نإف

 هل سيل : لاق . هسفن ىلع فوخ وأ ى ردص قيض نم_7رمأ مامالا ىنع نإو

 امإو «مهتلودل ىوقأو مهرمأل حلصأ كلذ نأ ىري نأ الإ 2 ةمامالا نم اربي نأ

 كامامإ اوثيح 7 اهنولبتي الو » ىأرلاو ملعلا لهأ : نيملسملا خياشم ىلإ أربتي

 . اذه لثم ىلاولا نأ وجرأو ص اذه نم اهولبةيف

( ٨ ج ۔ نيبلاطلا جهنم ) ٦



 . هتامم دعب الو هتايح ىف كلذ هل سيلف ء هناكم امامإ بصني نأ دارأ نإو

 . كالهلا هيلع ىاخأف زجع الو ثدح ريغ نع هسفن مامإلا ملخ نإو

 .هل اولاقن ىتوليقأ : نيملسملا لاق امل هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نإ : ليقو

 الإ ى لاقتست الو لاقت ال : هنع هللا ىضر باطحلا نب ره هل لاق ىذلا نأ نظأو

 . هوأربي نأ نيملسمللو 2 أربتي نأ هل نإ : عافدلا ةمامإ ىف لاق نيملسملا ضعب نأ

 . نسحلا ىنأ نع اذكهياع قفتملاب اذه سيلو

 .هوجرخي نأ نيملسمالو ى جرخ نأ هل نإ : عافدلا مامإ ىف لاقف دمحم وب أ امأو

 5 اعفادم وأ اهراش ناك اهنم جورخلا هل سيلف مامإلا ةعيب تتبث : ليقو

 نآ الإ ى هيف فلتخب ىنعمب هلزع ناكاذإ « هلزهي نم دايقنالا مام الا ىلعسيلو

 . هلزع ىلع نوملسملا عمتجي

 نم جورخلا هل نكسي ملو « اعاجإ هيلع مهعانجا ناكهلزع ىلع اوعمتجا اذإف

 ىف ىأر وأ { كح ىف عامج إ عاج إلا لهأ نم تقو ىف عامجإ لك نأل 2 مهعامجإ

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . لمع وأ لوق

% = »



 رشع سماخلا لوقلا

 ةمهنلاب مامالا لزع ىف

 مامالا ىلع ةجح مالعألا نإف { ةمالا همهتي ملو رصملا مالعأ مامالا مهنا اذإو

 . ةيعرلاو ةماعلاو مالعألا ىلع ةجح اوناك هعم اوناك اذإف 2 ةماعلا ىلعو

 . هثادحأ ترهتشا اذإ كلذو . هيلع ةجح اوناك هيلع مالعألا ناك اذإف

 ىلمعي ناكولو هتمامإ تلاز ، هيلع ترهاظتو ث ةمهتلا ةلزنمب مامالا لزن اذإو

 . امهتم امامإ نوكي ال هنأال ؛ هلزع لحمو . هايإ مهتباتتسا دغع ةبوتلا نيملسملا

 . افالتخا كلذ ىف لعن الو

 اثيش لمع وأ ، اثدح مام الا ثدحأ اذإ ث مامالا ةمامإ اهب لوزت تلا ةمهنلاو

 هتبوتب ىنب الو ، بوتي مش هيلإ عجري مث ، بوتيف هنم هن وبيقتسيف ، ىصاعملا نم

 اذهف . اهب ىني ال هنأ ةبوتلا نم مهيطعي ايف نوهسلل همهتيف 2 نيملسملا اهيطعي ىتلا

 مث ١ورفك مش اونمآ نيذلا نإ » : ىلاعت هللا لاق اك. مام الا ةمامإ هب لوزت ىذلا

 هللاو . « اليبس مهيدميلالو مهل رفغيل هللا نكي مل ارق اودادزا مث اورفكمم اونمآ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ

 .جهنملا نم « داهجلا باتك ىلاعت هللا ءاش نإ - هولتيو . ةمامالا باتك م

. نماثلا ء :رجلا نم ثلاثلا تلا وهو



 رار و

 ثلاثلا مسقل ١

 لوألا لوتلا

 ثالذ ماكحأو هيناعمو هبورضو داهجلا ىف

 ةضرف بجي الو . نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا

 . هيلع ردق اذإ مام الاو هل تابثلاو ةدعلاو هيلع ةردقلاو هب ملسل اب الإ

 م ٥ ك

 ىنمزلا نم رباك ألاو رغاصألاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا نأىلع سانلا عمجأو

 . اوبطاخ ملو داهملا ضرف نم نوجراخ نيدعتلاو

 ىذلا ريقفلاو ڵ ضيرملاو ، جرعألاو ء ىمعألاو ، لكشملا ىنحلا كلذكو

 هيلإ جاتحم ام هل مام الا لذب نإو ، هلايع ةقفن نع الض ان 2 هقيرط ىن هتغني ام دجيال

 هنم ثالذ لويق هيلع بجو « هلايملو هل ةقفنو ، ىشملا قطي ملاذإ ، بوكرم نم

 . داهجلاو

 ؟ داهجلا ضرف تبث نيأ نم : لئاق لاق نإف

 . ةمألا عامجإو © متو دمحم هيبن ةنسو هللا باتك نم : هل لوقنف

 مهلاومأو مهسفن أ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ »:ىلاعت هلوقن باتكلا نم امأف

ةاروتلا ىف اقح هيلع ادغو نولَتمثو نولتقيف هللا ليبس ىف نولناقي ةنجلا مهل نأب
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 ثكذو هب ےنعياب ىلا كمعدي او ريشبتساف هللا نم هدهعب ىوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو

 . ( ظلا زوفلا وه

 اوهركت نأ اىسعو كل "ةرك وهو لاتقلا كيلع بتك » : ىل هت لاقو

 . « كل .رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو كل ريخ وهو اثيش

 . كيلع ضرف ىأ « كيلع بتك » : هلود

 لتاقي نمو ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشيَ ىذلا هللا ليبس ىف لتاقيللف » :لاقو
 . « ايظع ارجأ هينأو قوسف باغ وأ لقيف هللا ليبس ىف

 . داهجلا ضرف موزل دكؤت هللا باتك نم تايآلا نم ريثكو

 . كلذب اورذمي مل ڵ هيلع ةردقلاو هب لعلا عم { سانلا عيمج هكرت ولو

 نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ء ةيافكلا ىلع ضرف هنأ ىلع ةجحلا اف : لاق نإ

 ؟ نيقابلا

 ىوتنّيال » : لوتةي ثيح « ىلاعت هلا باتك نم هيلع ةجحلا : لوقنف

 مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبسىف نودهاجلاو ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا

 ىنسحلا هللا دعو داكو ةحرد نب دعاتلاىلع مهسفن أو محلاومأب نيدهاجملا را لضف

 . « ايظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو

 نع طقس ضعبلا هب ماق نإ و: . داهجلا ضرف توبث ىلع ليلد ةيآلا ىنعم ىفف
 ةةرفعمو هنم تاج رد» امظع ارجأ دعاقلا ىلع مئاقلا ظح ريفوت نايب عم ، نيقابلا

. « اميحر اروفغ هللا ناكو ةمحرو
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 لهأل حضاو وهف ڵ داهجلا ضرف موزل ىلع عامجإلاو ةنسلا نم ليلدلا امأو

 نم ى نيملاعلا نم دحأ اهركني ال ، ةضافتسم هيف رابخالاو بابلألاو . لوقنلا

 هيراح نم لاتقل ى ايارمسلاو شويجلا هزيهجنو ى هسفنب بورحلا لوسرلا ةردابم

 ` ..ةمألا عيمج نم لقاع هركني ال اذهو . هدعب نم نوملسملا كلذكو

 لهأ نم نيكسملا ةمثأ ريس : ةيافكلا ىلع ضرف هنأ ىلع عامج الا نم ليلدلاو
 م نوربجنالو(مهعم جورلا مهنوفلكيالو.دعاقلا مهنم جراخلا ىلوتي ناك .ةماقتسالا

 . هدقرم نم لدعلاب رقأ امثان نوهني الو 2 هيلع

 ىنأيسو .مهيلإ جاتحا اذإ هتيعر ربج مامالل نيملسملا نم زاجأ نم زاجأو

 . ىلات هللا ءاش نإ ى باتكلا نم هعضوم ىف كلذ حرش

 ،تادابعلا رئاسو مايصلاو {ةالصلاك«مومعلا ىلع داهجلا ضرف ابجاو ناك ولو

 فلختلا ىف ضعب مهضعبل نوملسملا عسو املءامهيف وأسفن الاو لاومألا مزلت قلا

 هللا الإ هماعي ال دعاقلا ىلع دهاجملل لضفلا نكلو . مهل اوصح ري ملو « داهجلا نع

 . قيفوقلا هبو . ملعأ هللاو . ندهاجلا لض رك ذ نم ۔ هللا رسي ام نيبنسو

٭ « «
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 قاثلا لوقلا

 هللا ليبس ىف نيطبارملاو نيدهاجملاو داهجلا لضف ركذ ىف
 مهلضنو ءادهشلا رك ذو

 دنع :ايحأ لب اناومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا كبسحت الو » : ىلاعت هللا لاق ى ¡ - <

 مهب اوقحلي مل نيذلاب نوُرشبتسيو هلضف نم هللا مهانآ امب نيحو نوقزري مهبر
 7 مس ف س

 لضو هت هلز ١ نم همعنب نو رشبتسي ٠ ن ون زخ مال و مهيلع" فوخ ز أ مهلع نم

 . « نينمؤللا رجأ عيضي ال هللا نأو

 هبر ليبس ىف دهاجو ى هب لمعو ى همهفو ، ىلاعت هللا لوق لمأت نم ديعسلاف
 . هب هللا هرمأ ام ليبس ىلع ضام وهو . هاتلي ىتح

 نوبتاكلا ماركلا ةكئالملا اهبصحم مدآ ىنب تانسح لك :وتلل م ىنلا لاقو

 ءاصحإ نع نوزجعي ث هللا مهقلخ نيذلا ةكئالملا عمج نإ . دهاجلا تانسح الإ

 نيدباعلا عيج رتافسح ى الجر مماندأ تانسح لدعتو . مهفاعضأ ديز ولو هتانسح

 ©١_ن رخآلاو نيلوألا نم

 . ناذألاو ةمدخلا نوسرامي ء وزغلا ىف و ىنلا باحصأ ناكو

 نأ ولو : لاق . يا ليبس ىف مدالا لضف نع . للم هللا لوسر لئسو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ديبع نب ةلاضف نع ىذمرزتلاو دواد 7 جرخأ )١)

 ىلا هلمع هل ىمني هنإف ث هللا ليبس ى طبارملا الإ ى هلمع ىلع متخي تي٠ لك : ملسو هيلع هللا ىلص

 . ربقلا ةنتف نم نمؤيو ةمايقلا موي
 ىأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس : لاق متاح نب ىدع نع ىذمرتلا جرخ )٢(

 . لحن ةقورط وأ طاط۔ف لالظإ وأ هللا ليبس ىف ذبع مادخإ : لاق ؟ لضفأ تاقدصلا



 ىذا دقن اهاذآ نم .ؤطتعىنلا ءاسن ةمرك هللا ليبس ىف ىزافلا ةأرما ةمرحو

 . هللا ليبس ىف ىزاغلا هكيرش ىلع ةنيللا هللاو . هلوسرو هللا

 م:هلا تاومسلا نم ،هنازيم ىف لقثأ تناك« هللا ليبس ىف ةريبكت ربك نمو

 . نهنح امو نهقوف امو نهيف امو

 هل بتكو . هم أ هتدلو اك هب ونذ نم جرخ ه ١ ليبس ف نيتعكر ىلص نمو

 دلو نم ةيرذ هللا ليبس ىف اباقر رضمو ةعيبر قتعأ اممأكو هندبو هسأر رعش ددعب

 . افلأ رشع انثا دحاو لك ةيد . ليعامسإ

 كالم فل أ نيعبس هللا ثعب ، تاولص سمخ ىلصف « هلهأ نم ىزاغلا لصف اذإف

 ىلإ عجر ىتح ({[ موي لكف مهندابعلشم هل ناكو . هيملع نولصي . نيين احورلا نم

 "اع "_ ٠ رمت : هل هللا لاقو . ةنجلا ىف هللا ناوضر بجوتسا دقف كله نإف . هلهأ

 . تئش ام

 اوكبو ءهلهأ ىلإ ىكبو ،هللا ليبس ىف وزغلا ىلإ ىزافلا جرخ اذإ : ةلت لاقو

 جرخم اهب ونذ نم جرخ هلزنم باب نم جرخ اذإف . مهئاكبل ناطيحلا تكب 2 هيلإ

 . مظعألا فرشلا دح ىف راصو ث هللا نيبو هنيب ىذلا ىنصو . اهخنس نم ةيحلا

 باوب أو تاومسلا باوبأ مهتحتنو « ءاعدلامل بيجتسا 2 هللاليب۔ىف اوفص اذإف

. هتبث مهللا : لوةت نمؤم لك روحو . ناسحلا روحلا مهلع تفرشأو 2 نانخا



 { ةنجلا ليدنمب نيعلا روحلا هردابتتو ء ةنجلا ةبرت ىف طبلتي امإف ديهشلا عرص اذإف

 مدعت املكو .هرفع نم رفعو ، هب رتنم برت مهالا :نلقيو . بارتلا ههجو نعنحسميو

 .ةماركلا نمهلام نوفصاولا فددرالن ةمايقلا و .هردةل فرشأو هرمأل مظعأ ناك

 ء فويسلا ىدلتتم نوتأيف ق مهءامد اوقارأ نيذلا ىنأايلوأ اي : ىلاعت هللا لوقيو

 : قثالخال نولوةيو ، كدملا ةحنارو نارفعزلا نول ىلع امد حضنت ©)مهحارجو

 انءانبأ هللا ىف اغمتيأو « هللا ىف انءامد انقرأ نيذلا نحنف ، قبرطلا نع انل اوجرف

 هللا تاولص ليللا ميهاريإو ان أ تنكو ل : ةيلع ىنلا لاق . انءاسن هللا ىف انلمرأو

 مهفرش نم ىهتنيو . هللا ىلع مهتمارك نم ىرن امل ،قيرطلا نع مهل انجرفأل امهيلع

 اومس اذإف . ةمايقلا موي لاوهأ ىف سانلاو ، شرعلا تحت دئاوم مهل نوكي.مهنأ

 . ايندلا ىف ناذألا توص هنأك: ضعبل مهضعب لوقي ةمايقلا قعاوص

 هنإف . ديهشلا الإ ايندلا ىلإ آري نأ بحم ال ريخ هللا دنع هل دبع نم امو

 .ةدحاولا ةلتقلا كلتب ىطعي امل رارم رشع هللا ىف لتقي ىتح ايندلا ىلإ د نأ بحم

 ثالذن . لتقأ مث ايحأ مث هللا ليبس ىف لتقأ نأ ")تددو : وقل لاق

 . فرشلا نم كلذ ىف ملعي اه

 هتكنالم هضرأ لهأ نم «هدابع نم رهنب ىمابي ىلاعتو كرابت هللا نإ : لاقيو

 رك ذ ىف اوقفتاو . فالتخا ظفللا ىفو . ةريره ىبأ نع ىاسنلاو ةثالثلا هجرخأ )١(

 ؛ىدي هلكو ةمايقلا موي ءاج الإ ةنا لببس ى ملكي مولكم نم ام : ةريره ىبأ نع ةياور ىفو مدلا
 . دواد ابأ الإ ةلا هجرخأ . كسما حير حيرلاو . مدنا نول نوللا

 )٢) دواد ابأ ال ةلا هجرخأ .

 )٣( لمو ىراخبلاو كلامو ةريره يبأ نع عيبرلا ه: رخآ .
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 . اومان اذإ مهسراحو ث اومزهنا اذإ مهبماحو ، اولمح اذإ موقلا ماقم

 ف ممحا ورأ هللا لمج 0 دحأ موي كن اوخإ بصأ ام : لاق سابع نبا نعو

 ليدانق ىلإ ىوأتو ،اهرامث نم لك أتوءنانجلا راهنأ مهنودري رضخ ريط لصاوح

 مهبرشم بيطو ث مهاوأمو مهباقنم نسح اودجو املف . شرعلا لظ ىف بهذ نم

 « داهجلاف اودهزي الثل انل هللا عنصامب نودعي انناوخإ تيلاي :اولاق . مهلك أمو
 مهنلبم ىنإ : ةخسن ىفو . مهبم انإ : هللا مهل لاقن . برحلا دنع اورخأتسي الو

 هللا ليهس ىف اولتقت نيذلا نبسحت الو » :ويلو هلوسر ىلع هللا لزنأف . كنع كلذ
 .« نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ

 ،همد نم ةعندلوأ دنع هل .رقي : لاصخ تس هللادنع ديهثشال نإ : :نلك لاق

 نم راجو « ربقلا باذع نم راجو ، ناميإلا ةيلح ىلحو « ةنجلا نم هدعقم ىريو

 هنم ةنوقايلا ڵ جاتلا هسأر ىلع عضوبو . ربك ألا عزفلا موي نمأيو 2 رانلا باذع

 ف عفشيو « نيعلا روحلا نم ةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيو ؛ اهيف امو ايندلا نم ريخ

 . ىضترا نمل الإ نومفشي الو . هبراقأ نم نيعست

 نكي مل ء هللا ليبس ىف همد نمؤلل قارهأ اذإف . رب رب ىذ لك قوف : لاقيو

 . ري هقوف

 تومأ نأ "ىلإ بحأ اهلكه وجولا ىن ام : لوقي هللا هحر ديز نب رباج ناكو

 ثلذ ىن أطخأ نإن. هللا تيبب جح ىن الف ىنأطخأ نإف . هللا ليبس ىف لتق نم هيف

 نوبرضي نورَآو »:ةيآلا هذه الت مث.هللا لضف ءاغتبا ضرألا ىف برضأ نوك أن
. « هللا لضف نم نوفتيي ضرألا ق
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 نإف ؟ اهب ىلوأ وهام : هسفنل ةرخآلا ىف بغارلا ء ايندلا ىف دهازلا رظنيلف

 . هرف كش الو همآ تولل نأ انيقي ملعيل و . هنيدو هسفن ىلع نومأم ءىرما لك

 . ةداهشلا تول فرشأ نإو . هنم دبالو

 : دشرم ن رصان مامإلا حدميءهل ةديصق نه ءىخم رلا كرابم ن هرا لمع لاقو

 لعارفلا نوطب ىف ادازو اديهش نكست لو معنلا قلت نأ كدجأ

 لباذ ةنيعط وأ فيس ةبيرض اهنإ ةداهشلا لين ىلإ عراسن

 :لاقف رصنلاب هيف نيدهاجملا هللا دعوو . رخأتي الو مدقتي ال لجألا نأ انيقيو
 هللا اورصنت نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : لاقو « هرصني نم للا نرصنيلو »

 . ( مملامعأ لضأو مل تف اورفك نيذلاو كمادقأ تبثيو كرصني هللا

 ممط دجم ديهشلاو . فصوت نأ نم رثك أ هتاركسو هتبركو توملا ةاساقمو

 . رلا ديدشلا مويلا ىف ءاملا درب )دجب نآمظلاكتولل

 اذكو اذك ةدابع لدعت اهوطخم ةوطخ لكب هلف ع هللا ليبس ىف طبار نمو

 . نوراهو ىسوم رصنو « ناماهو نوعرف ©"}) لتاق امأكو . رهدلا نم

 فل أ ةدابع نم لضنأ ناك ك هللا لمبس ف ادحاو ام وي )2 طب ار نم : لمقو

 )١( لاق ملسو هيلع لا ىلص ةنا لوسر نع ةريره ىبأ نع ىناسفلاو ىذمرتلا جرخأ :

 ةصرقلا ملا نم مكدحأ دجي امك الإ لنقلا سم نم ديهثلا دجي ام ٠

 )٢( طابر : ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق ة لاق نامثع نع ناسنلاو ىذمرتلا جرخأ

 لزاننا نم هاوس اميف موي فلآ نم ريخ هتنا ليبس ى موي .
 )٣( ليبس ىن داهجلا لداميا. هتنا لوسراي : ليق ةريره يبآ نع دواد ابأ الإ ةتسلا جرخأ

 :لاق مث . هنوعيطتستال : لوقي كلذ لك االث وأ نيترم هيلع اوداعأف . نوعيطتتال :لاق ؟ ةنا =
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 ةرم نيمست ايندلا رمك موي لك اموي نوتسو ةئامثالث ةنس لك ةنس .

 :ليق ىتح ،ةمي ركلا ةليلجلا ةلزنملاو « ةميظعلا ةليضفلا هذه ىف لفاغلا اهييأ رظناف

 باسح ال حايرلا ةئيهك ةمايقلا لهأ ىلع نورمي طابرلا ىف توملامهك دي نيذلا نإ
 عممج تانسح لدعت هلا لبس ف طبارملا تانسح نم ةدحاو ةنس>و . باثع الو

 دابعلا .

 اندروأ ان أ ريغ . باتك امصحم نأ نم رثك أ نيطب ارملاو نيدهاجلا لناضنو

 قزر نا ةيافك اذه ضعب ىن و . لقاعلا جتعزعيو ڵ لفاغلا هبتنيل ، هرك ذ نم افرط

 ةداهشلاب هيلع ؟زمو « هداشرإ هللا دارأو ةداعسلا .

 نرم اهب ودعلا عوقو ةفاخم مايأ ىف ، امدب طابرلا نإ : نوكسملا لاق دقو

 ةنكاس ىوزنب ةكرحلا تناك اذإ ىوزنب طابرلا نم لضفأ 2 نيكرشملا .

 ىف طابرلاف س نامحن ىف ةملك فالتخاو ث ةقرف فوخو ةكرح تناك اذإ امأو

 عوقو نم ةفاخم ريغ ىف تناك نإ و . نيملسملا ةضيب اهنأل ؛ لضفأ ىوزن ركسع

 قيفوتلا هب و | ملعأ هللاو . ىدنع لضفأ ىوزن ركسع ىف طابرلاف ، امدب نيكرسثملا .

: :++ » 

 ىنح ةالص الو مايص نم رتفيال . ةتنا تايآب تنافلا مئاقلا مئاصلا لثمك تنا ليبس ىف دهاجملا لثم ح

م . دهاجملا عح ري
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 ثلاثلا لوقلا

 هللا ليبس ىف داهجلا دارأ نمل ىغبني ام ةفص ىف

 نوكت نأو هتاضرم ءانتباو هللا ليبس ىف ادهاجم ج رخ هبأ هتين دتعي نأ وهو
 . يلعلا ىه هللا ةلكو ىلفسلا اورفك ن ذلا ةلك

 قلأ دق ڵةعجر اهيلإ هلالو ى ةجاح اهف هلالو 2 ايندلا ضارعأ نم اثيش ديريال
 . 6 7 ء . - .

 د رحم و ٠1. اهلط ق لحو ةرخالا ق بغرو ك اهضنب او اه دهزو َ هباف نم اهة>الع

 . هناميإ ىلع ايضام لتقا اردابم اهيلإ لوصولل

 . مهيلإ هل ةعجر ال هنأ مهليو هلهأ عدويو ' هللا ىتلي ىتحاقحلا نع ىنثني ال
 . داهجلل جورخلا دنع مهسقن أ ىلع٬هن وطرتشي اه و « نيقداصلا ةارشلا ةفص هذهو

 هدابع نم ءاشي نم ىلع ني هللا نكلو !؟ اذه اننامز ىف هذه هتفص نم نيأو

 بهو نم هلا دبع لثم هنايلوأ ىلع هللا نم امك. ميقتسم طارمصىلإ ءاشي نم ىدہهيو

 رادجلا لهأو ، هناوخإو فاةوطو هناوخإو ريدح نب سادرللاو ء هباحص أو ىسارلا

 كىناسارملا ةيطع نب لالهو ، دوعسم نب ىدنلجلاو قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبعو

 مهازجو ص مهل رفغو ك هللا مهمحر ص هتارشو بوبحم نب دمحم ني هللا دبع نب ديعسو

 . اريخ نيملسملا عيمج نعو انع

 :ملس وهيلع هللاىلص هللا لوسر لاق : لاق ىسوهىبآ نع ةعبرألاو قهيبلاو دحأ ىور )١(

 . هالا ليبس وهف ايلا ىم هللا ةلك نوكنل لتاق نم



 انأل اذه انباتك ىف هدرون ملو ص ليوط ثيدحو رابخأ نيروكذملا ءالؤهو

 . قفوملاو ناعتسملا هللاو . راصتخالاو زاجم الا هيف اندصق

 : سلاجلا باتك نمو

 :لاصخ رشع ىلع طناحيلف هللا ليبس اقح ادهاجم ايزاغ نوكي نأ دارأ نمو

 ةاكزو ةالص نم : هيلع هللا ضرتنا ام ىدؤيو {'اهاضروهيدلاو نذإب الإ ودغي ال

 . هعوجر ردق ىلإ مانو هلهأل عدي و ، تاضرتفلل عيمج نم كلذ ريغو 2 جحو

 ىدؤي و.ايشبح ادبع ناكولو لداعلا ريم ألل ميطيو عمسيو ، لالحنم هتةفن نوكتو

 كرتيو حلاملا ءاملا برشي هنإ : ليق ىتح . هريغو قيقر نم « هقح ىقح ىذ لكل إ
 .رابكلا نم هنإنفحزلانم رفيال هنأو ءهنذإب الإ ملسم راد لخديالو .هقيقرل ولحلا

 ةعاطلا ةماقإو نيدلا زازتعا هداهجب ديرب نأو . اريثك الو اليلق ةميففلا نم لفغي الو

 . نينمؤملا رصنو

 . ةنحلا ىنعي هللا ىلع هرج أ عقو دقف لتف وأ تام نإف . ةفصلا هذه ىلع جرخ ن

 . باقع الو باسح ال

 بلقك هبلق نوكي نأ :برحلا دنع لاصخ رشع ىراشلا ىف نوكي نأ ىنبنيو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجر نذأتسا : لاق ةريره ىبأ نع ةحخلا جرخأ )١(
 ةرجملا ىلع كعيابأ : ململو . دهاجف اهيفف : لاق . معن : لاق ؟ كادلاو ىحأ : لاقق داهجلا ىف

 عجراف :لاق . معن : لاق ؟ ىح دحأ كيدلاو نم لهف : لاق . ىلاعت هللا نم رجألا ىغتبأ داهجلاو

 امهيلا جراف :لاق . نايكبي ىوبأ تكرتو :ىئاىنلاو دواد ىبألو . امهتبحص نسحأف كيدلاو لا

 م . امهتيكبأ اك امهكحضأن



 __ _ ٩٥

 لتاقيبدلا ةعاجش ةعاجشو . هودعل مضاوتيال رملا ربككربكلاىفو ع دسألا

 سيأ نإ بثذلا ةراغ ىفو .لمح نإ هربد ىلويال ريزلا ةلمح ىفو . هحراوج عيمج

 ردق ىاعضأ لمحم ى ةلعلاك ليقثلا حالسلا لمح ىو . رخآ هجو نم راغأ هجو نم

 هبحاص لخد ول ء باكلا ءافو ىنو . هناكم نم لوزي ال رجحلا تابث ىفو . اهندب

 . كيرلاك ة صرقلا ساملا ىفو . هرثأ عمتا رانلا

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو سل لا باتىك نم ىذلا ح

ث وه ٭
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 مبارلا لوقلا
 ةوعدلا نايب و جورخلا ةغص ىف

 :هللا مهمحر انفلس نم ىغمنمع هانفرع ىذلا لدعلاو قلا نم نإف كلذ نايبو

 دعب الإ ڵ ةلبقلا لهأ نم هيلع اوجرخ وأ مهيلع جرخ نم مد نولحتسي ال مهنأ

 . راذنإلاو راذعإلاو ةوعدلا

 { مهودع لاتقب اوأدبي مل ، مهودع ىلإ نيململا نم هعم نمو مامإلا راس اذإف

 . ةوعدلاب مهوأدبي ىتح مهسايبب الو

 مهتذبانمو مهيلع ةوعدلامهدر دعب مهون ايو ك مهوب راح برحلا نع اوفكي نإف

 . برحلا محل

 نكي وأ ڵ دهع ةمذ مهل تناك نمم « نودملا مهازغ اذإ نوكر شلا كالذكو

 ىح الام مهل اوهني لو ك مهومبسي ملو مهولتقي ك مهضرأ مهأع اولخد اذإف

 ك مهيرارذ .يسو > مهلتق ا ولحتسا ةوعدلا اودر اذإف . ةوعدلا اودري مهوعدي

 . مهلا ومأ منغو

 )١( دوعسم نبال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ رمع نيا نع قتهيبلاو احلا جرخأ :
 هللا ىلص هلل' لوسر لاقف . ملعأ هلوسرو هللا : لاق ؟ ىتمأ نم ىغب نم مكح ام . دبع مأ نيا اي

 ظفل ىفو . مهريسأ لتقي الو ث مهحيرج ىلع زهجي الو ، ممريدم عبتيال : ملسو هل آو هيلع :
 نكب ملو : هنع هللا ىضر ىملاسلا انخيش لانو . مهئيف منغي الو : دزف . مهحيرج ىلع فنذي الو

 7 ١ . ه . , . .. . . .

 هذه نم ىغبلا لها لتاق نم لوا ىلع مامجلاو . دحا ىلع, نم يسو نيفص مويو لمجا مويب منغ
 ىلع هتيرذو ىغابلا لام ةمرح تيقبو . زيزعلا هباتك ىن ىغبت قلا لاتقب هللا ,هأ دقف . ةمألا

 ميرحتلا ف الاح ٠ ٠
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 . مهل ةوعد الف مهتنلب دق ةوعدلا نإ :اولاق مهنأ نيكسملا ءاهقف نع انملب دقو

 غالبإ دعب نم مؤامد الإ مهنم مهل لحم الف ى ةلبقلا لهأ نم ىنبلا لهأ امأو

 هيلع هللا ىلص دمح هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلإ نوعديو . ةجحلا ةماقإ و ةوعدلا

 2 نيملسملا ىلإ مهيديأب اوقلي نأو { قحلا نم هنم اوجرخ ايف لوخدلا ىلإو { ملسو

 . هب اوعنتماف مهسفنأ نم مهلع بجو ىذلا قحلا ١ وطعي نأو

 قرح الو . مهؤامدو مهلاتق لح ب مهحصن اولبقي لو نيملسملا ةوعد اودر اذإف

 مهنم لحب الو . لوتلا رثك أ ىف اهدعب الو ةب راحلا لبق مهلاومأ عطقت الو ،ممههزانم

 . ةمينغ الو ىس

 . كرشلا لهأ ىف :ل هللا لوسر هبراسو ةمينغلاو ىسلا هللا لحأ امإ و

 . الف ديحوتلاو رارقإلا لهأ امأو

 ءاعدلا ىنبحعين ان ] امأو . هل ةوعد الف 2 نيكر شلملانم نيملسملا ازغ نم : ليقو

 زرحأو 2 همد مالسإلا نقحو ص هنم لبق ةوعدلا باجأ ن . كلذ نكمأ نإ مهل

 . هلامو هتيرذ

 لاق ام الإ ص ةمينغ الو ىس مهم لحمال هنأ كتربخأ دقف ڵ ةلبقلا له أ امأو

 . مهعاركو مهحالسب مهلاتق لاح ىف مهملع ناعتسي هنأ : نوملسملا ه

 لثمب اوبقاعي نأ زاجف ، مهلاومأ اوعطقو ، سانلا لزانم اوقرحأ نإل امأو

 . اوبقاع ام

٨( ج ۔ نيبلاطلا جهنم - ) ٧!



 عطقي هنأ : جارحلا ىلع سانلا لخن عطتي نميف © ءاهقنلا ضعب نع انظفح دقو

 منبقوغام لثمب اوبقاعف مبقاع نإو» :ىلاعت هللا لوقب جتحيو ، عطق ام لثم هلخم هنم

 . رانلاب قرحأ رانلاب قرحأ ن « هب

 . ةلبقلا لهأ ةاغب و كرشلا لهأ نم ةوعدلا در نم تايب لحو

 دهع الو . مهيرارذ ىسن الو 2 مهلاومأ متتف ' برعلا نم كرشلا لهأ امأو

 . لتقلا وأ مالسإلا ىف لوخدلا الإ مهنم لبةي الو . ةمذ الو مهل

 { لتقلاو ةبراحلا نم هدنج نم هيلع اوجتحاو « ةاغبلا ريمأ نوملسملا اعد اذإ و

 ؛ عيجلا كالذ عمسيإ ولو مامإلا ىلإ مامإلا نم ىرج ةوعدلا نأل ؟ هنم لحتسي امو

 نوعماجم مهنأل ى مرحي ام نومرحيو ، لحتسي ام نولحتسي هباوصأل دئاق مامإلا نأل

 . هفلاخ ىلع نورهاظمو « هل

 ريغ نم هتبراحم تزاج « ةجحلا ةماقإو ةوعدلا لبق نم ةبراحلاب أدب نمو

 ةجحلا ةماقإ نم دب الف ى لطابلا نم هيتأي ام لالحتساب نيدي نوكي نأ الإ ء ةوعد

 . ةلبقلا لهأ نم هل ةوعدلاو هيلع

 هنأ : مهتوعدب هملع دعب نم نيملسملا ىلع ىغب نم هنأ ديعس ىبأ نع دجويو

 . هل ةوعدال

 . ةليغ لتقيف هل ةوعدال ناك اذإف : هل ليقو

 . كلذك هنإ : هلوق ىنعم ىلع : لاق

هرمأ ىف كشي الف 2 قحلا ريغب سانلا لانيو ، لتقيو بلسي هنأ هربخ رهش نمو



 قحلا ريغ ىغبلاو ملظلا نم ، هنم رهش ام ىلع همد لحيو « ليبسلا اذه ىلع ناكاذإ

 . ةوعد ريغب لتقيو ى ضرألا ىف داسفلاو

 . رذعلل عطقأو نحأ وهف هيلع ةجحلاو ءاعدلا نكمأ نإو

 . ثدحلا مهنم نوكي ىتح « دالبلا اولخد موق لاتق لحتسيال : ليقو

 ةجراخ تجرخ نإ ةجحلا مهلع موقتو كللذ هب زوجي ىذلا برحلا : ليقو

 اولتوق ، مهتوعد نيملسملا نكمي نأ لبقو ث ةوعدلا لبق لاتقلاب اوأدبو نيملسملا ىلع

 نم آدحأ بصي وأ نيملسملا نم دحأ باصأف & لح او مهسب نيملسملا اومر ولو

 اومجرب ىتح ‘ ىبلا لهأ لاتق اولت وق ) لاتقلاب اوأدبو اومر دق مهنأ الإ ‘ نيملسملا

 ٠ مهب نع

 تماقو ى نيملسملا ىلع اضرف نيملسملا لاتق نم اوأدب ام ىلع مهلاتمت نوكيو

 . مهلع نيماسملل ةجحلا

 اذإف . مامالل نوكت الو © هلوسرلو هلل نوكت ةوعدلا نأ تفرع ىذلاو

 . كلذ ىلع مهبرح زاج ، للف نم اوعنتماو ، نيملسملا محلو هلوسرلو هلل تناك

 . لطاب ةوعد تناكو كلذ زحم مامإلا ةعاط ىلإ ةوعدلا تن اك نإو

 هلتق ىلوتيو ڵ هغع ىخارتي نأ هلف « نيغابلا شيج ىف هابأ قل نم : ليقو

 . هيلع مإ الو ، كلذب قيقح هلتق نإ و . هريغ

دارأو 0 امهنم لطبلا نم قحلا فرعي 7 2 نالناقتت نيتفئاط دجو نمو



_ ١.. 

 عم نوكيف ص لطابلا نم قحلا هل نيبقي ىتح « مهنم دحأ عم لخدي ل راكنإلا

 ىف رظني الو . كلذ ىف قحلا نم هعسي ام ىلع ث هلهأو لطابلا ىلع هلهأو قحلا

 لقألا ىفالو « اددع رثك ألا .

 قيفوتلا هبو .ملعأ هللاو . دحاو هيفىنعملاف . ةعامج هلتاقي دحاو لجر ناكولو .

٨ د ج



_ ١٠١ 

 سماخلا لوقلا

 هعم زوحملال نمو هعم زوجو جورخلا هل زوجب نميف

 « ةالصلا لهأ نم موقل ةبراحم ث مامالل ةيرس نيملسملا نم لجر دجو اذإو

 دنع هل سيلو . ةقث الو لدعب سيل ةيرسلا دئاقو 2 مهنيب ايف برحلا اوبصانت دقو

 برح مامإلا ههجو دقو ، نيملسملا ىلع لسلل قح هل بجي نمالو . ةيالو نيملسملا

 ىتح( بيرلا ىلع ءامدلا كةسل هسفن ضرعي نأ لسال اذهل ىرن الف .2 هوبراح نيذلا

 ؟ برحلا اوبصانت ام ىلع هل ن لبسلا -

 .قحلا ىلعمهعم ناك هيلع مهوب راح ايف لدعل الهأ اهدئاق ةيرسلا تناكاذإ و

 ڵ نيملسملا كح لدع ىلإ نيب راحلا موقلا وعدي نأ 5 انيل إ بح اف ، كلذ ملس نإو

 ردقي مل نإو . نسحأ كلذ ناك« هنم كلذ اولبقنإف . مهلعو مهل هللا مكحب ىضرلاو

 قحال قيفوتلا هللا لأسأو. ملسأو ىلوأ كلذ ىف اندنع هنم فكلاف « كلذ ىلع

 . هب لمعلاو

 . رمألا نع مهلأس > نيملسملا لودع نم دحأ اهداق ريغ ةي رسلا ق ناكنإو

 . نيملسملل ةن وعملا هيلع ىرن انإف : ةبراجلا هيف لحم ىذلا هجولاب هوربخأ نإف

 . هيلع ضرفو ث هيلع مزال وهو ص نيملسملا نيعي نأ قحأ اذه ىف ىراشلاو

 بجعأو انيلإ بحأ اذه ىف لضفلا ساملاو . عأ هللاو . رايخلاب هيف ىراشلا ريغو

. اندنع



١٠٢ 

 . هنع برهي نأ هلف « هلاتقب هل ةفاط الو 2 ودع هتفب نمو

 . كالذ باوث هلف ص لضفال ابلاط 2 هدحو هسفنب ريثكلا ودملا زراب نمو

 . هلتق ىف دحأ ىلع ررض دلوت ثلذ ىف نكي ملام كلذب رمؤيو

 : هباوج ىف لاقف . نيملسملا نم نيعبرألا جورخ ىف رووش رثؤملا ابأ نأ انفلب و

 : مهل لاقف . ثالذ اولعف دق : لئاق هل لاقف بالكلل ارزج اونوكي نأ بحأ ال

 . لوزي ال جينو ، سودرفلا تانج

 دق هانيأر ى ةداهشلا ليبس ىلع ىضف ث ةبراحملا لاح ىف براحملا لصح ىتمو

 . همزلام كرت ىلع مدن امو . حلفأو ةميركلا ةقفصلاو ةمنينلا زاح

 ىعع نمل قارفلا نورهظيو ع نولتاقي ، ومللتع ىبلا دمب مالسإلا لهأ ناكو

 " .. ةءاربلاو ةيالولاب اوبطوخو لدعلا اورهظأ ڵ الجر نيعبرأ اوغلب اذإ 3 هللا

 ، تامرحملا اوكمهتناو ، قحلا اوك" نيزلا ىصاعملا لهأ اولتاق اولتوق نإف

 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مهحاع ) كالذ ىلع اولتق ىح ك ركنملا ا وركن أو

 داهجلا ىأ : هللا لوسراي : لاقن ىنمب وهو ملم ىبنلا ىلإ لجر ماق : ليقو

 : لاقف . زرفلا ىف هلجر لعجو بوكرلا دارأ ىتح ءاوس هلك داهجلا : هل لاقف ؟ لضفأ

 . اهلع لتقي ‘ راح ناطلس دنع ءرملا امل وةي لدع اك 2 داهجلا نع لئاسلا نأ

 . رخع نم الإ ، هكرت نم رذمي الو ص داهجلا هيف مزلي ىذلا دحلا ىن انفرعو

 .ةمامأ فأ ةياور نم ىناربطلاو دحأو هدنع ورهو . ديعس فأ نع هح ام نا هحرخأ ) ( ١

 م . لامعألا لضفأ : ظفاب ميبرلا دنعو ، باهش نب قراط ثيدح نم ث تاياورلا ضعب ىنو
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 قافن الاو ةلآلاو عاركلاو حالسلاوةدعلاو ددعلا فصنل اك نوملسملا ناكاذإ وهو

 نم ةقث ىلع اوناكو . مهباود هب نوفلميو د ممريسم ىف هنوبكربو ، هيلع نولمحم امو

 اهنوطعي ىتلا ةعيبلا قاثيم نوضقنيالو « ضعب مهضعبب نوردنيال مهنأ ضعب مهضعب

 ةفرشملا داوملا نم ، مهتيعر نم مهبرح لهأ نم ى ةنوعملا داوم نينمآ اضعب مهضعب

 بجينم وأ كرشم وأ غاب داهج دارأ نم داهجلا اهبف بجي ىتلا ةفصلا هذهف . مهلع
 ىف باكترا الو 4 مارح ىلإ ىديألا طسب ريغ نم 2 هل ةعاطلاو مامإلا عم هداهج

 . قالط ةوعدب ، لالحتسا الو ميرحتب لحمال امم ص مهريسم

 هلوعل هتلغ هيزجي ام هغم ىقبو ، حلا مامإ هنم عاب اذإ لام هعم ناك نمو

 . د وعقلا هعسر > نيملسملا برح رصني نأ كللذب ردغيو . هلوع همزا نم لوعو

 . هتردتب مايقلا همزلي و

 . هريد ىلوي الو 7 هلناقيو هلبقتسي هنإف ڵ ودع هتفبو نيد هيلع ناك نمو

 ،ىقحلا نم هيلع ام ىضقيل ، هسفن هل لسقل ، هنيدو هسفن نع لتاقي نأ هتين نوكتو

 إف. )ند هيلع ماد ام وزغلل ضرعتيال نأ هل ىغبني نكلو . هر.د ًايلوم لتقي الو

 . هسفن نع لتاقيو ىلوي الف & هسفن ىلع فاخو ى ودعلا قل ىتح جرخو كلذب ىلب

 . كلذ لوب هب ىلوأ هللاو

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلل لجر ءاج : لاق رمع ىبأ نع عيبرلا جرخأ )١(
 :لاق ؟ ىاياطخ ىنع هللا رفكي { ربدم ريغأالبقم ابستحع ارباص هللا ليبس ىف تلتق نإ هللا لوسراي

 . هلوة داعأف ؟ تلق فيك :لاقف هل ىدوننملس وهيلعهللا ىلصهللا لوسر هادان لجرلا ريدأ املف . معن

 ىذمرتلاو كلامو ملسم دنع وهو ث مالسلا هيلع ليربج ىل لاق كلذك . نيدلا الإ معن : لاقف

 م. نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغي :ورمع نب هتنادبع نع ملسمو . ةداتقىبآ ثيدح نم ى ىاسنلاو



_ ١.٤ 

 . لتقي ىتح هلام نع لتاقيلف ء هبلس ديرب ودع ءاج نإ كلذكو

 . )ريش وهف هلام نود لتق نم : لاق هنأ ت ىبنلا نع انغلب دقو

 يراش ء نيدم ريغ وأ اتيدم ناك« لتاقي نأ لكل زاج دلبلا ودعلا لخد اذإ و

 . هادلاو هرك ولو راش رغ وأ

 صلختلاو 2 نيدلا ءاضق دعب الإ جرخال نأ هل ىنبنيف داهجلا ىلإ جراخلا امأو

 . نيدلاولا ىأرو ، تاعبتلا نم

 ىلع زاج ئ جرخو ةقث لإ ٨ ىصوأو ‘ هناهبتو هنيد ىفكي ام لام ه۔م ناك نمو

 رقف وأ ةلعل ك ىلاعت هللا لبق نم رذعل مامإلا عم داهجلا عيطتسيال ىذلا امأو . لوق
 . كالذ ىلع ردق ىتم كلذ ىف ةينلا هيلعف ى رذملا هيف هل امم « كلذ ريغ وأ

 نوريسي ام وق ذدجحوو .« كالذ ىلع ردق ىتم داهجلا نع ةينلا مطق هل زوح الو

 . كالذ ىف لدعلاب

 الو 0 ركنللا نورهظي ‘ نيللاظلا شيج ىف ا وريسيال نأ نيملسلل ني} نمو

 ىلع اودشي الو مهولزنعي نأ مهب ىلوألاو . مهسلع اوركسنب نأ نوملسملا عيطتسي
 . مهملظ ىلع مهورثكيو ٤ ممداضعأ

 . املظ مظعأو اروج هغم دشأ وهو { ناطلس ىلع راج ناطلس راس نإو

 نأ سأب الف { مهيرارف ىسو مملاومأ ذخأو مهثامد كفس ىلع نوملسملا هفاخو

 تعمس : لاق ديز نب ديعس ثيدح نم ننسلا باحصألو ساىع نبا نع عيبرلا هجرخا )١(

 وهف همد نود لتق نمو . ديهش وهف هلا. نود لنق نم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ديهشوهف هلهأ نود لتق نمو . ديهش وهف هنيد نود لتق نمو . ديهش
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 . مهدلب نع اوعئديو 0 رئاجلا مهناطلس نع نيزيمتم اوريسيو 0 نوملسلا عمتجم

 ىلإ بلهملا نب بيبح عم اراس:بتاك نب تاتحو كامسلا نب رفعج نأ اننلبو

 سانلا لزنف . امهتيالو ةديبع وبأ رهظأف . ملكستنم كلذ ىف ملكتف . هعم التق نأ
 نع لمح كامسلا نب رفعج نإ : لاقيو . نيملسملا ءاهقف نم اناكو . امهيف هلوق ىلإ

 . ةديبع وبأ هنع هلمح امم رثك أ راج

 ناسغ عم ا راس رباج 1 نب ىسومو ساسج نب هلبا دبع ن دمحم نإ : ليقو

 . نيملسملا ءاهقف نم اناكو ع رظنلا نب دشار ىلإ كلملا دبع نبا

 > مهبرح نم ةءاربلاو مهشيج نم جورخلا ىلإ ليبسلا نوملسملا لحو نإ و

 هيلع اوميقي وأ { مشلاو لظلاب مهوأدبي ىتح ملاظ عم املاظ اولتاقي نأ مه بحن الف

 . مهلع هكح ىرجمو ك مهيديأ ىلع ذخأي مامإ نكي اذإ ك ةحيحلا

 مهنيب عقوو 2 انتوعد لهأ ريغ نادلب نم دلب ىف نيملسملا نم دحأ ناكنإو

 اورفظ اذإ نيكرشملا نم هلام وأ هسفنىلع فاخو ، برح نيكرشملا نم دحأ نيبو

 . هجولا اذه ىلع مهعم لتاقي نأ هل زاجف . انموقب

 مهئامدو نيمملسملا ميرح ىلع ىفاخو ى هسفن ىلع نمأ ولو : رثؤملا وبأ لاقو

 . انموق عم اضيأ لتاقو ئ مهلاومأو

 تجرخ ةجراخ نوكت نأ الإ ، لدعلا لهأ ريغ عم لاتقلا ىغبنيال : ليقو
 زوجي هجولا اذه ىفف . دلبلا لهأ ةماع ةحابتسا نوديري ع مشفلاو ملظلا لهأ نم

 وأ هللا ليبس ىف اولتاق » : ىلاعت هللا لاق . دلبلا ميرح نع اوعفدي نأ نيملسملل
 م ب

. ) ١ و هفدا
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 هديب ملالا لوتي ملو ، هسفنب مهرغكو ٠ ةملظلا ءالؤد عم راس نم : ليقو
 هنأل مهل كيرش هنإ : ملعأ هللاو 2 لوقنف . مهعم وهو اولظو اولتقت ث هناسلب الو

 نيملسملا نع هلك اذهو . همد ىف كرشأ دقف هسأر داوس“»لوتقملا رظن نم : ليق

 . انباحصأ نم

 وهو نولتقيو نوبهني نيذلا شويجلا عم راس ىذلا ىف اضيأ مهنع دجويو

 ء هيلع مرغ الف ث هب رصأي ملو ، كلذ ىلع نعي ملو لتقي ملو بهنت مل اذإف . مهعم
 . راففتسالاو ةبوتلا هيلعو

 مرغ الف 2 مارح هنأ لعيال وهو « هريغ وأ ابطر اثيش مهمامط نم لك أ نإو

 فرعيمل اذإف . هلهأل مرغلا هيلع ناك« ساملا لاومأ نم هنأ ملع نإو . كلذ ىف هيلع

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . اهنم لك أ ىتلا ةدلبلا كلت نم ءارقفلا ىلع هقرفيف ك هلهأ

 وع م

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس دوعسم نبا نع دبعم نب ىلعو ىلعي وبأ جرخأ )١(
 هجرخأ . مهنم وهف موقب هبشت نم : ثيدح هانعم ىنو . مهنم وهف موق داوس رثك نم ؛ لوقي

 م ٠ رمحم نبلا نع ىاربطلاو دواد وبأو دمحأ



 سد اسل لوقل ١

 كلذ هبشأ امو هيلع هلتق زوج نميف

 نيدلا مالعأو نيملسملا ةمأ نم آدحأ لتق اذإ ةاغبلا دئاق نإ : ليق دقو

 اولوت اذإ مهب كتفلا نيملسملل نإ ، مهف تلتقف مهرك اسع تفجر وأ ، مهفبب

 ةرهشو مههابشأو ةيطع نباو سادرملا لتاقن . هولعف ام وحن مهثدحب نايعلاب هلتق

 ناك كلذك . مهلع ةنيب كلذب اوموقي نأ ريغ نمو ڵ هثادحأ ىف مهنع ربخلا

 . نيملسملا نم ىضم نم ليبس

 لوتقملا ىلو ةلية لتقي نأ زئاجف { هنيد ىلع نيملسملا نم آدحأ لتق نمو

 . هيلو ريغو

 روحم ‘ لبسلا نومطقيو > سانلا ىلع نورو نيذلا رفكلا ةك أ كلذكو

 . ةليغ مهلتق

 مهضراعي نأ هل زوج الف ، ةلبقلا لهأ نم ودعلا ركاسع نم ركسعب رم نمو

 & ا وهركو قحلالإ مهوعد دق نوملسملا ناك ولو ، لاتقلا نيحريغ ىف ةليغ ى لتقلاب
 نم ىلع دوق الو ةيد الو . رده همد نإف ڵ مهداقو مهمامإ لوتقملا نوكي نأ الإ

 الف عابتألا امأ و . كلذ ىلع ردق اذإ هلتقي نأ نيملسلا نم دحأ لكل و . هلاتغا

 . مامإلا ىأر الإ

نمو : ةجحلا دعب الإ ضعب كلذ زجم ملو ةليغ ةربابجلا لتق ضعب زاجأ دقو
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 بلط نإ نمؤيو 2 لتقيال هنإف ء نيملسملا نم ادحأ لتقي ملو نيملسمال ابرح بصن

 . نامالا

 هنع وفعلا مامإلا عسي الو . لتقي هنأ هتلالدب وأ هتعيب وأ هينبب لتق نمو

 . لوق ىلع هنع وفىلا مامإلا عسو هليب قل أ نإ و . هافق نع ذخأ اذإ

 مهلتقلحب الف 2 نيملسملا ءامد كفس ىلع اوعيابت اموق نأ مامإلا عم حص اذإو

 . نيلسملا نم آدحأ اولتي ملام مهل إ لسرب نكلو . اربج الو الايتغا

 نرم لتق نب اولتق ث هنيد ىلع مهتسيبب دحأ لتق وأ « اولتق دق اوناكن إ و
 نم 0 مهيديأب اوقلأو اوباتو نيملسملا نم ادحأ اولتق م اونوكي ل نإو . نيملسملا

 نأ لمق نم اوبات نيذلا الإ » : ىلاعت هللا لاق اك مهنع ىنع مهلع ردقي نأ لبق

 .« حر روفغ هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت

 رظنلاو هيدلوو ىنادنلجلا رفعج لتق 4 هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا نأ انغلب و

 مهب رمأ ىدنلجلا عم حص املف : نيمملسملا ىلع مهيلع ترهظ ةعيب باتك ىلع هدئازو

 : نوملسملا هل لاق .اعومد هانيع تضاف مهلإ رظن ايلف . مهقانعأ تبرضف إومدقف

 . محرلا ىقح نكل و ال : لاق ؟ىدنلجاي ةيبصعأ

 ءالؤهف ى عابتألا نم نيملسملا لتق نمو . ربك ألا ريمألاو ةداقلا لتق زئاجو

 ةليغ مهب مهرفظ تقو ىفو « نيبلاغ نوملسملا نوكي ام نيح ىف ، ةليغ نولتقي مهاك

 لتق هنيو ىلع نيماسملا نم ادحأ لتق نم لكل تقي هنأل ؟ مهمد لالح مهو انايب وأ

. تقو لك ىفو ةليغ
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 ليلدلا ىلع سيلف ى هتلالدب لتقف ‘ نيملسملا نم دحأ ىلع لد نمو : ليقو

 ؛لاكنلاو ةميجولا ةب وقعلاو ليوطلا سبحلا هيلع ليلدلاو . لتاقلا ىلع دوقلاو . دوق

 . كللذ ىلإ د وع الئل

 . ليلدلا ىلع ءىش الف « هلتقف هب لعفي ام ىرديال وهو هيلع لد نإ امأو

 مهشاوم تكلهو اوكلهن قيرطلا نع نيملسملل نيب راحلا لد اذإ ليلدلاو

 . لمل دلا ىلع ءىش الف

 ةليغ مهناوعأ نم دحأ لتق الو ث ةربابجلا لتق ىرأ ال : رثؤملا وبأ لاقو
 اوأدبيوأ ‘ نيملسملل برلا ا وبصني وأ ، ةوعدلا غالب إوةجحلا دعب نم الإ > اكتف و

 اكتف لتقي هنإف . هنيد ىلع نيملسملا نم آدحأ اولتق نوكي نأ الإ « اولتاقيف لاتقلاب

 . مهنيد ىلع نيملسملا لتق نم

 . هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ هديب وأ هصأب لتق اذإ مهدئاقو مهمامإ لتقيو

 . كلذ ىلع ناعأ وأ © هسفنب نيملسملا نم دحأ لةق ىلوت نم هن اوعأ نم لتقيو

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو



 س ١ إ .

 عباسلا لوقل

 تج راح ا نايب ىف

 لهأ نم اوناك ث مهبرح لهأ نه مهودع ا وتيبي نأ نيملسملل نإ : ءاهقفلا لاقو

 مهبرح ىف اوماد ام ث ليللا ىف لتقلاب مهومجهيو 2 ةلبقلا لهأ نم ةاغب وأ ى كرشلا
 . مهساع ةجحلا اوماقأ اوناك دقو . ةلبقلا لهأ نم ةاغب وأ « كرشلا لهأ نم اوناك

 . كلذ نودب مهنم رفظلاب نوملسملا عمطي مل اذإ اذه

 نم ث نيغابلا عم ناك نم عيمج نم 4 نيملسملا ىلع ناعأ نم عيمج لتقيو

 . نيبراحلانم مهعم ناك نم ميمجو ، خويشلاو ديبعلاو نايبصلاو ك ءاسنلاو لاجرلا

 برضلاب الو لتقلاب نودمعتي الف ، نيملساا ىرسأ نم دحأ م ناكنإو

 . مهلع نيبلغتملا ىديأ نم موصلخيل نكاو ، ىرلاب الو

 الو برضلاب مهدصقي الف ء ىرارذلاو لافطألا نم مهعم ناك نم كلذكو

 . لتقلاب

 . رذمعلاب ىلوأ هللاف . نيملنملا نم كلذ ىلإ دمعت ريغب ، مهنم ادحأ باصأ نإف
 نأ ىسمن ى ةرافكلاو ةيدلا امأو . انفرع ام ىلع ، كلذ ىف نيلسملا ىلع مإ الو

 . عأ هللاو ٠ مهمزات

 ىلع ةليح ةملظلا اهذختيو ڵ كلذ لجأل طسقلاب مايقلا كرتي نأ ىغبني الو
 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . نيملسمل

% ج «
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 نماثلا لوقلا

 ةلبقلا لهأ برح ىف

 نبإ امهنيب اوحلصأت اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإ و » : ىلاعت هللا لاق

 ةيآلا تناكف « هللا صأ ىلإ ءىنت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع اهادحإ اتفب

 . ةنس هتعنم وأ ةجح هتصخام الإ « ةماع اهرهاظ نايب و اهجرخم ىف

 لخدو . اهمومعب ةيآلا هتلمش ايف ز امزال هب كلا ناكث اماع رمألا ناكامو

 ناك املو . اهب بج ةجح اهنم هصخام ثاذ ىف موقي نأ الإ « اهلك" اهمناعم نم هيف

 . هب نينمؤملا ةفاكل رمألا ىف الخاد هب لتاقي امو هلك لاتقلا ناك« كلذك ثالذ

 . مهيلع كلذ نم بجوي امم مهعنمت ةجح الإ ي مهخع هلاوز بج و

 لوخدل سألا ىف الخاد لاتقلا دشأ ناكو . لاتقلا دشأعم بجي لاتقلا ناكامو

 ثلذ ناك« لاتقلا دشأ بوجو عم بجي ىذلا لاتقلاب رمألا حص 2 هيف لاتقلا لك
 اذه ناك . ةلبقلا لهأ نم قاسفلا هب سألا ىف الخادو « نيسللا ميمج ىلع امزال

 . مامإ ريغ وأ مامإ عم « مهنيد ىن هل نيلحتسملاو نيم"رحلا نم ىغبلا

 كلذ ىف هعم اوناكو . ثلذ اولعف مامإ مهل أيهت وأ ، مامإ نيدلسملل نامك نإف

 . هب ه ١ م رمأ ام ىلع

 تالآلاو ةدعلاو ددملا نم مهل أيهتو ‘ هتماقإ مل أيهتي لو مامإلا ا ومدع نإو

مهب رفظلاو { مهملع بلغتلاو 2 هايإ مهعنم ىف مودع ىلع ةرئادلا هب ممه زوحي دق ام
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 هلوقل ؛ مهيلثم ةبراحم مهملع بجوأ دق هللا نأل ؛ مهنيب ةلآو اددع لقأ اوناك ولو
 . نيملسملا عامجإ قفتا اذإ اذهف «نيتئام اوبلفي "ةرياص ةئام كمس نكب نإف » : ىلاعت

 ،مهيفب و مه.لظ نع ةاغبلا عنم 2 مهقرفت عم اوةيطي ملو ، كلذ مهل قفتي مل اذإ و

 نيغابلاةحايإ و ، مهسفن أ لتق الإ كلذ ىف وجري مل اذإ ء مهوبراحي نأ مهيلع بجي مل

 هيف مهل سيلام مهلع بجي سيلف . مهنولتاةي اهب ىتلا ةلآلا اومدع وأ 2 مهنم كلذ

 . مهملظ نع نيلاظلا منم نود مهسفن أ فالتإ هبو « هيف رفظلا ةيجر

 نع فقوبو . بجاو ريغ مهل رمألا ناك ، كلذك الإ كاذ نكي مل اذإ
 . مهنيب هملع ىف ةداع هب ىرجت الام ةهج نم كلذ

 مهزجع مم عامتجالا مهيلع بحنالو . مهل ةن وعمو ةدام ءاجر ىلع اوناك اذإ امأف

 . مهححاون دعءابتو مهرايد توافت ىف ڵ ضعبب مهضعب لهجل و

 عامتجالا اودعاوتو اولسارت 2 اضعب مهضعب فرعو 2 مرايد تتوافت اذإ امأو

 ‘ مهودع ةلحاعم اوفاخ ملام ك مهمزلأ دق امب ‘ مهل هللا رمأب مايقل { دحاو عضوم ف

 مهيلعو . مهنع مهيفب ةلازإ نوجري ام نود ص مهسفن أ فالتإب مهنم عامجالا لبق

 مهلثمي بجي اموق دجو ىتم هنأ ء مهنم دحاو لكى لع ضرفلاو . لسارتلاو ىعادتلا

 . مهلع مهنيعيل مهيلإ جرخب نأ : ةيغابلا ةقفلا لاتق

 ملام ى هبرل صاع هنأ ةلاحم الف ڵ هيلإ عاتجالاو ى ىعادتلا مهنم فرع ىتمو

 عاتجالاب هلعف نوفلكم ءىش اذه نأل ؛ مهنمهيلإ ءاعدلاو عاتجالاىلع مزعيو صرح

. مهنم كلذ نورب موقي الو 2 هب موي ىذلا
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 مهنم صرحم نمو . همزل ام وهن « هيلإ اعدو عامجالا ىلع مهنم صرح ن

 وهأ ، تالآلاو لسارتلاو قافنالا نم ث انفصو ىذلا ناكمإلا عم ، كنذ لعن ىلع

 اعد نإ هن أ ىف هثاجر عم هيلإ ءاعدلاو كلذ ىلع صرحلا راهظإ كرتب ، هبرل صاع

 ٠ هيلإ بيجأ كلذ ىلإ

 ناكام « هل ةباجإلانم هسافإ عم كلذ ىلإ ءاعدلا كرتب مثأيال نأ وجرأ دقو

 ملام ث هلل ةيصعملا كلذ ىف همزاي الو . هيلإ ةباجإلاب عمط ىتم 2 ءاعدلا ىلع هتميزع
 .انفصو اك كاذب مايقلا ىف دهزلا رماغي

 . مهيغب نع ةانبلا عنم مهنم زوجي دق نم ، نيملسملا نم ماقأ نإ امأو

 مهنجاحو هل كلذ ناكمإ عم « مهنعي ملف « انرك ذ ىتلا بابسألاب مهناعأ نإ و
 . هلل صاع اذهف ، مهودع نع مهلذاخت هيفام ىلإ اعدو

 لتقي الو . مهلاومأ ىف نيملسءال لمبسال ث ةلبقلا لهأ ةاغب نأ اندنع ىذلاو

 . مهحبرج ىلع زاجب الو 4 مه ردم عبقي الو { مريسأ

 «مهبرح ىلعاهب نووقتي ةل 7 نكست مل ام « مهلاح ىلع ليبسال كل د ىف ىتعملاو

 . نيملسملا ىلع مهيغب ىلع مه ةنوممو

 . مهنع هسبح نيملسملل زاج ث نيملسملا ىلع هب نووقتي ام ناك نإو

 ىف فلت امف . مهنع هسبحو هنالتإب الإ 2 مهب رفظلا نيملسملل نكمي ل نإ

 نيسمال ةوقلا اهيف اجر ىتلا ىناعلا نم ىنعم ريغل هنالتإل ديعت ريغ نم برحلا
 . كلذ مرغ نيمململا ىلع سيلف ء نيغابلل فمضلاو

( ٨ ج ۔ نيبلاطلا جهنم _ ) ٨
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 مهلف ‘ ا ىديأ ىف هنيعب اق لاملا نم ءىشو 0 هرا رصأ ىلإ اوءاف نإو

 مهملظ عمد 2 ةاغبلا ةب راحم ىف ممدصف نيملسملا نأل ؟ م ريسألتقيال ىنممو . هخيعب هدر

 . مهرش نم نيملسملا ةحارو

 ء سانلا ىلع ىغبلا نع اقوثوم نيملسملا ىديأ ىف ريسأ ىغابلا اذه راص اذإف

 نأ وجرأو . هلتقل ضرمب مل هلتق ريغب نيملسملا ىنك امو : هرش نم نوملسملا نمأ

 ٥ هانعم اذه

 ك ةثم ربخ ىلإ نيقرفتم 2 نيمزهنم اوناك اذإ اذه . مه ربدم عبقي الو ىنمو

 ، كلذ دنع نيملسملا برح ىلإ نومجر.و ث اهيلإ نوزاحنيو ء اهيلإ نوزواجتي

 . ىدنع كلذ ف مهلوق ىنعم نم جرحم ىذلا اذهف . مهندواعم نم نوملسملا نمأو

 نودوعيو ك نيملسملا برح لإ اهس نومج ر ك ةث ىلإ نممزهنم اون اك اذإو

 نأ ىلإ ى مهوسبحو مهورسأو ، مهوذخأو نوملسملا مهعبتا ، مهملظو مهيغب ىلإ
 . مهنم اونمأي

 . ملعلا لهأ مهمد رواشي ىتح ب مامإلا ممولصوأ ‘ مامإ نيملسملل ناك نإن

 ك مهنم بات نمو . لةف نيملسملا نم ادح ] لتق هن أ مهنم هيملع حص نمو

 . هلتق ماماللف . هيب وأ هتعيبب لتف دق ناكو . ىغبلا ىلإ هتدوع تنمأو

 ىلخ ك هتدوامم نم نمأو > ثات هليبي قل ا نإ و نيملسملا نش هيلع ردق نمو

 ء ىدنع هيف جرخ ام اذهف . هنم نمؤي نأ ىلإ سبح ث هنم نمؤب مل نإو . هليبس

. زاجي الو مهلوق ىنممو . تنيب ام ىلع مربدم عبتي الو . نيملسملا لوق ىناعم نم
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 اذهب اجرو . هملظو هينب نع هتحارج هتسبح هيف ىذلا هافعم وهف ، مهحبرج ىلع

 نيممل۔ال ةدارإنأل ؛ ريسألاىنعم نمتنيبام ىلع « نيملسملا نع هرش ةيافك حارجلا

 . مرش ةيافكو مهملظ عفد « مهتلبق لحأل مهداهج عيب ى
 ةيفبلا تلصح دقف . مهلتق نودب 2 مهل ةعناملا ىناعملا نم ىنع كلذ لصح اذإف

 ( . ةدارالا تحصو

 . هباحصأ ليبس هليبسف ، هيفب نع هل ةرمسؤم ريغ 0 ةفيفخ ةحارج تناك نإ و

 « هلتق نيهسمللف 2 ملالاو ىغبلا ىلع امقم ةحارجلا نم هبام عم ناك نإ كلذكو

 هترسأ ىذلا حورجلا ليبس ريغ اذه ليبسو . هلتقب الإ كلذ نم هعنم مهنكمي ملام

 هنأل ؛ نيلسملا لوق نم ىدنع هانعم جرخي ىذلا اذهف . هملظ نم هتعنمو ث هتحارج

 زاجي الو ، مهريدم عبتي الو ى مهريسأ لتقي الو . ةلبقلا لهأ لاومأ ىلع ليبسال

 . مهح رج ىلع

 . هلتق م ىأ ث يجلا دعب ءاملاب وهو هيلع زهجي ىأ 2 مهحيرج ىلع زاجي ىنعمو

 ملعأ هللاو

 زاجأ دقو .أ مركستلا هجو نم اذه نوملسملا لعف امنإ : نيدسملا ضعب لاقو
 . مايأ ةرشع اروعبقيو 2 اولتقي نأ مهضعب

 ىتح ، نيربدمو نيلبقم نولتقي مهن ، مهنب ىلع ىنبلا لهأ ماد ام : لوقو
 . هللا رمأ ىلإ اوثيفي

اذإف . هتبراحم ىف نيملسملا نم دحأ لتقي ملو ى ةاغبلا عابتأ نم ناك نمو



- ١١٦٦ 

 ىلإ ءىفي نأ ىلإ هلاتقب هللا رصأ امنإ و . هتثيف كلتو : لاتقلا دح هنع بهذ بات

 هللا رمأ ٠

 كلذ نم اوباتو ء مهتبراحو مرصأب نوملسملا لتق نيذلا ءارسألاو ةداتلا امأو

 هللا دبع نب ناسغ مامإلا رواشت امك. ثالذ ىف رييختلا مام الل : نيملسملا ضعب ىأرف

 رييختلاب هيلع ريشأ اريسأ ذخأو «" رلستسا هنأ بسحأو . رفمج نب ىسيع ذخأ اه

 قيف وتلا هبو . عأ هللاو . ةمالسلا بلط هلتق كرتن . هيف .

; ج » »



_ ١١٧ 

 عساتلا لوقلا

 برحلا دنع با ودلا ةرخس ىف

 سانلا باود اورخسي نأ ، مهودع ىلع مهجورخ ىف نوملسملا جاتحا اذإو

 . تلذب الإ مهل أيهتي مل اذإ ، مهملع كلذ قيضي الف « مهحالسو

 ىف اهوذخأ ، مهبرح لهأ ريغل ريخلاو لبإلاو ليحلا نم باودلا تناك نإف

 ءارك اهبابرأ ىلإ اودأو ، هيلإ نوجاتح ام اهيلع اولمحو اهوبكر و ، برحلا لام
  نيا لام تبب نم ءاركللا ىدؤيو . نيملسملا نم نيلدع ىأر لل

 الف ث ةبراحملا لاح ىف فلت اف ، مهبرح لهأل حالسلاو باودلا تناك نإو

 . لوق ىلع ‘ ءارك الو نيماسملا ىلع نامض

 . هلهأ ىلإ هودر هنيعب مئاق لام نم ناك اف ، اهرازوأ برحلا تعضو اذإف

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو



- ١١٨ 

 رشاعلا لوقلا

 لاتقلا ىلع ةيعرلا ربج ىف

 ىلع مهربج اذإ نوكي نأ الإ © لاتقلا ىلع هتيعر ربعن نأ مام الل سيلو

 . مهودعب رفظلا اجر ك مهب ناعتساو ‘ لاتقلا

 اذإ ى ةارش ريغ وأ ةارش اوناك هودع هب رفظ « لاتقلا ىلع مهربجي مل اذإو

 . رصملا ىن اوناك

 . هللا دبع ىأ دنع دجوي ام لع ى كالذب لوقن الف ء رمملا ريغ ىف امأو

 . جورملا عيطتسي نم ىلع هآر ربجلا زاجأ نمو

 3 هرمصم ىف هودع هيلع جرخ اذإ ى لاتقلا ىلع هتيعر ربج مامالل نإ : ليقو

 . هغعمهدو.ةىفنيملسملا ةلود لاصئتسا فاخو .هدنع مهعامتجا و مهربجىف رفظلا اجرو

 ربجلا مامالل سيلف ڵ برلا دلب ىلإ هودع ىلع جورخلا مامإلا دارأ اذإ امأو

 . لاق نم ىنعم ىلع جرخب ىنعملا اذه لعلن . مهل

 .ىنعملا اذه ىلع دارأ هلعل ى مهعلإ جاتحا اذإ 2 داهجلا ىلع هتيعر ربج مام اللو

 ناك ث هرمهم ريغو هرمعم ىفداهجلا ىلع هربج مامالل زئايبف 2 ىراشلا امأو

 . رب وأ رحب ىف

 . قينوتلا 4هو . ملعأ هللا و . شيج جرخي اذإ : انعم ربجلا دحو

% ة ؟ ٭



_ ١١٦١٩ _ 

 رشع ىداجلا لوقلا

 نيبراحملا نع داوملا مطق نم زوجي اذ

 مهليخن عطقو مهنوصح مدهو

 ةبلغلاب اوعمطي مل اذإ ، مهنع داوملا عطقو ، مهبلع ىغب نم راصح نيملسمللو

 . كلذب الإ مهيلع

 ‘ مهنايد نم دب الف { مهرسأ ق مشو مهب راحم نيملسملا ىرسأ نم كله نمو

 . مهماكحو نيملسملا ةمنأ أطخ ىف اولاق اك

 ءاملاو ماعطلاو مهتحلسأ مهنع اوسبح { هيلإ نوزاحني دئاق ودعلل ناك اذإو

 . باودلاو

 زيال . كلذ لك ىلع هب نونيعتسيو « نيملسملا برح ىلع هب نوقتي ام لكو

 فلت ايف مهلع نامض الف { همالتإ رغ نم & هسبحو هذخأ ىلع اوردقي نإو

 مهنع هعنمو هسبح ىلإ .اودصق امنإ و ص هفالتإل اودصقي اذإ 0 ةبراحلا نيح ىف

 اودوعي نأ نوفاخي نوملا'ناك نإف . اهف نوتصحتي قلا مهنوصح امأو . فلتف

 ىف نوملسملا ىري نأ ىلإ 2 اهضبقو اهمده زاجف { اضيأ اهف نونصحتيو 2 اهلإ
 ٠ مهيأ ر كل د

. اهمده زاج 7 ةاغبلل دصارم ىه ىتلا نك امألا كلذكو



 ۔ ١٢٠

 اذإ ، فالتخا الب اهمطق زئاجف ، كرشلا لهأ نم نينصحتملا لخن عطق امأو

 . مهل رفظلا ءاجر اهمطق ىف ناك

 نإ : ضعب لاق . فالتخاب اهيف لوقلا اندجو دقف ، ةلبقلا لهأ لخن امأو

 . كلذ مهلعف ن٥ سل و( نيملسملا ريس نم سل ‘ ةاغبلا لخن عطف

 نإ اوجرو 6 مهلخن عطتب الإ مهيأع |اوردةي لو ك اوعغتما اذإ : لاق صعب و

 ٠ ءىش كالذ .ف نه م ممزلي اف ٤ 7 اورغظ ٤ اولعف

 مهيلع ىدتعاو ى ناودعلاو مشالاب برحلا مهل بصنو ڵ نيملسملا براح نمو

 . ملعأ هلا و ٠ «نيةسافلا ىزجرل و » : ىلاعت هللا لاق اك . هنم رثك أو كلذب قيق

. قيفوتلا هبو



١٢١ 

 رشع ىالا لوقلا

 اهريغو رانلاب ةبراحلا نم زوج ايف

 قبرحتو & قيرغتو لايتغاب ء لاح لك ىلع مهلاتق لح كرشلا لهأ نإ : ليقو

 . هجو لكبو

 هنع هللا ىضر ركب وب ] رر و قيرحتلا نع ىهن ل ىلا نأ اتاب و

 جص ولو . نيملسملا دنع تاياورلا هذه حصت ملو . رانلاب اوقرحم نأ مهاهنف ، ةيرس

 ٠ هفالخب | ولمعي ل مهعم

 77 عتم براحم لك نأ : ىنم رظنلا هيدؤي ىذلاو

 ريفب ضرألا ىف داسفلاب رهاجم 2 ةوادملاب هلايلوألو هلي از رابم ، هناودعو هملظب

 عيمج نم « هيلع رفظلا هب نوجري ام لكب هيف اولاتح نأ نيملسملل زئاج . قحلا
 . اهنالتإو هسفن كالهإ و 2 هتياكن اهيف نوملسملا ىرب ىتلا ، هوجولا

 زوجي ىتلا ىناعملا نم ىنعم ريغل 2 هفلت ىلإ دصقي نأ ىنبجعي الف سفنلا ريغ امأو

 جرخأو . هنع هللا ىضر ركب فأ ثيدح ديعس نب ىمحم نع ًأطولا ىف كلام جرخأ )١(

 نع ىهن ملسو هيلع ةنا ىلص ينلا نأ ةريره ىبأ نع ىذمزتلاو دواد وبأو ىراخبلاو دحأ
 كاذ هركف . قيرحتلا ىف فللا فلتخا دقو : راطوألا لين ىف لاق . هب رمأ نأ دعب قيرحلا

 . عضاوتلا ليبس ىلع لب ث ميرحتلا ىلع ىهنلا اذه سيل : بلهملا لاق . اهريغو سابع نياو رمع
 نيبنرلا نيعأ ملسو هيلع ةنا ىلص ينلا لمس دقو . ةباحصلا لعف قيرحتلا زاوج ىلع لديو : لاق
 . ىهتنا . ىلعو دلاخ قرحأو ةباحصلا ةرضح ىن رانلاب ركب وبأ قرحأو ديدملاب



 -۔ ١٦٢

 نم ، نوملسملا هب لاق ام الإ ، كلذ ريغ وأ ، باود وأ ى لام نم : اهنالتإ اهف

 . مهنع اهمطقو داوملا سبح

 . ملعأ هللاو . اهريغب الو رانلاب ىنبجعي الف 2 اهنالتإل دمعتلا امأو
. قيفوتلا هبو



- ١٢٣ _ 

 رشع كفلاثلا لوتلا

 هف زوجي امو قراسلا ىف

 . هولتق مملامو مهعاتم فزاي ه وباص اف { موف تبب قراس لخد اذإو

 . هولتق تيبلا ىف حالسلا رهش نإ و

 . هوحرسو هوب رض « عاتملا نمالو لاملانم ثيش ذخايملو حالسلا رهشي نإو

 . هيلإ هوعفد لدع مامإ ناكن إ و

 . كلت هتلاح ىف لتق ء هسأر لخدأف « دحأ تيب قراسلا بقن نإو

 . عطتلا اهملعو لتقي ‘ عاتملا رادلا نم جرخ نإو

 لتف نإو . هاتقل لمعتي الو . هومر نأ مهلف ئ هوباطو مهعاتم بره نإ و

 . رده 7 لاحلا كللت ىلع

 ى هلتقل ه.ءت الب تام نإف . هلتقل دءهت ريغب هبرض زوجي قراسلا نإ : ليقو

 . لتق لح دقن ء حالسلاب راشأو برضلاب أدب نإو . سأب الف

 هلعل . هبرضب الو ؛ هلتقب لجعيال نأ دحأ ثيب دحأ لخد اذإ هنأ ىنبجعيو

 لوزت ىتلا ضراوعلا نم ءىش وأ نونج نم رذع هل ناكو ودع فوخ نم أجتلا

 ةجلاعم فخ ملام ى ملسأ انعم رومألا ىف تبثتلاو . دودحلاو دبعتلا ماكحأ هنع اهب

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ءوسب لخادلا اذه

٩ ٭ ٭



 س _ ١٢٤٣

 رشع عبارلا لوقلا

 زوجيال نمو هنامأ زوجي نمو نامألا ىف

 ىسي مهاوس نم ىلع دي نولملا : لاق هنأ“)للتم ىبنلا نع ةياورلا ىن ءاج

 . مهاندأ مهتمدب

 7 أ ‘ كيلع سأب ال : هل لاق وأ . مهخ٥ دحأ وأ نوملسملا هنمأ نم لك و

 . اذه زعب هلت روح الف 6 نامألاب هيف ه. هط مالكب

 . هريغل ال مامالل نامألا نإ : ليقو

 ةيالو هز نم ك رارحألا نيفل ابلا نم نيملسملا نه ازغ نم لكل نامألا : ليقو

 . ربلا ىف ةلاجلاو { رحبلا ىف ىرارمصلاو « هل ةيالو ال نمو

 لهأ نم ناك اذإ ةميغغ وهو 0 نمآ وه ‘ .الؤه نم دحأ هنمأ نم لكن

 . مالسإلا هيلع صرعيو ‘ كرشلا

 مهلاوم:و . مهؤامد ًاناكتت نوملسملا : هظفلو . سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 لتقي الو . ماسقأ مهيع دريو ث مهاندأ مهتمذب ىعسي ، مثاوس نم ىلع دي مثو ث مارح مهنيب
 . رناكلا ملىملاالو . ملسلا رناكلا ثرب الو { رناكب ملسم ل ةي الو . هدهع ىن دهع وذ

 مث ىث { مهاوس نم ىلع دي مثو . لتقلاو ةيدلا ىف ءاوس مه ىأ 2 مهؤامد أناكتت : عيبرلا لاق

 دهعلا نيملسملا نم لجر ىدأ ىطعأ اذإ ىأ ى مهاندأ مهتمذب ىعسي . مهريغ نم لضنآو ىوقأ
 مامإلا قافتاب الإ : لاقو . ادار ناك نيململا نم دهعلا در نم ىأ مشاصقأ مهيلع دريو ث مهمزل

 قاسنلاو دحأ هاور . ىلع قيرط نم ثيدحلا اذه ءاجو . مالسإلا ىف لضفلا لهأ ةعاج وأ

 . مهاندأ مهتمذب ىعديو مثاوس نم ىلع دي مثو . مهؤامد أفاكنت نونمؤملا : هظفلو . دواد وبأو

 . هدهع ىف دهع وذ الو « رناكب نمؤم لتقيال الأ



 س \ ٢٥

 . ةمينغ وهو « نيملسملا نم ناكو « هنم لبق لس نإف

 هنأل ؛ ةمينغ وهو ڵ هكرش ىلع رقيو 2 هنامأ ىضم دقف ، لسي نأ هرك نإو

 . مهاندأ مهتمذب مسي مهاوس نم ىلع دي نيملسملا نإ : ليق

 هيأرب ال ادحأ اونمؤبال نأ ةيرسلا لهأ ىلع مامإلاو شيجلا دئاق مدقت نإو

 . ممنامأ زاج مهلع مدقتي نإف . مهنم دح أ نامأ زوحن اله

 . ممل نامأ الن ةمذلا لهأ امأو . فالتخا هنامأ ىتف كولمملا امأو

 ‘ مضب نمم ناك اذ إ ةمينغ وهم « نيكرشللا نرم نامألا ىف لخد نم لكو

 . انباحسأ لوق ىف نامألا دمب ملسأ ولو

 ةلط ىنلا ةنبا بنيز نامأ نم انغلب ام ىلع نامأ اهنامأف ، ةملسملا ةأرملا امأو

 ٠ اهنامأ 0 ىبنلا زاجأو . عيب رلا نب صاعلا فأ اهجوزل

 . مامإلا ىأر الإ مهنامأ تبثيال « ىذلاو دبعلاو ةأرملا نإ : لاق ضب و

 لهأ نم هتثرو ىلع هلام در ، تامو نامأب برحلا لهأ نم دحأ لخد نإو

 . هتثرو ىلإ هنم دريو ى عابيو مجلإ دريال هنإف ء حاللا الإ برخلا

 ىلع نمؤي الف ث هللا دودح نم دح وأ « دابعلا قوقح نم قح همزل نم لكو

 . نامألا هردهسال ، هيلع قاب وهو ث كلذ

 ى دهعلاو 2 ةميبلاو ڵ ةقغصلاو { نامألاو ڵ ةراشإلاب نامألا تبثي : ليقو

 . نامألا ىنع هاك. ةمصعلاو ، طرشلاو « مامذلاو رصإلاو ڵ ةراجإلاو 2 ةراقحلاو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو

 نم نيلجر ترجأ : تلاق . اهنع هتنا ىضر “نأاه مأ نع نانلا الإ ةتسلا جرخأ )١(
 م . ترجأ نم انرجأ دق : ملسو هيلع نيا ىلص ىنلا لاةف . ىناحأ

 



_ ١٢٣٦ _ 

 نادلبلا ىف سانلا نوذؤيو قرطلا نوعطقي نيذلا ىف

 ضرألا ىف ناوَشَيو هلوسرو هللا نوبراحم نيذلا ءازج امنإ » : ىلاعت هللا لاق
 <.. ع .. { ٤ ص . , ٤۔, . مت . .
 نم ١ 81 رىالخ نم مهلجر او مهيديأ عا ةن وا ا وبلصي وااولتقي نا اداسف

 « مظع باذع ةرخآلا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذ ضرألا

 نوضرعتي ، نيملسملا قيرطىف دصرااب نونوكي صودللا نأ : ريسفتلا ىف ءاج

 : هدي تمطق ، احالس رهشأ نم : ليقن . لظلاب سانلا

 . 7 لتق ‘ لتقو ‘ لاملا ذخأو ‘ حالسلا رهش نإ و

 7 ةلبقلا لهأ نم ناك نإ و . باص اكرشم ناك نإ : مهضعب لاقو

 : . م بلص الف

 . ربقت مش ى , ةئالث مهسوؤر بلصت : ليقو

 لهأ ضرأ نم اوجرخي ىتح نردرطي : ليق . ضرألا نم اوفني وأ : هلوقو

 . ابره اوتوفي وأ { مالسإلا

 نذلا الإ » : لاق ش مرش نمؤي ىتح سيملا اوعدوتسي ن أ : : مهفن : : ليقو

 اوقل أ اذإ كللذو « محر روفغ هلا نأ اولعاف مهاع ١ وردقت نأ لبق نم اوبات

 قلا دودحلا هذه مهحع تردها « أ 6 مهلع ردقي نأ لبق نم (&{ ةب راحلا لعب نم مهيديأب

 هنإف . هنيعب مهيديأ ىف ادوجوم سانلا لاومأ نم ناك ام الإ ، اهرك ذ انمدق

. هلهأ ىلإ ىدؤي



 _ _ ١٢٧

 . لالحتسالا ىلع ةب راحلا تناكام « لذ ىنعملا ىف جرخي هنأ ىدنعو

 رارقإلا لهأ نم دحأ هب نديال 7 محرحتلا ىلع تايانلاو ذخألا ناكنإو

 لاومألا نم هوذخأ ام عيمج درو ب سفنألا نم هونج ام عيمج تايد مهلف 6 يد

 . ريثك وأ ليلق نم ىعم ايف ، كلذ مهنع مهتبوت رده الو ٠ سننالاو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . نالوق اه ةن هلل ىتلا دودحلا امأو

« «» ٭«



_ ١٢٨ 

 رشع سداسلا لوقلا

 مهاكحإأو نيدنرلل ىف |

 ديه از نو .هلا لبن ين
 عوبسا لكيام ةل فلت بات : لي .هلاق اافا

 هرم ٠

 . باةقسي الو لاحلا ىف لتقي : ليقو

 . لتق الإ و بات نإف . ةرم باتتسي : ليقو

 مايأ ةئالث ىف اثالث باتقسي : ليقو

 ىبنلا لعف امك 2 هتبوت ءاجر رظني هنإف . رظنأ ىتح ىنورظنأ : دترا لاق نإو
 رهشأ ةعبرأ معن : :ن ىنلا لاقف . نيرهش رافنلا بلط . ةيمأ ن ناوفصب :نلع

 .«هللا مالكع مسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإ و » : ىلاعت هللا لاقو

 . آهةرم رفاكل ك ىسي الو ء ارفاك ىمسي دترم لك : ليقو

 . بات مث ، ارارص دترا ولو . هتب وت تلبق لتقلا لبق بات نإ دترملاو

 هنع طقسي الو { لبقت ةبوتلاف . بوتيو دترب تارص ثالث دترا اذإ : ليقو

 . ةعبارلا ىف لتقلا هنع

 )١( لا انز نمو : هيف سيلو . سابع نبا نع ث ةعرألاو ىراخبلاو دحأ هجرخأ .
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 . كلذ ىلع نيحلا عامجإب هب لتقي غ مامإلا رمأ نود دحأ دترلل لتم نإو

 . هيلع ةيد الو بدؤيو سبحي نكلو

 الو ث هبلع صاصق الف ، هيلع عطقلا بوجو دعب قراس دي عطق نم كلذكو

 . مامالل دودحلاو لتقلا نأل ؛ بدؤيو سبح نكلو . شرأ

 ) كتمأ نم كجورخ رابكلا نم : لاق هز أ ةل ىنلا نع ثددحلا ءاحو

 . رفكلا ىلإ مالسإلا ةمأ نم جورخلاف ، كتقفص لهأ تلاتقو ى كتنس كليدبتو

 دهشأ : لوقي وهو ءىدتبلاك هكح ناك 4 مالسإلا ىلإ عجر دترا نمو

 دحم هب ءاج ام نأو :نل هللا لوسر ؟دحع نأ دهشأ و ، هللا الإ ه إ ال نأ

 . نيبملا قحلا وه هللا دبع نا

 ى هب فأ ام عيمج نم قحلا هن ] هللا نع ةنال لع هب ءاح امم : لعي نإو

 . كلذ لوةي ىتح انمؤم نكي

 ‘ مالسإلا ند فلاخم نيد لك نم ءىر هن أو : كللذ دعب لوقي نأ انبجعي و

 . ىلاعت هللا نع ةملم دمحم انيبن هب ءاج ىذلا

 رارقإلا ىلإ ىدو ، برلاب ذب ون ، همزلي امل دوقلا طعي ملو عنتما اذإ دترملاو
 ٠ رغكو كشو ركنن آ ام ناعإلاو

 ، هترراقم لبقت الو . هتبراحم ىف تومي ىتح ، ثالذ ىلع بروح بقي نإف

 الو . رارقإلا لهأ نم الو . ةلبقلا لهأ نم ىسي الو . كلذ نودب هتدواهم الو

 . كرشلاب ىسي نكلو « قافنلاب ىسي

( ٨ ج ۔ نيبلاطلا جهنم _ ) ٩
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 . ىتأ وأ ناك ارك د ث لتق كلذل راتحم رذكللا ةلكر هظأ نم لك : دوحجلاو

 . فالتخاب قاسلا ىف ليقو

 . كلذ نورهظي نوكرتي الو « مهلع لتق الو . نورجزي مهنإف نايبصلا امأ

 . رفكلا ىلإ اودترا اذإ ، بارعألا ىف نوعابي مهنإف ديبملا امأو

 هاكهر فكلا نأل ؛ هيلع لتق الف ء رفكلا للم نم ةلم ىلإ ةلم نم دترا نمو

 . ةدحاو ةلم هاكمالسإلا كالذكو . ةدحاو ةلم

 كالد مر > مالسإلاب رق أ دق هنأل ؛ هتي رذ ىسن الو ك هلاه مغيال دن رااو

 مدلا حابأف . هولتقاف هنيد لدب نم : ول ىتلا لوقب هلتق لحو « ةميغنلاو ىبسلا

 . لاملا نع تكسو

 . ةعفشو { ةجوزو ‘ صاصقو « نيد نم : هل قح لك لطب دترا نمو

 . هدادترا ىف ىنج ام مي.ب ذخؤيو ث هتح هيلإ عجر 2 مالسإلا ىلإ عجر نإف

 . ةيد الو هيلع دح الف ى همتش وأ , هفذق وأ « دحأ هحرج نإ امأو

 نإو ، صتقا ءاش نإ 2 رايملا هلف ء سأ مش ث دترا مش ء ملسم وهو حرج نإو

 . ةيدلا ذخأ ءاش

 همالسإ ىف . هانج ىذلف . ملسأ مث « دترامش « همالسإ ىف دترملا ىنج ام لكو

 . هب ذخ ؤيال هلعلف ڵ هدادترا ىف هانج امو . هب ذخ وي

الف ء مالسإلا ىلإ عجر مش ث هدادترا لاح ىف نويدب هسفن ىلع دترملا رقأ نإو
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 هلام ىف هرارقإ و هاياصوو هقتع كلذكو . سلفمل دح ىلع هنأل « رارقإلا كلذ زوج

 . اهريغ وأ عئادوب

 هلعلف ء رفكلا لاح ىف تام نإو . كلذ عيمج زاح « مالسإلا ىلإ عجر نإو

 . فالتخا هيف

 . ةينارصنلاو ةيدوملا ىلإ دترا ولو هتحيبذ لكؤنال دترللو

 . ةلسلاو ةدت رملاو ، ةدترملاو لسملا نيب حاكنلا ةمصع عطقي دادترالاو

 & هتليل ىف مالسإلا ىلإ عجر مث ث ليللا ىف دترا نإ ، ناضمر رهش ىف دترملاو

 ىضمام مدهنا 2 دادترا ىلع حبصأ نإو . هموص ىف هيلع داسف الف ء حبصي نأ لبق

 . لوق ىلع هموص نم

 همارحإ متي هنإ : ليقف . مالسإلا ىلإ عجر مث ، جحلاب مرحم وهو دترا نإو

 . مارحإلا فناتسيو دسفي هنإ : ليقو

 . براحب نأ الإ ،نوقتعيال:لوقو . نوقتعي :لوقف . دترملا ديبع ىففلتخاو

 . لاح لك ىلع « نوقتعيال مهنإف براح ولو : لوقو
 هيلإ عجر مجر نإف . هيلع اثوقوم هلام ناك « برحلا رادب قحلو دترا نمو

 . هلام

 . رافكلا نم هتثرو هلام ناك ث هتدر ىلع تام نإو

 . دهعلا لهأ نم مهنيد لهأل : لوقو

. دلبلا لهأ ءإرةفل : لوقو
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 . مهنيد لهأالف رابك اوناك نإف . رافصلا مدالوأل مهُاريم : لوقو

 . هدادترا ىف اودلو نيذلل : لوقو

 . لاملا تيب ىف ىتاي : لوقو

 مهتبراحم ىف اوتام وأ اولتق اذإ ى نيملدملانيب ةمينغ مهلاومأتناكَ اوبراح نإ و

 هأ ء قيقر وأ ناويح وأ ةعتم أ وأ ‘ ماعط وأ , ةضد وأ بهذ نم مهلاومأ تناك

 . کالذ ريغ

 ةلزنم م : لوقن . مالسإلا نيد ىف لخدو ص مهنيد نم قيقرلا نم رذ نمو

 . ةمينغ وهف كلذ ىوس امو . رارحألا

 مهقل انيأ قرهت مهؤامدف ، اوبراح ام دعب نم اوقرفت نودترملا ناك نإو

 هب قدصتيو ڵ، سحلا هنم جرخم ؤ مهيديأ ىف ناكام مملا ومأ 2 . مهلتقن ذ ملسم

 . ءارةفلا ىلع

 . ةيفاص وهف « ءاملاو نيضرألاو لخنلاو ءانبلا لثم مهلاومأ لوصأ امأو

 . قرتسي الو لتقي هنإف . نوكسملا هابسف ء برلا رادب قحلو دترا نمو

 . هقاقرتسا زاج ، نيدترملا ءانبأ نم برحلا راد ىف دلو نمو

 . قيفوتلا هبو . لع هلزاو . هقاقرتسا زح ‘ مالسإلا راد ىف دلو نمو

ج ٥٢ ؛٭
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 رشع عباسلا لوقلا

 ىراسألا كح ف

 مامإلاو . مامإلا ىأرب الإ هلسريف ع ريسألا ىلع نمي نأ ةيرسلا ريمأل سيلو
 ءاش نإو ث مهاداف ءاش نإو ىراسألا ىلع نم ءاش نإ 2 اهرازوأ برحلا عضت ملام

 . مالسإلا ىن اولخدي نأ الإ 2 مهلتق ءاش نإ و 2 مهدبعتسا

 . مدبمتساو 2 مهلتقي م مالسإلا ىف اولخد ني
 . مالسإلا هيلع ضرعي نأ نم كرشملا ريسألل دب الو

 . لتقي نأ هرك نإ انبجعيو

 نكلو لتقلاب مهلاتغي نأ هل سيلف ڵ نيكر شلل عم نيملسملا نم ريسأ ناك نإ و

 ٤ مهنمأم اولضي مل قيرطلا ىف اوماد امو . هونمأ مهنأل ؛ ردق نإ مهنم برهلا هل

 . مهداهج هلف ، مهب رفظي وأ ڵ هسفن هل ملسن دهاج نإ اجرو

 برهلا ىلإ ليبسلا دجو نإ برحلا لهأ راد ىف يقي نأ ملسمل ريسألل لحي الو
 . مهنم صالخلا وجري ىتلا هوجولا نم هجو ىلع ردق نإ ءادفلاو ، مهنم

 . همزاي الف ، برهسال نأ هيلع قيثاوملاو دوهعلا اوذخأ ولو

 اذإ اهؤطو هل هركيف ث هتيرس وأ هتجوز اوذخأو ، ودعلا هرسأ نم : ليقو

 نكي لعفنإف . دلولا ىف هوكر شي نأ ةفاخم كالذ ىلع ردق نإ ى مهيديأ ىف تناك

 . جوزلا وهو شارفلل دلولاو . بصتغال الو { رهاعلل دلو ال هنأل ؛ سأب هيلع

ريسأ نيكرشملا ىديأ ىفو ، نيكرشملا نم ريسأ نيملسملا ىديأ ىف ناك ن إ و
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 نأ الإ ء لتقي الو سبحيف ، كرشملا اولتق نإ ملسملا ىلع لتقلا اوفاغن « نيملسملا نم

 لاحلا كلت ىف نيملسملا ىلع داسف هكرت ىف نوكي .

 لاوم ] نم هونغ ام هودقغي نأ نيملسملا ىلعف ء نينثا نم رثك أ رسأ نمو

 نيكر شلا .

 هغم حص نإ 0 ةمينغلا نم 0 هلوسر مهسو لا مهس نم هزادف نوكي : ليكو

 ىفكي ام . ١

 كلذ ا وبلط نإ ء مارحلا نم ءىشب الو ريزنملاب الو رماب لسملا ىدفي الو .

 نئاهر مهنم نوكرشملا عضوو ي جلص ىلع نوملسملاو نوكرشملا حلاصت نإو
 مهعم نمع نوكرشملا ر :7 نيكرشمل ا دنع ناهر ا عصو و( نيملسملا دنع

 . مهديأ ىف نيذلا نئاهرلا اولتقي نأ نيذسملل لحم الف مهولتةن ض نيملسملا ناهر نم

 نونوكيو ث مهنيب ىذلا حلصلا ضقني نكلو . مهوغمأ مهنأل ؛ نيكرشملا نم

 ابرح .

 ء هيلع نمأي ال ن نيملدملا نم [د>أ اوطمي نأ : لدعلا لهأل انبحعي ىذلاو

 ملعأ هللاو . ارصأ هللا ثدحم نأ ىلإ مهنولتاقي نكلو . مهبرح لهأ نم .

 قيفوتلا هبو .

ج + ث



 ۔ إ ٣٥

 رشع نماثلا لوقلا

 نع فعض لاح ىف ناك اذإ ث لامب هبرح لهأ نم هودع ةحلاصم ماماللو

 نم ةنناملا عضا وملاب هماصتعاو ي هيلإ هفحز دنع ، هنم برهلا هلو . لوق ىلع . هلاتق

 هللا لوسر ءادتقا 2 رصانلا ربلطو ، ةلودلا ءاقبتسا ءاجر ى عالقلاو نوصحلا

 هعافتراو 2 هايإ مهلط دنع ، هودع نع هيراوتو 2 رانلا ىلإ )هبره ىف « :تل

 هردع ىلع ةوقلاب هنم راظتنا كلذ لك. قدنحلاب هنيصحتو دحأ لبج ىلإ هباحصأب

 . لذ ىلإ ليبسلا دوجوو ، ةديكملا بلطو ى ةليحلاب لمعلاو ء رصانلا دوجو ىلإ

 « الام ماع لك ىف 2 ةرامه ىنب ىلإ نول.ح اوناك انباحصأ ضعب نأ انغلبو
 . مهسفنأ نع مهرش هب نوعفدي

 . لاملا تيب رم : ليقو ۔ مهلاومأ بلص نم هنوعفدي ىذلا نإ : ليقو

 . عأ هللاو

 مامإلا لتق ىف نأل ؛ ةرينم تاجاجتحاو . ةريثك لاوةأ اذه ىف نيلسملل و

 ضينو ‘ مهل ود لاصثتسا فاخو © هدعب نم نيملسملا ىلع الشن نيملسملا مالعأو

 . مهيلع مودع
.__ 

 ىلا قبس دقو . ملسو هيلع ةنا ىلص ىنطصملا قح ىف افلا نم عون ةرابعلا هذه ىف )١(

 م.ةئفىلإ زيحتم وأ لاتقل فرحتم هنإ : لاقي نأ لاوحألا برقأو . ةكرب ني دمع وبأ ةرابعلا هنه
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 ولو ) ايل وم ههج وب حصي الو ك هودع نم برهمال مامإلا نإ : لاق صم و

 نم ىلع ةفيلخلا هللاو . ةداهشلا هسفنل بلطيو . هدحو قب ولو ، هيلع هودع ىوق

 ديرب ام كحيو 2 ءاشي ام هللا لعفيو . هدعب قب .

 ثكالذب لاق دقف . ةيزجلا ريغ هنوطعي ءىش ىلع ، كرشلا لهأ مامإلا لاص نإ و

 نيملسملا ضمب .

 . هوضقني ملام مهدهعب مل ءافولا مامإلا ىلعو

 . مالسإلا ىف لوخدلا ىلإ اضيأ اوعد ، اوبراحو حلصلا اوضقن نإ

 . حلصلا هيلع ىرج ام اوطعي نأ اوعد ك اوهرك نإف

 مهماعو . مهدهع ىلع اوتبثو ث مهءامد اوغتحو ك مهنم مامإلا لبق اوءاج نإف
_ ِ 

 ىلع اةح ناكو . مهعانتما لاح مامإلا نم ىضم امل ء حلصلا هيلع ىرج ام ملست

 . مهنم لوبقلاو ممه ءافولا نيملسملا

 نإف . مهئامد لالحتساو مهلاتق نيملسملا ىلع اقح ناك لذ اوهرك نإ و

 امدلو نيذلا ڵ مهيرارذ ىسو ث مهلاومأ ةمينغ مهل لح « نيملسملا مهب هللا رفظأ

 حلصلا اوضقن و لتاقي ل وأ ، مهاسن نم لتاق نم ىسو ى حنصلاب مهعانتما دعي

 زوجمالو . رفوأ ةيزجلا تناك ولو كلذ مهنم لبقي الف ، ةيزجلا ىطعن نحم :اولاقو

 . حلصلا هيلع ىرج ام لست وأ 0 مالسإلا ىف لوخدلا الإ

 نأ مهفلخي نمل زوجب الف ، دهعلا لهأو نيملسملا نم حلصلا لهأ ىضم نإو

. لوق ىلع حلصلا اوضقني
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 ؛ رثك أ لوألا لوقلاو . ةيزجلا اودؤي نأ مهدعب نم ءىجي نمل زوج : ليقو

 . مان دأ مهتمذب ىعسي مهاوس نم ىلع دي نيملسملا نأل

 . حلصلا نم ءىش ىتم رلاالو ديمعلا الو نايبصلا الو ءاسنلا ىلع سبل و

 مهترضح نيملسلن وكرشللا هعفدي ءىشىلع عقو نإف . نيينعم ىلع حلصلاو

 امل هولعج نإو . سحلا هيفو ةميننلا كح هك { ءىش لعب نم محل سلل و 2 كلت

 . ةيزجلا كح هكحن ك ماع لك ى هن ودود فن أتنسل

 : ليقن . ايادهلا نم برحلا تقو ىف نيملسملا ىلإ نوكرشملا ىدحأ نإ امأو

 . كلذ مهلإ ىدهأ ىذلا ةصاخ ركسعلا لهأل كلذ نإ

 وإ مهل زوجيال ديبعلا الإ « مهلإ هودمهأ ام عيمج لوبق نيملسملل زوجيو

 _ . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مهتب راحم ىف مهريغ نم هوباصأ ام

ه 3٩٣ ٭
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 رحبلا ىف نيبراحملا نفس ىف

 الف رحبلا ق اوتا اذإ : ل وق ؟ ال مأ ةوعد مهل له : نفسلا لهأ ف فلتخا

 . ةوعد ريغ نم نولتاقيال : ليقو . ةوعد ريغ نم نالتاقيو ء مهل ةوعد

 مهل سيل : اضيأ ليقو . ةوعدلا نم دب الف مهدالب ىف نوملسلل مهازغ نإو
 ض لبسلا عطقو { ناودعلاو لظلاب نينورعم اوناك اذإ مهدالب ىف اوناك ولو ةوعد
 . قح ريغب مهل مهضارتعاو « سانلا بلسو

 م٭وم ري نأ مهل زاجف مهولعل اخ نإو . رحبلا ىف ماين مهو مهب عوقولا زوجيو

 ٠ كلذ هرك ضعبو . رافلا

 اهوذخأي نأ نيملسمال زاجف « تالعم انفس رحبلا لحاس ىف اودجو نإو

 . مهتل ومح نم اهنأل ؛ برحلا لهأل اهنأ حصت مل ولو اهوقرحو

 ىلع حالسلا مهنم دحاو رهشأو ث ةنيفس ىف نيكرشملا نوملسلا ىقل اذإو

 . ملعأ هللاو مهومرب نأ مهلف ) نيملسملا

 ص دنملا جراوب هذه : بكرملا لهأ لاقو . جراوبلا تءاج اذإ : ليقو

 . مهومنغ كلذ ىف نوماسملا بتري ملو

 تامالع نم كلذ ىف ىأرو « عضولا كلذ ىف ةرهشلاب افورعم ناك اذإف

هنأل ؛ ةحصلا ماقم اذهف ، دحأ كذ عفدي ملو 2 رحبلا ىف لبسلا عطقو كرشلا
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 « انطش ىف رحبلا لبس نوعطقي نيذلا مه نيكرشملا نم نفسلا لهأ نأ فورعم
 ٠. ندع لح ىلإ نامع ىلب \م

 نم دحأ ىنأي نوكي نأ الإ ، هعطق نه فرمي الف ى عضوملا اذه دعب امأو

 . ندع دح ىلإ مهريغ وأ ةرهم لابج نم ى نامع طش

 انعم رهش امب الإ فرعيال هلك اذهف . ةالصلا لهأ نم ةاغبلا كح ىلع انعم مهو

 . عضاوملا هذه ىف

 الف ث هللا قزر نوبلاط : اولاق اهنم اوبرق انف رحبلا ىف انفس اودجو نإو

 ىتح ،هوسل نوضرعي الو 4 مامإلا ىلإ نولضويو نوذخؤي نكلو . مهلتق زوح

 . مهبذك نمو مهنم سانلا نمأيو ى مهبذك نم مهقدص ملعي

 : مه آولاقو . اننفسو انوذخأ' نفسلا باحصأ اولاقف نفسلا مهعم اودجو نإو

 اوذخأ ش اوبراحي لو ودعلا ىديأ ىف نفسلا تناك نإ : لوقأف . انل نفسلا هذه

 نإف . اهماع ةنيبلاب نفسلا نيعدملا اوعديف 2 مامإلا ىلإ اولصوي ىتح « مهيديأ ىف امو

 . هدي ىف تناك نمل تناك الإو « مهلإ تملس لدع ةنيب اهاع اوماقأ

 ءودملا نم اهب ىلوأ وهف ع هدي ىف امب ىلوأ لكشف © اهمف نفسلا لهأ نان نإو
. قيفوتلا هب و « ملعأ هللاو
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 نورشملا ل وقلا

 اهتحتسي نمو اهماكح أو مئانغلا ق

 روفغ هللا فإ هللا اوقتاو ابيط الالح منغ امم اولكسف » : ىلاعت هللا لاق

 . محر

 ىذلو لوسرللو هسمخ هلي نأف ءىش نم منغ امأ اودعاو » : اهمسق ىف لاقو

 . « ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلاو ىرقلا

 ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرالو هسمخ هلل نأ » : لاقف اهمسق ح هللا نيبف

 . « ليبسلا نباو نيك اسملاو

 اهلع لتاق نمل امهس نوعبرأو ةينامنن . امهس نيتس نم ةمينفلا سق حصيف

 هللاف . امهس نيتس نم امهس رشع انثا وهو سحاو : مهس لجارالو نامهس سرافلل

 نيك اسل و ٠2٠ مهسأ ةئالث ىماتيالو ٠ مهس ىبرقلا ىذزلو . مهس لوسرللو ك مهس هنم

 . ةثالث ليبسلا نباو . مهسأ ةثالث

٠ 

 هب ىرتشيف ، نامزلا اذه ىف ىبرقلا ىوذ مهسو "هلوسر مهسو هللا مهس اماف

 . مهودع ىلع نوحلملا هب ى وةي اممو ةدعو حالس

 ىلا بتك هنأ : ىرورلا رماع نب ةدجت نع ث ىذمزتلاو دواد وبأو ملسم جرخأ )١(
 ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ناك له : لاصخ سمخ نع هلآسي ث امهنع هتنا ىضر سابع نبا
 ؟متيلا متي ىشقني ىتمو ؟ نايبصلا لتقي ناك لهو ؟ امهس نمف برضي ناك لهو ؟ ءاسنلاب وزني
 نيواديف نهب وزغي ملسوهيلع هناىلصةتنا لوسر ناك دق : سابع نبا لاقف ؟ وه نمل سملا نعو
 = ىلص هتنا لوسر نإو : نف برضي ملف مهسب امأو . ةمينغلا نم ( نبطعي ) نيذحيو ث ىحرجلا
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 ثيح : ليقو . ةينفلا تناك ثيح قرفتف ، نيك اسملاو ىماتيلا مهس امأو

 . نيملسملا شيج زهجي

 ءانبأ ىلإ هعفديو { هيأر هيف ىرب 0 مامإلا ىلإ عفريف ليبسلا نا مهس امأو

 . ىرب ام ردق ىلع ليبسلا

 . زاج كالذ هنع ىطعي نأ هريغ وأ ةيرسلا دئاق صأ نإ و

 . هاري ام ردقب ءاسنلا كلذ ىطعي نأ مامإلل و

 عب ر ردق ىلإ مهنم دحاو لكل خذريف ، مهعم نولتاقي نيذلا ديبعلا امأو

 . رلا مهس

 ء سراف مهف نكي ملو « ربلا وأ رحبلا ىف اوناك نإو ةمذلا لهأ كلذكو

 . هريغو دئاقلا ءاوس مهلكف

 ةلم ىنلل كلذ ناك امإو . ءىشب ةمينغلا نم ادحأ لني نأ مامالل سيلو

 . هريغل سيل

 ناك اذإف . هسفنل ذخألا فيعضل هنإو هتيلتبنتل لجرلا نإو . نايبصلا لتقي مل ملسوهيلع هتنا =
 وه : لوقن انك ؟وه نمل سلاو . متيلا هتع بهذ دقف { سانلا ذخأي ام حلاص نم هسفنل اذخآ

 ًايلع تعمس : لاق ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم دواد ىبألو . كلذ انموق انيلع ىبأف انل
 : تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ةثراح نب ديزو ةمطانو سابعلاو انآ تعمتجا : لوقي

 . كتايح ىف همقاف ؛ ىلاعت هللا باتك ىف سلا اذه نم انقح انيلوت نأ تيأر نإ هللا لوسراي

 ركب ىبأ ةيالو من ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح هتمسقف . لعفف . كدعب دحأ انعزاني اليك

 لسرأ مث انقح لزعف ، ريثك لام هاتأف . هنع هللا ىضر رمع ىنس رخآ ناك قح . هنع هللا ىضر

 ى هنع هللا ىضر سابعلا تيقلف . مهيلع هددراف ةجاح هيلإ نيملسملاو ث ىنغ ماعلا هنع انب : تلق ىلا

 انيلع دريال اثيش ةادغلا انتمرح دقل : لاقف هتربخأف ، هنع هللا ىضر رع دنع نم ىجورخ دعب

 . ھا(ىأرلا ديجلا نطفلا:لاجرلا نم ةيهادلا) ةيهاد الجر ناكو . ادبأ
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 . ملعلا له أ ةرواشمو داهتجالاب ةمينغلا سق ىلي ىذلا وه مامإلاو

 اوبسحو « اهنم اوقفنتسا ، ةمينغلا ريغ ةقفن ةيرسلا دنع نك مل نإ : ليقو

 مهل كلذ ريغ زوجي الو . مهصصح نم اضبآ مهباود نومعطيو 2 مهماهس نم كلذ

 ةلاح ىف اوماد ام ص باودلاو حالسلا لاعتسا نم اولاق ام ام الإ 0 ةمينغلا لبق اهنم

 . ةب راجلا

 .لولغلا نم وهو . هل زوجي الف اريثك وأ اليلق ةمينغلا نم قرس نمو

 . ةميننلا نم هبيصن مرحي : ليقو

 . هبيصن مرحي الو ، قرسم امب بساحم : ليقو

 . رانشو راع هنإف طيخلاو طيخلا ةمينفلا نم "دربو

 رادقم همسنم هل حصي مل نإف . همهس نم اق هادلاو ةمينغلا نم هل عقو نمو

 امب ماهسلا له أ اهامستسا هلام لصي نإن . امهنم نم نم قب امب هلام ف هاعنت ث امهنم

 . لع أ هللاو : لتقلا همكح نإ :اولاق ضعب . فالتخا بألا ىفو . امهنم نم ق

 لتاغي ليخلا نم نم ىقب امو 0 اهنم سرف ىلع نتاقيو ريثك ليخ هعم , ناك نمو

 . اهملع لتاقي ىتلا سرفلا مهس الإ هل بسحي الف ء هريغ اهل

 ةمينغلا نم إهل مهس الف ، لب إلاو ريحلاو لاغبلا امأو . ليحلا لثم نيذاربلاو

 دحم : ملسلل ف ‘ امهنع هللا ىضر باطخلا نمب رمعو قيدصلا ركب وبأ ا فلتخاو

 . ةمينغلا تمسق ولو هلام ذخأي : ركب وبألاق ڵ ةنيبلا هيلع تيف ص ةميننلا ىف هلام

ذخأو تمست اذإن ء ةميننلا يسقت ملام هلام كردي : باطحلا نب رم لاقو
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 . اعيمج امهنع هللا ىضر ركب ىلأ لوقب اذه ىف لومعملاو « هكردي الف نوملسلل

 ئ مهلع نوململا رهظو ‘ از ود ممه ناذاو ) نامأب برحلا ضرأ لخد نمو

 . نيملسمل مانغ مملا ومأ تراصو « لسملا نيد بهذ

 لصف

 مدالب نيملسملا ازغ مث ، ةعيدو املسم برحلا لهأ نم لجر عدوتسا اذإو
 . اهنم سحلا جرخيو { امحاص لتاق اذإ ى نيملسملل ةمينغ ةعيدولاف 2 هولتقو

 اماق سيل نيدلاب كلهتسم هنأل لطبي هنإف ڵ نيملسملا ىلع نبد هل ناك نإو

 نوكيالن , ةبراحملا لبقنم ةنامأ السم كرشمعدوتسا اذإ :ةنامألاىف ليقو . هنيعب

 . نيملسملل ةمينغ هنإف 2 ةمع اق برحلاو ةعدوتسا نإو ي ةمينغ

 لصف

 . منلا باهتنا : مانتغالاو . ةقشمريغ نم ءىشلاب زوفلا : برعلا دنع ةميننلاو

 وهف ء لاتقب نكت مل اذإو ، لاتقلاب ودملا نم تذخأ ام : ةمينغلا : ليقو

 . نيكرشملا نم الإ نوكتال مئاننلاو ء ءىف

 لك ىف ةميننلاو . حمرلاو عردلاو سرفلا لثم : انلا نم لافنألا : ليقو .

 { ةميننلا نم بسح ىهن ، هكردم ةر نوكت نأالإ ، لوصألا ىوس ءىش
 . لوصألل عبت ىهن ةكردم ريغ تناك نإ و 4 سجا اهفو

 اهلهأ ىلإ اهدر مامإلا ءاش نإ : لوقن ، هوجو ةثالث لوصألا ىف : ليقو

ذخأ مامإلا ءاش نإو ث اهلهأ ىلإ اهدر اهلع رهظ امل ، ةكمب ولتَط ىبنلا لمف ك
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 رخآلل نوكت ء ةيفاص اهلعج مامإلا ءاش نإو 2 ةلتاقملا نيب اهمسقو 4 سخا اهنم

 اهلعج ، سرافب هنع هللا ىضر باطملا نب رمع لعن امك لوألا دعب اهلك أب ةيفاص

 ىلع هللا ءافأ ام » : ىلاعت هللا لوقب جتحاو . لوألا دب رخآلا اهلك أي « ةيفاص

 «ليبسلا ناو نيك اسملاو ىماتيلاو ىبرقلاىدلو لوسرللو هتاذ ىرقلا له أ نم هلوسر

 عمج ةيآلا هذه تبعوتسا : رمع لاقن « ميحر روفغ كنإ انبر » : ىلاعت هلوق ىلإ

 . نيلساا ركذ

 ، جح ىف الو ، فحصم ءارشل الو 2 دجسم ءانبل ءينلا نم ىطميال : ليقو

 ِ تيم نيد ى الو

 تمادامو « مهب رفظلاو 2 نيكرشملا ةميزهو لاتقلا دعبال ةمينغلا نوكت الو

 برلا لهأ لاومأف ء ةفقاو برحلاف نيكرمثملا ةبارو 2 ةرعتسم اهران ةمئاق برحلا

 . حرم نيكرشملا نم

 نم دغر ى برحلا لهأ لاومأ نم هيلع اورهظ امم اولك أي نأ نيملسمللو

 . اهومدهيو اهوطقيو اهوقرحو اهوقرغي نأ مهلو «باسح ريغ

 نوكيالو ٤ طيخلاو طيملا درو هلكثالذ مرح 4 اهرازو أبرحلاتعضو اذإو

 ةضف قناود ةسمخ ىلع ةمينغلا تداز اذإف ، ةضف قناود .ةسمخ نم لقأ ىف نحا

 .. سحا هينف

 اومنغ وأ اولتاق ىتح ى هريغ وأ ضرمب ةيرسلا نع شيجلا لهأ نم فلخت نمو

فلختي نأ هرأ دئاقلا نوكي نأ الإ ، مهدنع هل مهس الف « مهدنع جرخ ناك دقو
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 { ةيرقلا نم لصف نمو . هل مهس الف « اهنم اوجرخ قلا ةيرقلا ىف فلخم نمو

 . همهس هف نابسألا نم ببسل دئاقلا ىأر فلختو

 .محلمهس الف دالبلا نم اوصخش اونوكي ملو « دئاقلاىأر الب مهفلخ ناك نإ و

 . مهماهس لطبت الف 2 رذعلا هب مهل مأ ممانعو دالبلا نم اوجرخ نإو

 . ةمينغلا ىف اندنع هل مهس الف ، اذكو اذك موي جرخي مل نم :دئاقلا لاق نإو

 . هل مهس الف ، هلوصو لبق ةمينفلا تعقوو « مويلا كلذ دعب دحأ جرخن

 . لتاقي مل ولو همهس هلف ، ةمينغلا لبق مهطلاخو مهقحل نمو

 ىف مهكراشتال تمنغ ام ةيرس لكلن « وزغلا ىف نيدئاق مامإلا هجو اذإو
 ةيرسلل نيدئاق اميمج نيدئاقلا لعج مامإلا نوكي نأ الإ س ىرخألا ةيرسلا كلذ

 . لاق امكء اكرش مهن ، منغ ايف ءاكرش مت أ : مهل لاقو

 { ةيحان لك ىف داوق دئاقلا كلذ ثعبف ڵ ادحاو دئاق مامإلا ثب اذإ امأو

 . مهنم دحاو لك مغ اب ايف ءاكرش مهف

 نم مهتصحو مهرجأ ٣ { ودعلاب اورفظف ةازغ مههجو ‘ اموق رج أتسا نمو

 . ةمينغلا

 !و . عمج ولو ةمينغلا نم هتصح هتثرولف 2 لتق وأ ةميزهلا دعي تام نمو

 . ةمينغلا كلت ىف هل مهس الف ةميزهلا لبق لتق وأ تام

 مثانغ اوباصأف « اريمأ ةفئاط لك ترمأف ع لتق وأ شيجلا ريمأ تام اذإ امأو

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مامإلا مهقرفي نأ الإ 2 لضألا ىلع كلذ ىف ءاكرشمهف
: ( ٨ ح نيبلاطلا جهنم - ) ١٠
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 نورشعلاو ىدالا لوتلا

 ايابسلا ىف

 سوجلاو ىراصنلاو دوهسلا نم ، للملا عيمج نمكرشلا لهأ ىف وهف ىسلا امأو

 ىلع ىس الف ٠ برعلا دوو برعلا ىراصن نم ءاح ام ىوس 6 اوكرشأ نيذلاو

 لوخدلا الإ مهنم لبةي الو . ةمذ الو دهع مهل الو « مهنيد ىلع نورقي الو . ىل رع

 . لتقلا وأ مالسإلا ىف

 ىبسو « ممحلا وهأ ةميقغو مهؤامد لالحف ث ةمذلا لهأ نم هدهع ضقن نم لكو

 . مهدهع ضقن دعب اودلو نيذلا مهيرارفو مهاسن

 ه. ةبراحملا تعقو ىذلا عضولل كللذ نم ىرارذلاو ءاسنلا نم بره نمو

 . ىسلا مهلع كل وأ ء نيملسمل نيبو مهنيب برحلا تعقو نأ دمب مهبره ناك نإ

 مهل ناكولو مهلع ىسال كلتل وأف ) برلا عوقو لمق نم بره نم ام او

 ٠ نيبراحلا نم ءايلوأ

 امهديس ىلإ اهرصأن ث اهجوزو ىه برحلا لهأ نم ةأرما نوملسملا ابس اذإو

 . هل كلذف ى قرفي نأ ءاش نإو . امهحاكن اهل متب نأ دارأ نإ

 . بارعألا ق عيب ‘ مالسإلا هركو غلب اذإ . مهنايبص نم ىس نمو

 هكحو « هياع ىلصيف ٤ هغولب لبق تامو « ملسم دنع دحأ نايبصلا نمعقو نإو

. قيفوتلا هي و . عأ نراو . نيملسملا لدمبع كح
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 نورشملاو ىناثلا لوقلا
 نيبلغتملا نيطالسلا نازخ تويب نم ذخؤي ايذ

 اودجو ام ذخأ مهل له : ةيابجلا ىلع اورهظ اذإ نيملسملا ىف ءاهقفلا فلتخاو

 اذإ ى هذخأ نيملسملل مهضعب زاجأ ؟ مهتيابج نم مهنثازخو مهلام تيب ىف لاملا نم

 هنوبجمو هنوعمج امم هنأ حصو هبابرأ فرعي مل اذإ ى ةلودلا حالصل هيلإ اوجاتحا

 . لظلا نم

 , قحلا بلاط ىيحم نب هللا دبع لعف امك ءارقفلا ىلع قرفي هنإ .: مهضعب لاقو
 ض جارخلا ليبس ىلع اهابج ىتلا ، ناطملسلا نازخ ىلع ىلوتساو « نهيلا ىلع رهظ ام

 « ءارقنلا ىلع اهب قدصت { بر اهل فرعي ل تطلتخاو ث نيلا لهأ لاومأ نم

 . انغلب ام ىلع لاومألا كلت نامض هسفن مزاي لو

 نرم مهتثروو « هب ىلوأ م ةربابجلا نئازخ تويب ىف ام نإ : مهضعب لاقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هب ىلوأ مهدعب

« « ٭»
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 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 اكرشم دئاقلا ناك وأ 2 كرشلا لهأ نم هعابتأو املسم ناك اذإ دئاقلا ىف

 ةلبقلا لهأ نم عابتأ هعمو

 .نإف . نيكرشملا نم عابتأ هعمو « نيملسملا ىلع ايغام ةلبقلا لهأ نم جرخ نمو

 نأل ؛ ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا ةمرك ةمرحلا نم 2 رابجلا عم اوراس نيذلا نيكرشملل
 . مهيرارذ ىست الو ك مهلاومأ مضت الو . ةلبقلا لهأ نم مهمامإ

 مهلع ةمينغ الف ةلبقلا لهأ نم هناوعأو ، كرشلا لهأ نم دئاقلا ناك نإو

 امل قيفوتلاو ةناعإلا هلأسن هللاو .">لميثالو ولعي مالسإلا نأل ؛ مهف ىس الو
 . ىضرو بح

 . ةالولا ف عبار عستلا هولتيو داهجلا باتك مت

» » «» 

7 

 ىف ىراخبلا هقلعو . ورمع نب ذئاع نع ءايضلاو نلا ى ىتهيبلاو ىايورلا هجرخأ )١(
 . هرخآ ى . هيلع : ةدايزب دحأل ةياور ىفو . هحيحص
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 ىاثلا مسقلا

 لوألا لوقلا

 مهلعو مهل زوح امو ةالولا ق

 نم ىطعي نأ قحتسي نمم © هيلع دري ايف مامإلا نذأتسي نأ ىلاوال ىغبني و
 . هلف ثلذ نم هعسوأ نإف ۔ هللا لام

 ىلع ء لزانلا فيضلاو ليبسلا نباو ريقفلا ىطعي نأ هلف ، هعستي مل ولو : ليقو

 ىفو « نيثلثلاو ثلثلا لاملا ميمج ىف كلذ هل زوجيو ، هدي ىف ام ةعس نم ىري ام ردق

 ء ةاباحم الو فارسإ ريغ نم « هنالولو ىلاولل زئاج كلذف « نيمرانلاو باقر
 . قحتسي هاري ام ردق ىلع نكلو

 لام ىف امزال امتح مهل نأل ؛مامإلا هل نذأي ل لو كلذ لعفي نأ ىلاوال :ليقو

 . نيسللا

 ىلع هاطعأ ءانع رثك أ ناك نم « مهئانع ردق ىلع هباحصأ ىطعي نأ ىلاوالو
 . هثانع ردق

 هافك نمو ، هتضيرف هيطعيف ةضيرف دحأ لكل ضرف دق مامإلا ناك نإو
 . نينثا ىطعي ام لثم هاطعأ نينثا ءانع

 ردق ىلع هاطعأ ، هريغ وأ بتاك لثم : ءانع مظعأو اعفن رثك أ ناك نمو
. هريغ هميقي الام ةلودلا صأ نم ةي ناك اذإ 2 هثانع
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 كاذ ىف ىرحتيو « هيف ءانع مظعأ نوكيو 2 هبرح نم هل ميتي ىذلا كلذكو

 عضينأ هل سيلو ، دحأ نود دحأل ةر“أ الو ةاباحم الر ، هللا ةاضرم ءاغتبا 2 لدعلا

 . هلهأ ريغ ىن الو « هعضوم ريغ ىف ائيش

 مهرد ةئام ءاضقلا ىلع احرش قزر س هنع هللا ىضر باطخلا نب ره نأ اننلبو

 . راحص ىلاوو رهش لكل نظأ ء ةطنح ةيرجأ ةرشعو

 جيوزتو « ماكحألاو دودحلا نم هيلإ دري ايف مامإلا نذأتسي ربكألا ىلاولاو
 جارخإو ث ةلودلا ىف هلاخدإ ىأر نم لاخدإ و تاقفنلا ءارجإو ٤ ةبراحملاو 2 ءاسنلا

 ك داهتجالاو لدعلاب هين لمعو ث هل زاج ث لذ هل حابأ اذإف ء هجارخإ ىأر نم

 . ةارشلا نم هعم ناك نم ىلع قفنيو

 كلل هزبجأ نأ ، ىل زوج ام عيمج كل تزجأ دق : ىلاوال مامإلا لاق اذإو

 . زوجي امم ناك اذإ زئاج وهف ع لعفلا دعب نم هل زاجأ اموءقحلاه لعف ام هل زاج دقف

 كنأ : باتكلا ىفو . مامإلا متخ هيلع باتكب ىلاولا ىلإ لجر لصو نإو

 ملسيو ، تاذ لبقي نأ هلف 2 امولعم ائيش وأ 2 امهرد اذكو اذك نالف ىلإ ملس

 ( . هنم لبقي مل ةقث نكي مل نإو . ةقث باتكلا لماح ناك اذإ « هيلإ

 كح هكح نوكبو ث نانئمطالا ىلع نيملسملا لام ملسي نأ زوجي هنإ : ليقو .

 . اهمضوم ىف ةنانثمطالا

 { رهش لكل وأ ء موي لكل ث ةمولعم ةرجأ نيمدختسملا نم هل عطق نمو

 « انفرع اذه بسح ىلع ةرجأب مهريغ مدخي نأ دحأل سيلف ى نيملسملا ةمدخ ىلع

. قيفوتلا هب و { عأ هللاو
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 نيملسلاةمدخ نم مهتولخ تقو ىف هريغلو مهسفنأل اولمعي نأ مه زوجي :ليقو

 ةرجألاب مهريغل اولمعي نأ مهل زوجيال امنإو .

 رثك أ ىلإ ىدعت نإف . مامإلا هل ضرف امم رثك أ ذخأي نأ ىلاولل سيلو

 . اهف ضرم قلا مايألا كلتل هتقفن ذخأي نأ هل زئاجف ىلاولا ضرم نإو

 ‘ فيلأتلاو رقفلا ليبس ىلعال ث ةرجألاب ايدختسم ناك ا ذإ ىراشلا امأو

 . مايألا كلت ىف ةرجأ هل سيلف ء مايألا ضعب ىف هجلا وح ىف ىضمأوأ ضرف

 نيملسملا لام تيب نم دارأ امم ء هتضيرف نم ذخأي نأ ىلاولل مامإلا لعج اذإو

 كبهذلا الإ عاتللو رملاو بحلاو ناويلا نم ذخأ نأ هلف ا مهارد هتضي ر تناكو

 . ملعأ هللاو . ابهذ مهاردلا نع هذخأ زاوج عأ الف

 روجلا لهأ رهظف ئ مهحالس وأ نيملسملا باود نم ءىش هذ ق لصح نمو

 هيلإ اجاتحم ناك نإ : هل بحت ىذلاف . ثلذ نم صالخلا لجرلا دارأو 2 مهلع

 . نيملسملل وه ش { هنع ىنغتسي نأ ىلإ ص هتلاغ ذخأيو هدي ىف هظفحم نأ

 وهو « ةلاغ هل تن اك نإو . ءارقفلا هنم ىظعأو هعاب 2 هنع ًاينغتسم ناكنإو

 . ءارقفلا اهاطعأ ك اهنع نمفتسم

 2 ءارقفلل هملس دق ناك نإو . هيلإ همند ، هدنع قاب هدعب لدع مامإ ماق نإو

. هليبس ىف ىحم دقو ى هيلع مرغ الف



- ١٥٢ 

 « ءارقفلا ىلع ةاكزلا نم كدنع لصحام رشع قرف : مامإلا هل لاق اذإ ىلاولاو

 نأ هل زوجي هنأ : رثألا ىف ءاجف ى ةاكزلا هنم ضبق ىذلا دلبلا ريغ نم ريقن هدصقف

 . ليق ام ىلع اهنم هيلا ملسي

 © ةاكزلا هيم ضبق ىذلا دلبلا ريغ نم ع ةالو ىلاولا اذهل ناك نإف : تلق

 ؟ اذ نم مهملا ملسي نأ هل زوجيأ 2 ءارقن مهو

 ملعأ هللاو . كالذ هل زوجم : لاق

 ء ىفاوصلا نم ثيش ينطي نأ : ىلاولا وأ مامإلا هرمأ نم ىلع سأب ال : ليقو

 . ابئاغ وأ ارضاح ىلاولا وأ مامإلا ناك نيملسملا لام نم عاتملا نم ائيش عيبي وأ

 شويجلا ماعطلاو ايارسلا لازنإب هلامجو هنالو بتك نإ مامإلا ىلع سأب الو

 احالصو ص نيملسلل ةعفنم كلذ ىأر اذإ 2 نيملسملا لام تيب نم مهلع ةعسوتلاو

 . كالذ ىف لدعلا رظنيو . ودعلل ةوقو « ةلودلل

 ضبقي ى هل لقي ملو ، اذكو اذك رهش لك ىف ةقفن مامإلا هل ضرف اذإ ىلاولاو

 . مامإلا ىأرب الإ كاذ ذخأي الف ء نيملسملا لام نم هسفنل كلذ

 كهنم مهل دبال امو { مهتمامبحو مهبايث لسنل نيمدختسملا ىطمي نأ ىلاوللو

 . ةفورعم ضئارف مهل عطقي ملام

 ذفنيو { قحلاب موقي نم دالبلا ىف اومدختسا اذإ : ىلاولاو مامإلا ىف ليقو

 مهل اونبو ى مهنيواود مهف إوعطق ى ركنملانع ىهنيو ' فورعملاب رمأيو « ماكحألا

ص هلزع اوأر نم اولزع مش انامز مهومدخف ڵ هب مهورمأ ايف مهومدختساف مهضئارف
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 ىف ناك اذإ ث نيملسملا لام تيب نم مانغ مهونوي نأ مهلعف . هيأرب لزتعا وأ
 ٠ كلذ نم ءىش مهيديأ ِ

 ةنوقوم مهنرجأ تناك نيملسملا لام تيب نم ءىش مهيديأ ىف نكي مل نإف
 . نيلسملا لام نم ءىش لوصح ىلإ

 . نيلسملا لام تيب ىف مهضئارف نأ مهل اونيبي ملو ، مهنيواوذ مهل اوضرف نإو
 . هلام ىف مهءانّع مهمدختسا نم ىلع ناك الإو ، لام تيب ںيملسمال حص نإف

 « ضلارف ىلع كمدختسن انإ : مهل لاقي نأ : طرشلا نم هب ىفتكي ىذلاو

 لام تي نس تيش انيديأ ىف هللا قفو نإف . نيملسملا لام تيب ىف كل اهضرفن
 ى كلذ نم ءىش انيديأ ىف قفتي مل نإو 2 مكضئارف هنم مكيلإ انملس « نيملسمل

 . سفن ىف الو لام ىف ةرجأ الو نامض انيلع كل نكي م

 اون وكي مل ' ضئارفو مادخأ مهل ناكو { ىضاتلا وأ ىلاولا مامإلا لزع نإو

 ىلاولا لوقبالإ ع كلذ مامإلا لعي ملو { مهلزع عقو ىتح ءىش اهنم ىقبو 2 اهوفوتسا

 ىلاولا نوكي نأ الإ « ىلاولا لوقب ىضم امل ؛ مهناوبد ثالذىفوب نأ مامالل زوجيف

 ىتح « نيملسملا لام تيب نم مهمطعي نأ مامإلا مزلي الف 2 هيلع حصي ثدحب لزع

 هبو . ملعأ هللاو . اذه لثم ىف ىلاولا لوقب عسقي الو 2 مهقوقح توبث هعم حصي

. قيفوتلا
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 ىناثلا لوقلا

 هتيعر فاصنإ و ةبراحملا نم ىلاولل زوجي ايف

 ىلاولاو ىضاقلا لوق لوبقو

 كلذ هبشأ امو ايل لعج هنأ ايعدا اذإ

 دودح ىف ص هتيعر ىلع ىدعتو « هبراح نم ةبراحمو ى هتيعر ىاصنإ ىلاوللو

 ٠ هياع ىلو ىذلا هرهم

 لعب و . مامإلا ةدي رس لبق ماوت ىلإ هتيرس تقبس « كلا نب ناملس نأ انفلب و

 . هتيالو نم تسيل . ماوت

 ىلع جرخ نم براحي نأ هل زوج ، ةالولا نم ريصيو ،ةوف هل نم نأ ىدنعو

 ( . هتيالو ىف نكي مل ولو مامإلا

 هل زاجف 2 عاتللو ضورعلاو ناويحلاو نويدلا نم ناكاف ص ماكحألا امأو

 . رخآ رصم لهأ نيب كح نأ

 . ءىشب اهف كحم الف ، هرصم ىف تسيل ىتلا لوصألا امأو

 ماتيألل ضرفي الو ث ءاسنلا نم هل ىلو ال نم جوزيال ىلاولا نإ : ليق دقو

 ىلع ءاسنال ضئارفلا ضرفي الو ث ريزعتلا هيلع بجحي نم رزمي الو ، ضئارفلا

 نم كللذ ىوسام ذفنيو . مامإلا رمأب الإ {© 11 ىلع دالوألاو ، نهجاوزأ

. ماكحألا
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 . افالقخا كلذ ىف لعن الو . مامإلا أب الإ ا,هيتي الف « دودحلا امأو

 دح ملو ء ةلمجم ةيالو مامإلا هالوأ اذإ ىلاولا نأ : نيملسملا ضمب نع دجويو

 ، ضاقل سيل و . دودجلا الإ 4 ماكحألا عيمج ذفني نأ هلف 2 هنيعب ءىش ىف آلح هل

 ىذا مامإلا ىأرب الإ هريغ ىلإ كحلا لمحب نأ « لامعلا نم لماع الو ى لاو الو
 . هلعفي نأ احابم ثللذ مامإلا هل لعجي نأ ى هلعج

 . هضوم ىف هعضوو ى هلهأ ىف هلمج اذإ . كاذ هل زاج كللذ هل لمج نإف

 هيلغ رجش نإو . هسفنب كلا لماعلاو ىلاولاو ىضاقلا ىلي نأ : ىغبني ىذلاو
 . كحلا سنفنل دقاعلا وه نوكبو « كحلا رصبي نم « لدعلا لهأ راشقسا رصأ

 'امهنيعي ء هتيعر نم نينثانيب كح نأ لماعلاو ىلاولاو ىضاقلا رصأ اذإ : ليقو

 مهيلع رجحم ملام ، لماعلاو ىلاولاو ىضاتلل زب :اج كالذف ، هترضح ريغب وأ هترضح

 حصأو انيلإ بحأ لوقلا اذهو . كالذ مامإلا

 فقو وأ ، حرط وأ ، ليدعت نميلإ عنرام لمقي نأ:ةقث ايلاو ىلو اذإ ىلا والو

 ىلع ىيصل وأ { عقيل هضرف ضرذ وأ ، دحأ نيب مكح نم هب كح امو . دوهشلا ىف

 أطخب مكحم نأ الإ ، دلبلا ثلذ ىلع ايلاو ماد ام هريغ وأ نيد نم ث مهريذل وأ هيبأ
 . هصقتيو هدريف

 لهأ ث دالبلا ةاقث نع لأسيو . انيمأ ةقث ةبرق لك ىلع مدقي نأ ىلاولل ىغبنيو

 . نيب وصنملا نيلدمللا نم ليدعتلا لعجيو « دالبلا رمأ مهل ويف 2 مهتقثو مهنيدىف لضفلا

. هسفنب نيلدمملا ةلأسم ىليو ء ليدعتلا هيلإ عفر ىذلا وه ةقثلا هيلاو نوكيو
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 .7 ق وأ < دحسم مامإ وأ ‘ لدعم نم «{© هتبترم ق هذجو نم لك كلذكو

 . مكح هيف هيلع حصي ىتح « هلاحب هكرت 2 فوقوم لام

 نيبتي ىتح هجرخي مل ڵ ادحأ هلبق لاو وأ مامإ سبح ىف دجو نإ كلذكو

 وأ ، ةمرح وأ ى لام وأ 4 مد وأ ، لتق ىف ناك نإف . هرمأ ىصقتسيو . سبح اذ

 . سبح ك فريو . كلذ ريغ

 تح هكرت { اس> لهأتسي ناكنتإو . هحرخأ 41> غرفتسا دق ناك نإف

 . هسبح غرفتسي

 هجرخام هعم حصي وأ ، قحلا ىطعي ىتح هجرخي مل « نيد ىلع اسوبحم ناك نإو
 . هريغ وأ مدع ةحص نم

 .راحسىلاو ىلإ وأ مامإلا ىلإ 2 مهتءاربو ، مهسبح و ، لتقلاب ني.هنملا جارخإ و

 . هالو" ثالذ هيلإ مامإلا ضوف نإ

 ف مهتريس فيكو « هن اوعأ دقفتيو 0 هرومأ دهاعتي نأ ىلاولا ىلع بجو

 امهتم ادحأ كرتيال مث 2 ءىسم ةءاسإ الو ء نسحم ناسحإ هيلع ىنخمال ىتح « هتيذر

 ص رمألا دسفو ص ءىسملا أرتجاو ڵ نسحلا نواهت كلذ كرت نإ هنإف . ءازج ريغب

 . لمعلا عاضو

 { هعمقي ام باقعلا نم ءىسملو 2 هعنقي ام باوثلا نم نسحمل ناك اذإ امأو

 . مامإلا ىلع كلذكو . ةبهر قحلل ءىسملا داقناو ء ةبغر قحلا ىف نسحملا دادزا

 ، هنم محر وذ مهنف 4 باصأ هعم ناك اذإ ىلاولا نع : هللا دبع وب أ لئسو

؟ ال مأ كلذ هعسي أ ء هنم لضفأ وه نم هباحصأ شؤو . هماحرأ ىلويف
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 . ةرخآلا ىف عوبتم وهو ، بيصم ريغ وهف كلذ لعف اذإ : لاق

 . مهنم لضفأ وه نم عديو « هنم مهنبارق لاحل مهيلو نأ هل ىنبني الو

 ؟ نيرخآلا نود مهتبارق ىلويف « ءاوس لمعلا ىن اوناك نإ : هل ليق

 كلذ لمن امنإ ناك نإ و . الف ، مهل اراثيإ تلذب دارأ امنإ ناك اذإ : لاق

 لاحل هدصق نوكي الو . هيلع سأب الف ڵ رفوأو قحلا ىف حلصأو ىوقأ هنأ ءاجر
 . ةبارقلا

 . هتيالو ريغ ىف اوناك ولو هتيالو لهأ ةقدص ضبقي نأ ىلاوللو

 نع و» هلزعو { هعضوم ىف مامإلا هالو دق ، ناث لاو ىلاولا ىلع درو اذإ و

 دق هنأو 2 اموتحم هل مامإلا دهعب ءاج اذإ ، الوبقم ىلاولا لوق ناك ء عضوملا كلذ

 . عضوملا ثالذ ىف ةبالولا هالو

 . لازتعالا لوألا ىلاولا ىلعو ى ةنيب كلذ ىلع ىناثلا ىلاولا فلكي الو

 . مالكو ه امإو . ادهع كلذ ىسي الف « موتخم ريغ دهملا ناك نإو

 ثاو نم دلبلا ىفو ى نالف نبا نالف مامإلا مسا هيلع اموتخم هلس نإو

 نأ لوألا ىلاوللف ث هل مامإلا دهع اذه نإ : مداقلا ىلاولا لاقو . مامإلا سا همسا

 . سانلا دنع لوقعملا وه اذه نأل ؟ مداقلا ىلاولا نع لزتعي

 ىلع هب مكح دق مكح ىلع لوألا ىلاولا هفقوأو 2 ىناثلا ىلاولا اذه مدق نإ و

 . هب مكح دق هنأ ةنيبلاب حصي نأ الإ « هلزع دعب هلبقي مل 2 هريغ ىلع
 هدنع ناك نإن . .ادهاش لوألا ىلاولا ناك ص كلذ ىلع ةنيبب حصي مل نإف

. ىناثلا ىلاولا هيلع ىنبو ، كلذ تبث هريغ
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 مامإلا وأ ىلاولا هيلع ىنب ، ةلداعلا ةنيبلاب هدعب هماكحأ نم حصام كلذكو

 . ىضاقلا وأ

 مكحلا ملسأو ، الودع الع دهشأو لزع وأ تام ش ك اح اهمس ةندب لكو

 تام ال ڵ بوبحم نب دمحم لعف امك هيلع ىنبو هب ذخأ ء ىناثلا ىلاولا وأ مامإلا ىلإ

 دعب بوبحم نب دمحم هيلع ىنبف « موق نم مكحلا ىف لخد دقو « مكحلا نب نايس
. قيفوتلا هبو « عأ هللاو ك هت وم



.... ٩ ٥ ١ - 

 ثلاثلا لوقلا

 ىلوي نأ زوجال نمو ىلوب نأ زوح نميف

 لمن نإو . هب نوضر الو ىلوتيال نم هتيعر ىلع لمعتسي نأ مامالل سبلو

 نيمل لحو « هتيالوو هتمامإتلاز الإ و ، بات نإف . کالذ نم نوملسملا هياتتسا

 . مهحن اصن هدرو هرارسدإ دعب هلزع

 نوملسملا فلتخم نم لوت الو : مامإلا ناسغ ىلإ بتك دودوم ابأ نأ انغلب و

 . كنم ةءاربلاو 2 كنالذخ لحيف ، هلزع ىف كيلع

 ءرملاب ىفكو . مهريغ نم الو ك هتب ارق نم ءاهفسلا ىلوي نأ مام الل زوح الو

 . هيف هللا ناخ امم ائيش ىلوقي نأ هل زوج الو . نئاحل انيمأ نوكي نأ ةنايخ

 . هتنامأ ناخ دقن ، ءاهفسلا هتنامأ ىلع لو نمو

 ةنامأ ناخ لقف ك ء اهفسلا _- هدالب و هدابعو هللا رمأ ىلع نمتنا نم كالذكو

 ‘ هوعلخو ڵ هنم ا وثرب رمصأ نإو . هنم نوملسملا لبق بات نإف . باتتسيو ‘ هللا

 . نافع نب نامسب نوملسملا لعف اك

 الو ك ةلادعب هفرعي ال نم ىلو الف ك هدابع ىلعو هدالب ق هللا نيمأ مامإلا و

 . مهنيب كحلا نسحم نم الإ سانلا نيب ماكحألا ىلوب

اهعضيو اهقحب اهذخأيو املاع فرعيال نم اهلع لوال > تاقدصلا كلذكو
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 . دجاسملاو ىناوصلا نم « نيملسملا لاومأ عيمجو ةيزجلا كلذكو

 تاقثلا ريغ ع رومألا هذه نم اثيش ادحأ ىلوبال « ماتيألا لاومأ كلذكو

 .. هياع انيمأ هيلو امب املاع نوكي نهو ك ٠ انمألا

 ايلاو دجوو ص رصبو ملع هل نمم 4 ايفاك ايلاو دجم مل اذإ مامإلا نإ : ليقو

 { ةلحلا دسو ى ةل ودلا زعو « رمألا ةماقإ ةباحرو ةوقو ةبامحو « ةنافكو دلج هلنمم

 رظني ث افرشم هيلع لهجو « هيلود نأ هل زاج ، هدنع ةدالو هل لب 7 ملعلا ليلق وهو

 ناكا ث هلع هلزع بجوي ام هنع هيلإ نيبت نإف . هرمأ دقفتيو هتريسو هعينص

 . هتالو ضعب ىف هللا همحر باطخلا نب رمح لعفي

 ‘ افرشم هيلع لمح نأ هم زلي © ةلا دعو & رصبو ملع هل نم لو نإ ام أو

 هةغ هل رهظي نأ الإ ، هتريس نعا فشكلا الو « هرومأ نع ثحبلا همزلي لو

 . فيعضلا ىلاولاو ملاعلا ىلاولا نيب قرفلا وه اذهو . هلزعي هنإف هلزع بجنام

 ناكنإو . هيلع افرشم لمجي ام لدعب املاع الإ نوكي الاضيأ فرشلاو .

 ! اذه حصي فيكف كلذب نيملاع ريغ فرشلاو ىلاولا

 ة :. ماملا ةروشمب الإ هيلوي الف « ملاع ريغ ناكاذإ مامإلا كلذكو

 نيملسملا رومأ نم ايش اولوي نأ بحأ الن « نيملسملل فالخلا لعأ انأو .
 . ةلاسرلا جرخم جرخم قلا ىناعملا ىن اولاق ام الإ « مهنيد ىف ةاقث اوناك ولو

 زوجمال :لوقي ضعبف . كلذ هابشأو ةقدصلا ضبق لثم دحاولا ىندملا ىف رمألاو
. ىلولل الإ كلذ لعجب نأ
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 2 اهلع لمعي ىلا ةفصلا هل فصوو « هنيد ىف ةقث ناك اذإ هنإ : لوقي ضب و

 . عأ هللاو . لذ هل زاجأ اضعب لعلف . رمأ ام فالخ ىلإ ىدعتيال هنإ : هب قثوو

 ىلعف ث ةيعرلا هتكش اذإ ىلاولا نأ : هللا هحر دمحم ىنأ نع دجو ايف : ليقو

 ثدحأ هنأ ةنيبلا مهفلكي الو . ةنامألاو لضفلا لهأ نم هريغ ىلوي و « هلزع مامإلا

 ريشب مهلزعي و ء ةالولا ىلو ناك 4 هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغلب دقو

 قنفوف « كلذ ىف هنم داهتجا نيملسمالو هلل هنم آرظن 2 ةيالولا ىف هدنع مهو ، ثدح
 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةنادها

( ١١ _ جهنم ١ تييل اطل > ٨ )
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 عبارلا لوقلا

 مهريغل مهنم تالاكولاو ةالولل ةيالولا اهب دتعت ىتلا ظافلألا ىف

 كلذ هبشأ امو رجملاو

 وأ ڵ تأ دق : لوقي اهل ىلو ال ةأرما جوزت لجرل ىضافلاو مامإلا ظفل ىف

 تءاش نب « نالف تنب ةنالف جوزي وأ « جبوزت ىف اليكو نالف نبا نالف تلعج
 كلذ دعب ىوعد هل ممستال ىذلا مصخلاىوعد عطقف ظفللا . ءاغك ألا لاجرلا نم

 ىلإ ىغم ايف اذه . نالف كمصخ ىلع كل تناك ىوعد لك تعطق دق : لوقي

 . مويلا اذه ىف تقولا اذه

 كلذ دعب هل عمستمل « كلذ دمب هيلع ىعدا م هي واعد ىلع هفلح و من : لاق اذإف

 قح هل همزليام ردقب ابيغي نأ الإ ء هاوعد هنع عطقنا دقو . تقولا كلذ ىف ىوعد

 . عأ هللاو . كلذ هيلع ىعديو

 كانلعج دق : نيملسملا نم ةعاجلاو مامإلا لاق اذإ ءاضتلا هب تبثي ىذلا ظفللا

 . هلثم وهف هانعمو اذه هبشأ امو ايضاق نالف نبا نالنال

 4اكاذه ناك« نيملسملل و هلوسرلو هلل دأ ، هلل ايضاق مامإلا هلمج اذإ كل ذكو

 ىلعو ص هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ىنتعياب دق : لوقي . ةعيبلا ظفل هانعم جرخ

 . هييا ليبس ىف داهجلا ىلعو « ركفملا نع ىهنلاو فوومعملاب رمألا

 ريغ هل ميابملا ناك نإ و . ةعيبلا هذه ىلع سانلا ربجي نأ زوجب هنأ دجويو

فورعملاب رمألا ىلعو 2 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ىنتعبا دق : لوقي هنإف { مامإلا



 كيلعو . نالف نبا نالف مامالل للا ليبس ىف ءارشلا ىلعو ، ركنملا نع ىهنلاو

 . ةعيبلا هذه ىلع سانلا ربج الو . نيقداصلا ةارشثلا ىلع ام

 اذك ةيرق نالف نبا نالف تيلو دق : لاق اذإ { ةزاجإلاو ةنالولا ظفل اهلثمو

 نأ مامإلا هرمأي 1 ولو ، ةارشلا نم هعم ناك نم قفنيو : اهلاو وهف { اذكو

 . مهجاع قفغي
 هزيجأ نأ ىل زوجب ام كل تزجأ دق : ىلاولل مامإلا لاق اذإف ةزاجإلا امأو

 . قاب لعف ام ىلع هل زاج دقف ى كل

 : مامإلل ةمامالا دقع ظفل

 هيبن ةغسو هللا باتكب كحن نأ ىلع ء نيملسملاو انسقنأ ىلع امامإ كانمدق دق

 كلذ ىلإ تدجو ام ص ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نأ ىلعو . ةن دمح

 : رخآ ظفلو

 امامإ ث نالف نبا نالف مامالل ىنتعياب دق : مامالل ةعيبلا ىلوتي ىذلا لوقي

 ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو 7 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع - نامع لهأ ةفاكل

 هرصنتو ، كرمأ اذإ هعيطت نأ كيلعو . هللا ليبس ىف داهجلا ىلعو ، ركفملا نع

 ىلعام كيلعو . اثدحم ىوؤت الو 2 مالسإلا ىف اثدح ثدحال نأو . كرصنقسا اذإ

 . نيقداصلا ةارشلا أ

 مامإ لكلو مامالل ةعاطلا هيلعو . هقنع.ىف ةعيبلا تتبث دقف . معن : لاق نإف

. هدعب ماق لدع
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 : لوقي ىتح ةيناث اهدميلن ء ةعيبلا تمدهنا دقف « هللا ءاش نإ . معن : لاق نإ و

 عأ هللاو . ءانثتسا الب . معن

 : مامإلا اهب فلحب ىتلا نيملا ظفلو

 كلذ كتم دارأ اذإ ، قحلا ىلع « نالف نبا نالف مامإلا مم جرخت كنإ هللاو

 هشفت الو ص هب ردفنتالو . رذعنم الإ « ىلاعت هللادغع هل كمزلي 2 آرمأ هل فلاخم الو

 . هيلع لطابلاب ؟دحأ يعت الو . هلظب رمأت الو 2 هملظت الو . هشنب رمأت الو

 امل ىست الو . داسفل نيملسملا ةلود ىف حدتت الو « هيف هملعت ارس همتكن الو

 . دانعب

 .ائالثكنم قلاط ىهف كل ةأرما لكف ، ادمعتم هنم ائيش وأ كلذ تلعف نإف

 ىهف { جيوزمب ةدعلا دعب وأ ةدعلا ىف اهتعجار 7 هريغ وأ قالطب كنم تناب املكو

 ٠. اثالث قلاط ىه ك اهس جوزت موب وأ ك اهدرت مو

 . اثالث قلاط ىهف ث اهب جوزت موي ىهف ڵ كلذ دعب اهب جوزت ةأرما لكو

 ليبس ىف ةقدص هكلمت ام ثلئو ى مارحلا هللا تيب ىلإ ةجح نوسمخ هلل كيلعو

 ءىش وأ هخےه كنيمي ىف تنخ نإ ث هللا هجول رح وهف كل دبع لكو . هللا

 . اهنم

 جحلاو قاتملاو قالطلاب ردغلا هنم فاخي نم لك فلحب نأ زوجي : ليقو

. عنتما نإ كلذ ىلع ربجم و . كالذ ريغو
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 : ميتي ل ةلاكولا ظفلو

 نالب نبا نالف انمأ دق : نيملسملا ةعامج وأ ىضانلا وأ ىلاولا وأ مامإلا لوقي

 . قحلاب زوجي ام هلام ىن هل لعفي 2 نالف نبا نالف 3 2 اليكو

 ًاصو وأ ء ىدلو "ومو نالن نا نال تلعج لق : لاق اذ ١ ىمولا كلذكو

 نإ ع جيوزنلاو لاملا نم ىصولل زوجي ام عيمج هل زئاج . نالف نبا نالف ىدلو ىف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةنبا هل تناك

ه © ئ
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 سماخلا لوقلا

 لامعلاو ىلاولاو ىضاقلاو مام الل ايادملا ىف

 ئرجي نممالإ ث ةيدهلا هتيعر نم لبةي نأ لاو وأ مامإ نم كا سيلو

 ) دلو دلو وأ . لاخ وأ مع وأ ك خأ وأ ك دلو وأ دلاو ن-0&4 كالذ لبق نص امهنيب

 . زوجي كلذ نإف . ثلذ لثم وأ ي راج وأ ، طلاخم قيدص وأ

 . اشرلا هنإ « تحسال نولاك أ » : ىلاعت هللا لوق ىف ريسفتلا لهأ لاق دقو

 رجا آومس : ةربابجلا بيسي وهو هل مالكىف لاق هللا همحر راتخا نأ انذلب و

 . اهواك أ ةيده اشرلاو ك اهوبرشف ءالط

 هكحو هيهنو هرمأ زوجي نمم « ناطلسلانم ببسي وأ « امكاح نكي نم امأف

 نيلسملا ىنمي نأ الإ ، سانلاو ماحرألاو نيلسملا نيب ةزئاجو 2 ةزاج هل ةيدهلاف

 . هانعم ىلع © نيملسملا ةماعل ةيعرلا مهنيعتف « هريغ وأ رفس وأ ‘ برح نم « ةيناع

 . هريغ وأ مامط نم زياج تالذف

 . اهدريلف ء ةيده لبقو « مهترك ذ نيذلا ءالؤه نم دحأ لمج نإ : ليقو

 ىلإ جرخ نيح ص كلام نب تاصلا لعف اك اهتميق وأ ث اهلثم در اهفاتأ دق ناكنإن

 اهنامثأ ثعبب هورمأن 9 حخايشألا نم اياقب دهع ىلع مادهلا لبقن 2 معثخ رمأ ىف الهب

 . اهلهأ ىلإ

.اثيش دح أنم لبقي الف ‘ ىوزنب لتعي ناك هللا همحر ىلع نب ىسوم نإ : ليقو
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 . هدرف نوحنسب ثعاب هل ثمبف ةلع ىن ناك هنأ : نيملسملا خاش ضعب نع ىورو

 هل قيدص نيب و هنيب ناك ض هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ : ةياورلا ىفو

 . هيلع رع اهدرف ةيده هقيدص هيلإ ىدحأ ث ةفالخلل هللا همحر رمع ىلو ادف ح ةاداهم

 ثدحنكل رال : رمه هل لاتف ؟ كناطلس ىف تعمط ىنأ تننظ رمعاي : .اجرلا لاقن

 ىف ةلزنم امهل « امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأو هللا همحر رمع ناكو. . فرعت ام

 لئاقل عدي مل هنع هللا ىضر ركب ابأ نإ :نولوقي نولملا ناكو امهريغ نم مالسإلا
 م ه ہے ےم

 . هله نم يمتأ هنع هلزا ىضر باطخلا ن رمح نأو الام

 ديزيال ، كسوؤر اومنرا ءارقلا رشعماي : لوقي هنع هللا ىضر رع ناكو

 ىلع الايع اونوكت الو تاريخال اوةبتساو . بولقلا ىف ام ىلع حراوجلا عوشخ

 كدنع نأ ىننلب هنأ : نادملا لهأ " حضو دقف ڵ سانلا

 اوعجر نإف . كلذ نع مهناف ، سانلا نم نوذخأي ك ملعلاو نآرقلا ةلمح نم اموق

 مهرمأ ريصي نأ فاخأ ىإف ء ةيزجلا هيلع عضف ثالذ دمب مهاطعأ نمو . مهرقف

 نواك أيل نابهرلاو رابحألا نم اريثك نإ » : ليثارسإ ىنب رابحأىف هللا لاق اك

 . « لطابلاب سانلا لاومأ

 هل لجرلا ناك اذإ : لوقي ناك هنأ : هللا همحر بوبحم نب دحم نع دجويو

 نودهيو هنومركي سانلا لع « هقفلاو ملا نم هدنع ام لجأل سانلا دنع ةلزنم

 ملام س كلذب هيلع سأب الف « لعلا لجأ نم تالذ هب نولعفي ام نأ نظي وهو ء هيلإ

 .كلذل لحم الف « ايند بلطل الإ هدع ملمتيال ناك نإ و . ناطلسلا نم ببسب نكت

تاماركَلاو تالصلاو ايادهلا مهتأتتناك :ايلعلاو نيملسملا خايشأ نإ : ليقو
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 ةماركلا هجو نم كلذ ناك نإو . اهنولبقيف ةكم ىلإ قافآلا نم مهناوخإ نم

 ةيرملا هل زوجتال ناطمللا نإف . ناطلس عضومب نكي ملام ، سأب الف مهملع ةقادصلاو

 هزنت مل مهلا لهأو . اذه هناطلس ىف نوكي نأ « لبق نم هيلإ ىدهي ناك نمم الإ

 . ايندلا نع الالجإو اذه نع

 ‘ لس ىنب ةقدص ىلع دزألا نم الجر لمعتسا :نل )هلا لوسر نأ انغلب و

 . لإ تيده أ ةيره هذهو كل ىذلا اذه : لاق :ن هلا لوسر ىلإ ءاج الف

 كيتأت ىتح كيبأ تيب وأ كمأ تيب ىف تسلج الأ : ملل هللا لوسر لاقف

 ءاح الإ هقح ريذب ايش اهنم كدحأ ذخأي ال هديب ىسفن ىذلا وف : لاق ش ! كتيده

 ٢)راوخ اهل ةرقب وأ ءاغر هل ريعب لمحم كذحأ ءاج ام نفرعألف . هلمحب ةمايقلا موب

 . تفلب الأ . تنلب الأ :لاقو . هلب إ ضايب ادب ىتح هدي مفر . ءانث اهل ةاش وأ

 ُ . ىذأ تعمسو ىنيع ترصبأ

 انأل ًائرط اهنم انركذ امإو . تاياورلاو رابخألا نم ريثك اذه لثم ىنو

 . قيفوتلا هبو . رومألا عيمج ىف ناعتسملا هللاو . باتكلا اذه ىف راصتخالا اندصق

 »« « »٭

 لاقي ىدزألا لجرلاو . ىدعاسلا ديح ىبأ ثيدح نم { دواد وبأو ناخيشلا هجرخأ )١(

 : ملس و هيلع هللا ىلص هتا لوسر لاق : لاق دحأ دنع اضيأ ديمح ىبأ ثيدح ينو . ةيبتللا نبا : هل

 . لولغ لامعلا اياده
 )٢( ةريره ىبأ نع هريغو ىراخبلا ىف رخآ ثيدح نم ةعطق .
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 سداسلا لوقلا

 ىضاتلاو ىلاولاو مامإلا عيب ق

 كلذ ىلع مهنداهشو مهثارشو ىراشلاو

 هسفنل ءارش الو اعيب هسفنب ىلبي نأ ىراشلاو ىلاولاو ىضاقلاو مامالل سيلو
 ريغ نم 60 هل عمو هل ىرتشي نم رمأ { كلذ نم ائيش دارأ نإ نكل و ٠ هرذلا الو

 اذهو . هب قثي هرمأي ىذلا نوكيو . ىرتشي وأ عيب نمل ىرتشملا وأ عئابلا ملعي نأ

 . ناليغ ن مشاهو ةبقع نب حاضولاو دايز نب ناورم لوق

 اوعاب اوناك اذإ اذهو .مهسفنأل مه اورتشينأ سأب ال:ب وبحم ن دمحم لاقو

 . مهريغ نع مهل طيخال اورتشا اذإو . مهريغ نع مهعيب ديزيال

 ىف نوفلتخ سانلا نأل ؛ هسفن نمؤملا ربتعي نأ اذه لثم ىف ىنبجعي ىذلاو

 . ءاي>و ةبهرو ةبغر هن وقمي و خ سانلا لذنع ةلزنملا هل نم مهنف . مهرادقأو مهلزانم

 نع .7 ك هريغ كح ىلإ هيدؤت ) مهد هل ةلزنم الو مهعم هل ةيقنال نم مهم و

 . سانلا راس كح

 الف . بساكلاو حاب رألاب ىرتشي و عيبيو ؤ ارجات بصتني نأ ةراجتلا امأو

 نع هزيتلا نسحألاو . نوعلمرجاتلا ريمألا نأ : ثيدحلا ضعب ىف دجوب امل زوج

 . هلثمو ا ذه

ىف اورتشي الو اوميبيال نأ : هتالو ىصوب ناك هنأ : ةمألا ضعب نع انغلبو
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 اوربخم نأ ريغ نم ث هريغ وأ ناويح وأ ماعط نم ى هعيب نم دب الام الإ ، مهتيالو

 دلبل دلي نم اماعط مهل لمحم نأ الو « مهل عيبب نأ الو . ائيش مهنم ىرتشي ادحأ

 أيهتي الو ى هايارس۔ وأ مامإلا جورخ دنع مهربج نم اوزاجأ دق ام الإ 4 اهاركتسا

 . لعأ هللاو . هيلإ ةجاحلا دنع كلذ اوزاجأن . مهل لمحب نم مهل

 : هل لاقف لجر هءاج 2 آرمت وأ امح نيملسملا ةالو نم لاو عاب نإ : ليقو

 لجألا ءاج املف . كوكم ةئام هل لاكسف « عيبي امم صخرأ رمسىلع كوكم ةئام ىل عب

 كلذ ىلع لجرلا هاطعأف . اذه نم صخرأ بأ لو ى اذكو اذكب تعب دق : هل لاق

 ؟ امث آ نوكب له

 هملعي نأ هارأ نكلو ."امارح هارأو . دساف عيب اذه نإف كحلا ى امأف

 هضتن نإو ك هيلإ كلذف ميبلا اذه متأ نإف ع ضقتنم عيب اذه نأ نيملا لقب

 . كلذ هرعت وأ هبح لثم ارمت وأ ابح هيلع درو « ضقتنا

 ىلاولاو ىنعد :ىرتشملا هل لاقو . فورعم رعس امهنيب نكيملو هل لاكن اك نإو
 عيبلا ىف امأف . هنم ذخأ فيكو . هل لاق فيك ىلاولا ملعأو . هكرتاف اثيش ىنم ذخأي

 هملعأ نأ دمب نم ء ىلاولا نمثلل ضبقلا ىلوت اذإ 2 هيلع سأب الف وه امأو . ضقتنف

 . امهنيب ناك فيك

 ص مرحتو نيلسملا بح نم ائيش دحأ عيجيال : هتالول مامإلا وأ ىلاولا لاق نإ و

 كلذ وحن وأ ةقفن وأ ءارك نم « نيملسلاجأاوح نم عابف ، جئاوح ىلاولل تضرعو

 . هالو نمل ارارضإ الو افالخ دري ملام ، كلذ ىف مثإ الو سأب هيلع ىرن الف

 . ملعأ هللاو . مامإلا نم رمأ وأ ةحابإب الإ اثيش عيبيال نأ نحن هب رمأت ىذلاو

. قيموتلا هبو
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 عباسلا لوقلا

 نيملسملا لام ىلع نيدلا ىف

 اذه ناك. مهلاومأ هونيدي نأ :هتيعر لأسي نأ هل زوجي له :مامإلا نع لئسو

 « سوبلم وأ بورشم وأ لوك أم نم ، هسفن ةصاخلا ةيعرلا ىلإ هبلطي ىذلا نيدلا

 ىلا نيملسملا بابسأ نم ءىش وأ ليخ وأ حالس ىف نيدلا ناكو أ 5 هنم دبال ام

 ناك ث نيملسملا ودع ىلع هجورخ ىف اذه ناك وأ « مهودع ب رح ىلع اهب نووقتي

 ؟ رمعملا ىلإ هاوخد ىفاخم ناكاذإ { رمصملا ريغ وأ رصملا ىف نيملسملا دنع

 هل ناك ، راش ريغ ناك نإو .نيدتي نأ هل زجممل ايراش مامإلا ناكنإ : لاقف

 . هنيدي نم ىضرب نيدتي نأ

 لام نم ءىش لصح مت ص نيملسملا لام تيب ىلع هنيد هنيد ىذلا نامك نإف

 ىلع هنيدت ىذلا نيدلا نم صلختي ىتح كالذ نم ائيش قفني مل ء نيدلا دعب نيملسملا

 . نيملسملا لام

 صصاح ء نيملسملا لام نم اونغتسي مل ڵ فاعضو ةارش هدنم نامك نإو

 هيلعو تام ابجاح نأ دجوي اك . الاهإ رمألا لمهي ملو نايدلا نيبو هنيب مامإلا

 . ةيقوأو حالس ىف هنيدت ناك امنإو . هلايع ةنؤمو هتنؤم ىف هنيدت نكي مل « نيد

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ةوعد ىوقتل ضرألا فارطأ ىلإ كلذ ذفنيو

طرشي نأ ال إ هنيدي نم دنع نم نيلسملا لام ىلع نيدتي نأ مام الل سيلو



١٧٢ 

 ولو هنع كالذ ناتك هل سيلو . نيملسملا لام ىلع اذه نيدنأ امنإ : هنيدي نم ىلع

 تيب ىلع هتنيدت : نيدتملا لاقو . نيملسملا لام ىلع نيدلا نأ : اهنيب طرشلا حصي م
 لوقلوقلاف . كسفنو ثالام ىلع كتنيد امنإ : نيدلا بحاص لاقو . نيلسملا لام

 لام تيب ىلع هنم نيدتي نأ هيملع طرش هنأ ةنيبلا نيدتملا ىلعو . نيدلا بحاص

 . هلام ىف هيلع مزال وهف الإو ث ةنيب هل حصت مل نإف نيملسمل

 وهو نيدلا اذه هنياد دقل : نيملا هل هيلعف نيملا نيدلا بحاص نم بلط نإو

 . نيملسملا لام تيب ىف هنأ هيلع طرتشا امو . اذكو اذك

 بهذو نيملسملا لام ىلع وأ ء نيملسملا لام ىف نيدلا ناك اذإ هنإ : ليق دقو

 ذإ . ءىش ثالذ نم نيدن نم ىلع سيلف ث لام تيب نيملسملل نكي ملو « رمألا

 . لام تيب نيملسملل قبي مل

 ضعبب نيملسملا لام ملعو ى نيملسملا لام تيب ىف هن أ طرتشي لو نيدت اذإ و

 رمآلا ىلعف ي هلام نيدلا بحاص بلطو «مامإلا رمأي نيدلا اذه ناكو . بابسألا

 . ثلذ نم صالخلا ىف ءاكرش مهو ى مهلاومأ نم كلذ نم صالخلا رومأللو

 نيدلا نم ؛ هنع هل هملس ام عيمج رمآلا ىلإ عجر هلام نم روم الا صلخم نإ و

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . رومأملا نود رمآلا ىلع وهو . هملس ىذلا

:ج = «
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 نماثلا لوقلا

 هل عيديال نم دنع هدجوو ماعطلا هيلع لق اذإ مامإلا ىف

 كلذ نم هل زوح امو

 ىلوأ نع « هافاعو هللا هدشرأ 6 راحصب ىراجملا ىلع وبأ ىضاقلا هب قفأ اممو

 داسفو ث نيملسمل رمأ باهذ مهلع هتلق ىف اوفاخو ث ماعطلا مهيلع لق اذإ رمألا

 ىلع سانلا اوربجي نأ مه زوجي له ، مهتعامج قرفتو { مهلك تقشنو « مهتلود

 ؟ ماعطلا مهدنع ناك اذإ ى ماعطلا مهعيب

 . رعسلا نم لدعب كالذ مهل زئاج لاق

 نأ زوح له 0 مهدنع مامطال { : اولاقو اوعنتما م نإ تيأرأ : تلق

 ؟ مهتويب اولخدي

 . كلذ مهل زاج : لاق

 ممورمأي ىتح اوربجي نأ زوجي له . ثالذ نع اوعنتما نإ تيأرأ : تلق

 ؟ مهتويب لوخدب

 . كلذ مهل زئاج : لاق

 ث كاذ ىف هجولا ىرت فيك ك ماملا مهعيب نع اومنتما مه نإ تيأرأ : تلق

 ؟ هيف ةليحلا و

 ماملا نم مهدنع دجويام فصن ىنعي ‘ فصنلا مهنم ذخأ اوعنتما نإ : لاق

. مهيلع هب نوكتيو « مه هنوري امب ال ى رعسلا نم لدعب « نمب
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 الو 0 دقنلاب الإ كعيابنال انأ الإ { كميابن انإ : اولاق نإ تيأرأ : تلق

 ؟ ريخأت و ةثيسنب مكميابن

 تقولاف مهنكمي مل نإو « نماب ماعطلا مهدنع نم اوذخأي نأ مهل زوجي : لاق

 ررضلاو . ررضلا كلذ ىف اوشخ اذإ اذه لكو . هوطعأ مهنكمأ اذإف . نملا دق

 . كلذب لوقي وه ناكو . كلذ ىف دحأ هركنيال انيب ناك

 تلمعو . ىل هزوجو ص ٹالذب رمأو ض هب ىناتفأو ، هنع هتلأس ىذلا اذه

 . نيرضاح انعم اوناك ك ةعامج نم رضحمب « هاوتنو هلوقب هب

 له ث ةربابجلل امامط تويبلا نم تيب ىف نأ انمم رهش اذإ : اضيأ هتلأسو

 ؟ ةرورضلا دنع هيف فرصتلاو هضبق انل
 ضعب ىف نيدهاشلا نم لدعأ ىهو . نيدهاشلا ماقم موقت ةرهشلا نإ : لاق

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ماكحألا

 . ةالولا رمأ باتك .

 . نماثلا ءزجلا نم سماخلا سقلا وهو . هللا ءاش نإ دودلا باتك هيليو

چ ٭



_ ٥ ٢٧ ١ 

 متازترلافامسب

 سمالا مسقلا

 لوألا لوقلا

 اهماكحأو 9 )دودلا ف

 لجو زع هللا د ودح : ليقف « اهو دتعت الف هللا 7 دح كلت » : ىلاعت هللا لاق

 . اهنع اورصقي الو اهودتميال نأ مهرمأو ، هدابعل اهنيبو اهدح ىتلا ءايشألا.ىه

 . ةدوامملا نم هعنمب هن آ ىصاعلا دحو

 نأ زوجي الو . لدعلا ةمم الل الإ نوكال دودلا ةماقإ نأ ىلع ءالملا عمجأو

 . لدعملا ةمثأ ريغ اهميقي

 نمم هريغ هالو ءاش نإو ث هسفنب هالوت ءاش نإ دمحلا ةماقإ ىف ريخم مامإلاو

 . هي موقي

 نم عنمي هنأل ادادح باوبلا ىمس هنمو . عنملا : ةغللا ف وهو . دح مج دودحلا )١(
 كلذب تيمس . ةمولمم بابسأ ىلع ةبترتم ، ةصوصخم تابوقعل مسا : عرشلا ىف وهو . لوخدلا
 قلطم لع اضيأ دودحلا قلطتو . اهيلع دح ىلا ةيصعملا كلت ىلإ دوعلا نم الاغ ىصاعلا عنم اهنأل

 نمو » : ىلاعت هلوق ىنعم كلذو . اهتزواجحم نم مهعنمو . هدابعل ىلاعت هتنا اهدح ىتلا ماكحألا
 نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع هجام نبا ىور . ه١« نوملاظلا مه كثلوأف هتنا دودح دعتي
 تنا دالب يف ةليل نببرأ رطم نم ريخ هتنا دودح نم دح ةماقل : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هتا وسر

 يف هب لمعي دح : ملسو هيلع هتنا ىلص ةا لوسر لاق ة لاق ةريره ىبأ نع هيفو . لجو زع

 . اموي نيعبرأ اورطمي نأ نم ضرآلا لهأل ريخ ضرآلا
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 كلذ هل هركي هنإف ڵدجاسللىف الإ عضوم لك ىف دودلا مقب نأ مامالل زوجو

 . مهلع رلا ةماقإ دنع نيثدحملا نم ثرحم ام لجأ نم

 ريغ وأ فذق رأ « ةحارج وأ ، قرس وأ 4 لتق ىف دح ةماقإ ىلاولل زوجي الو

 صاصق كلذ ىف همزلي الو 2 ءاسأ دقن كلذ لف نإف . مامإلا ىأر نود ع كللذ

 . كلذ ىف لدع دق ناكاذإ شرأ الو

 . ةمأ تناكولو ةب وتلاب دحلا هيلع ماقي ىذلا مامإلا رمأيو

 . هعم اهتحص دعب اهرده مام الل زوجنال لجو زعهلل اهنم ةعبرأ :ةسمخ دورلاو

 اوفع اذإ نييمدآلل وه : سماخلاو . رجلا برشو ىذقلا قرسلاو انزلا ىلع ىهو

 . هلاهإ مامالل زجم ملو تبث هيلإ هوبلط نإو . لطب هل هوبهو نإو . طقس هنع

 دحاو لمعف ىف كرتشا امبرف . لتقلا وهو رارقإلاو دوهشلاب ةحصلا دعب كلذ لكو

 . هلل ىذلا قحلا تبثيو « مهوفمب دابعلل ىذلا قحلا لطبيف 2 هلل قح و دابعلل قح

 « مامإلا ىلإ كلذ عفريف 2 رخآ لجر اهب ىزيف ث ةيراج هل لجر لثم كلذو

 : لوقنف . اهب انز ىذلالجرال هتيراج رقع ةمألا هلكذلا لجرلا بهف ء ةحصلا موقتو

 دحلاو ، نييمدآلل قح رقعلا نأل ى دحلا طتديالو ء ىازلا نعرقعلا اهب طقسي ةبهلا نإ

 { ةهشلا تلازو ةحصلا تدجو اذإف . ةحصلا مدعو ةهشلاب الإ طقسيال ك هلل قح

 . هليهإ مام الل زج ملو . هللا قح بجو

 ركني نأ الإ مهللا . ميدق رهد نم ناكولو انزلاب هسفن ىلعرقأ نإ كلذكو

٠ هنع طقسي هنإف هيلع دحلا ةماقإ لبق هرارقإ
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 ةحصلا موقنو ‘ مطتلا هب بج وتسي ام لجر زرح نم قرسي لجر كا ذكو

 اهب طقسي ةبهلا نإ : لوقنف . هنم قرس ام قراسلل هل قورسملا بف ء كلذب

 .تنيب ام ىلع ىذقلاىف كلذكو . ىلاعت هلل دح وه ذإ ى مطقلا طقسي د ء نامضلا

 ءىطخم نألف . منمطتسا ام تاهشلاب دودحلا اوأردا : لاق هنأ ويلط )ىبنلا نعو

 . ةبوقعلا ىف ءىطخ نأ نم نوهأ وقملا ىف مامإلا

 .ةفلتخم تناكو ، دحاو لجر ىلع تعمتجا اذإ { دودحلا ىن انباحصأ فلتخاو

 . اهلك اهملع مامإلا ىتأي ىتح ، فخألاف فخألاب أدبي : لوقت

 . عيجلا ىلع ىتأي هنإف ء لتقلاب أدبي : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 . انيلإ بحأ وهو . ىناثلا مث لوألاب أدبي : لوقو

 . رفك دقف هلعاف ىلع بجو ادح اهنم لطع نإف . مامإلا ىلع ةضيرذ دودحلاو

 .كلهي ملو كلذ هعسو ،مهلأسيو علازهأ رواشيل هنع كسمأف ك دح كح لهج نإو

 . باتقسيو كاذ هعسي مل ، هنع لأسي ملو هلطع نإف

 لع ح « هنم الهج هحارأو اطاوسأ مجرلا هيلع بجو نم مامإلا دلج نإو

 هل مامإلا ىلعو 0 دحلا هيلع ماقيو 2 امات دملا كل ذ هنع لطبي الف ء باتو كلذب

 هيلعف « ادمعتم كلذ لعف نوكي نأ الإ ء هلا لام تيب ىف دحلا نع هدلج ام شرأ

 نع ةفينح ىبأ دنسم ىف ىثراحلاو زيزعلا دبع ني رمع نع ىاعمسلا نيا هجرخأ )١(
 ةنسلآلاىلع رهتعا :سودرفلا دنسم ثيداحأ جيرخت ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو . اعوفرم سابع نبا

 م ٠ افلا فشك نم اصخام ىھتن ١ . باطخلا نب رمع لوق نم هن ١ ثيدحلا 1 ق فورعملاو

 ( ٨ ج نيبلاطلا جهنم - ) ١٢
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 هيملع جاجتحالا دمب لعفي مل نإف ى دحلا هيلع مقي نأ هيلعو 2 هلام ىن هدلج شرأ
 \ ء ٣

 . ملع ا هللاو . كله

 دنع « ضعب ىلع مهضعب تاروع اورهظيال نأ : مالسإلا لهأل ىغبني ىذلاو

 ةلثتَط ىنلا نع ربحلا ىف ءاج امل ؛ مهرتس مهلع اروكتتهي الأو « مهنالزو مهناوفه

 نم ةب رك هنع هللا سفن ايندلا "هبرك نم ةبرك نمؤم نع سفن نم : لاق هنأ

 . ةرخآلا ىف هيلع هللا رتس ايندلا ىف نمؤم ىلع ")رتس نمو « ةرخآلا برك

 مهناوخإ ىف اهعابتاو « اهب لمعلاو ، ةنسلا هذه ةاعارم نيملسملا ىلع بجاولاف

 .هيلعاو رتسو هديب اوذخأ مهنم دحأ طقس ا ذإو 2مهنالزو .مهنا وفهدنع نيملسملانم

 ىلإ اوعفر ملو « دودحلا ىف مهنيب ايف نواعتي ىضاملا فمللا لهأ ناك دقو

 مام الل الو © هلعاف ىلع هتماقإ هللا بجوأ دح ىف عفشي نأ دحأل سيلو 4 ماكحلا

 عفشملاو عفاشلا :""لاق هنأ وملتظ ىنلا نع ىور امل ڵ هنع عفشي نمم كلذ لوبق

 هتعافش تلاح نم :لاق هنأ رمع نبا نعو سانلا عامجإب دودحلاىف كلذو « رانلا ىف

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو ، هللا ناخ دقف هللا دودح نم "دح نود

 ج :» ©

 )١) ةريره 1 نع ملسم هجرخأ .

 م .ةمايقلا موي ةناهرتس ، هحذضفب ملف ايندناىن ملسملا هاخأرتس نم :لجر نع دمحأ ىور )٢(

 ذخأ دق الجر قل هنأ ماوعلا نب ريبزلا نع : هظفلو . ريبزلا ىلع افوقوم كلام هجرخأ )٣(

 ناطلسلا هب لبأ تحال : لاقف . هلسريا ريبزلا هل عفشف ڵ ناطلسلا ىلإ هب بهذي نأ ديري اقراس

 . مغشماو مفاشلا نعل ناطلسلا غلب اذإف . ناطلسلا غلبي نأ لبق ةعافشلا امإ : ريبزلا لاقف

 )٤ ( ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا ىلا الوصوم رع نبا نع دواد أ هجرخأ .
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 ىاثلا لوقلا

 همبرح و هيئاعمو انزلا ىف

 هيلع دحلاو هيف ءاج امو

 : ىلاعت لاقو « اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقت الو » : ىلاعت هللا لاق

 . انزلا وهو « ىغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىر مرح امإ لق »

 ايندلاىف ثالث : لاصخ تس هيف هنإف انزلاو كايإ : لاق هنأ تلط ىنلا نعو

 « ءانفلا هل لجعيو ، هجولا ءاهب بهذيف : ايندلا ىفن ا وللا امأف . .ةرخآلا ىف ثالثو

 دولخلاو « نح رلا طخسو « باسحلا ءوسف :ةرخآلا ىف ىتاوللا امأو ، قزرلا للقيو

 . رانلا ىف

 تارفش ىلع راذلا نم عذج ىلع بلصي ىطعوالا : مالسلاو ةالصلا هملع هنعو

 هتسال جوكنل ا ىلع ةنجلا قرامم تمرح : لاق هن ] مالسلا هيلع هنع ىورو . ج

 . هيملع هللا بات اح وصن ة هب وت بات نمو

 ، زوجمال ىذلا جرحلا مرحلا روظحلا ءىشلا ىف لوخدلا وه : ةخالا ىف انزلاو

 ىمسي { ىصلا وأ ةميلا وأ هربد ىف لجرلا وأ اهربد ىأ اهلبق ىف ةأرملل ءىطاوللو

 . ىنعمب رهعلاو حافسلاو انزلاو ، ةيآلا رهاظب ىنازلا ىلع ام هيلعو ايناز

 نأ الإ { ىمعت ىتح ةداوقلا تومت الو « رقتفي ىح ىيازلا توميال : ليقو

. بوتي
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 اذإ رافغتسالاو . د وعيال نرأ داقتعالاو مدنلاو لعفلا كرت : : ازلا ةبوتو

 . ءطولا لبق نم ثالذ ىف لام نامض هيلع نكي م

 كهتمرحم هجوزو { هفلخ ىلصيو هالوتي نأ هلد « بان ىزب الجر ىأر نمو

 . كالذ ىلع ىتأت هتب وت نأل

 ءادا اهجوزتدال : لاق هز ] ي ز ن راج ند . اهجوزت دارأو ةأرماب ان ز نهم

 . رضخألا رحبلا امهنيب لعجنو

 ىلإ نايناز امهف ، اهجوزت م ةأرماب انز لجر اميأ : لاق هنأ ؤلَظ ىنلا نعو
 . حافس دعب حاكن الو . ةمايقلا موي

 لمعن الو . هلوق ىرن الف 2 اضعب امهضعبل نيينازلا جيوزت زوجي : لاق نمو

 . اضعب امهضعب ىلوتي نأ ايه زاج احلصأو ابات اذإف « ةيالولا ىف امأو . هيلع

 ىلإ اهجرف ©>قع ءاركلا نم تذخأ ام در ةينازلا ىلع نأ بوبحم نبا نعو

 .زئاج هيف لحلاو . اهرلا هبشيال اذهو . أربت اهنإف هنم اهأربأ نإف . هنم تذخأ نم

 بلكلا نمث نع ىهن هنأ :ملسو هيلع ةتنا ىلص ينلا نع سابع نبا نع عيبرلا جرخأ )١(
 . اهب ينزي نأ ىلع ةأرملا هذخأت ام ىغبلا رهم : عيبرلا لاق . نهاكلا ناولحو ، ىغبلا رهمو
 : هنع هتنا ىضر ىماسلا انخيش لاق . فكلا ى رظني ىذلا : نهاكسااو . ةرجألا : ناولحلاو

 ةدحوملا حتفب ىغبلاو . هميرحت ىلع ممت وهو ى انزلا ىلع ةينازلا هذخأت ام وه ىنبلا رهمو : هلوق
 ىف لمعتسيام رثك هنأ ريغ . باطلا ىغبلا لصأو . ةينازلا : ةيناتحتلا ديدشتو ةمجعملا رسكو

 2 هذخأ اهلو ث اهقادص اههركم مزلي هنإف ث انزلا ىلع ةهركملا جرخي ىنبلاب دييقتلاو . داسفلا
 . ھ ا ىغب تسيل ذإ

 م

 نأو ) ابرلا ركذ رخآ ىق ىلاعت هلوق نم اذخأ ث ابرلا نم لحلا ىف فالخلا لقن كلذكو

 . ها( كل رخ اوقدصت
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 . بوتي ىتح هنم ءىرب ان زلاب رقأ نمو

 . ةيحلا لثم قادصلاو دملا هيلعف ةتيم ةأرماب انز نمو

 الو ، هيلع دح الف 2 اهريغ وأ هديب ناك ع ىنملا فذق ىتح هجرفب ثبع نمو

 جيوزتلا ىلإ اليبس دجي مل نمل « كلذ نم ريخ ديبعلاو ةمألا جيوزت و . كلذب رمؤي

 . هللا هفعأ فعتسا نمو

 نع سانلل ًاعدر ء مامإلا ىري ام ىلع ريزعتلا ةدعاقلاو ةمضلاو ةلبقلا ىف ليقو

 م . .

 . مهل ارجزو ء كللذ

 ك احلا ىري اك ن ابدؤي اهنإف نيتنصحم وأ « اتناك نيركب ةأرملا ةأرملاتتأ اذإو

 . عدرلا نم

 ةب وقلا هيلعو . هيلع ذح الو ) اه رك وأ اعوط ةأرما جرف سم نم كل ذكو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةب وقعلا اضيأ اهملهف ىه تعواط نإ و . بذألاو

د× 3٩ 3٣
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 ثلاثلا لوقلا

 دودحلا نم ٢ ازلا ىلع بحم امه

 دو رجل ا ةفص ة رعمو

 ىنعي . ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا » : ىلاعت هللا لاق

 هللا دودح ا وعيضت نأ : لاق » هللا ند ف ةفأر امهس ك ذخأت الو » انصح اذإ

 . اه و.يقت الف

 ىلع مجرلاب لتم هللا لوسر نم ةنسلا تضم : لوقي نسحلا ناك : ليقو

 . نصحلا ىنازلا

 . ةدلج ةئام ءاسنلاو لاجرلا نم نصحملا ريغ ىلع هللا باتكب دلجلا ناكو

 فارشأ نم ةأرماو الجر مجر ِ ةنلطا لوسر مجرلاب لمع نم لوأو

 ىنب نم ةأرماو ، بقيع نم ًالجر هنع هللا ىضر قيدصلا رك وبأ مجرو . دوهلا
 ىلوم نيرحبلاب مجرو . ادنملجلا ىنبل ىلوم نايب مجرو . ةرصبلا لهأ نم ، نابيش

 . مجرلا ىف كشلا زوجي الو . ىنأاطلا رايسل

 )١( ملسمو ىراخبلاو أطوملا ىف كلام هاورو . رمع نبا نع ميبرلا هجرخأ .

 : لاقي ةراجحلا ىهو . نبتحتفب مجرلاب ىرلا : ةغللا ىف وه مجرلا : دنسملا حرش ى لاق

 رفحت نأ هتفصو . ىنازلا دحل مسا : عرشلا ىف وهو مجرلاب هتبرض اذإ لتق باب نم اجر هتجر
 هادي فتكةو هيبكنم ىلإ : لوقو . هيوقح ىلا : لوق . نصحملا ىنازلا اهيف نفديو ةرفح

 هيمري نم لوقيو . دهاش دعب دهاش هامر هيلع ادوهشم ناك نإو . ارةم ناك نإ مامإلا هيمريو

 . ه ا نايبصلا الو ديبعلا الو ءانلا ىري الو . ناز كنأ هناب دهشأ : دوهشلا نم
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 . احريم دلج س ةدلج ةئام دلج ، نصحم هنأ حصي ملو ، انزلا هيلع حص نمو

 نم نوكي ام دشأ { ديدش ابرض برضي مث ى اهلك هبايث علخيو 2 امايق ماقيو

 هدسجىلع برضلا برقي الو . هرهظ ىلع « هللا نيد ىف ةفأر هب هذخأت ال \ برضلا
 . برضلا قتي عدي الو

 . طوسلاب تادلج رشع مهنم دحاو لك ، ءادشأ لاجر ةرشع هبرضيو

 هب رضي ىذلا عفريو . طاؤسأ ةسخلجر لك الجر نورشع هبرضي : ليقو
 غ دحاو دعب دحاو هبرضيو 2 نيلجر نيب كنميو . هطبإ ضايب ىري ىتح « هيدي

 ( . دحاو ماقم ف

 نيلأ : لاقن . هلإ ىكوأف طوسب اعدف دح ىف لجرب هللا همحر رمه ىنأ : ليقو

 : لاقف . نيطوسلا نيب اطوس ذخأف . اذه نم دشأ : لاقف رخآب ىكأف . اذه نم

 . هقح وضع لك طعأو برضا

 . نيشلاج وأ نيمأاق نيينازلا ىنعأ . امهبرض زوجو

 عردلا قوف ىذلا اهبوث عفر و دعقت اهنإف 2 دحلا اهمزل اذإ ,كبلا ةأرملا امأو

 انك دشيو ( اهنك ىلع اهعرد اك دشيو ‘ اهسأر ىلع اه رامح رشنتو ب اهرهظ نع

 . دلجم مش زبغق ىف اهبايث اهلع دشي : ليقو . دلجم و اهعرد

 . اهرتني ام بايثلا نم اهلع كرتي ةأرملا نأ اوعمجأو

 نينسب كال دعب ملع مث ك هنم طلنب همزل ىذلا دحلا نم لقأ مامإلا هدلج نمو

. دحلا مامت دلجي هن اف
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 . طوسلاب فذاقلاو ىنازلا دح نأ اوعمجأو

 دودلا نإ :لوقن . مرحلا بارشلا نم هريغو رمخال براشلا ح ىف اوفلتخاو

 . هريغو طوسلاب :ليقو . سانلا نيب صاصقلاو دوقلاو مجرلا الإ طوسلاب اهلك

 هنإف ى موجرلل امأوءنيطوسلانيبطو-ب ث رجحلا براشو ىفذاقلادلجنأ اوعمجأو

 . هدسجعم هاديلخدتو ءهيبكتمو هقنعو ههجووهسأر الإ اهف لخديو ث ةرفحهلرفح

 مهنم دحاو لك دوهشلا ىمري مث ، امهب شطبي الثل هادب فتكت : ليقو

 . ربقي مث لتقي ىتح « هدعب نولملا ىري مث مامإلا ىري مث ك رجحب

 ىاثلا لوقي كلذكو . ناز كنأ هللاب دهشأ : هيمر دنع لوةي دهاشلاو

 . عبا رلاو ثلاثلاو

 & دوهشلا ةداهشبال هرارقإب مجرلا ةيلع بجوو ث انزلاب رقم ىنازلا ناك نإو

 ةراجحلاب لبقتسي وء انصحم ناك اذإ ثالذو 2 هدعب نودسللا مث الوأ مامإلا ىمر هنإف

 . تومي ىتح اهب ىرب

 نايبصلا الو ى ءاننلاهيمرت الو ء نوغلابلا رارحألا لاجرلا نم نودملا هيمريو

 . هريغ الو بشملاب ىعرب الو . ةمزلا لهأ الو ديبعلا الو

 ؟ قوسلا نم بناجب رمضح ث مجرلا هيلع بجو نم مجر مامإلا دارأ اذإ و

 مش ةالصلا فص لثم افوفص سانلا فصو 4 الوأ كل تفصو ام ىلع ةرغح رفحو

 . هدعب نم سانلا ىري مم 2 هرارقإب موجرملا ناك نإ مامإلا ىري

 ربكو ڵ سانلا مث مامإلا من ، دوهشلا ىمر دوهشلا ةداهشب موجرملا ناك نإ و

. هيمر دنع ىمارلا
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 . ناثراوتيال : ليقو . ناثراوتي : ليقف . نيموجرملا ثاريم ىف فلتخاو

 . اندجو ام ىلع لوقلا رثك أ وهو

 نم اهلإ قاس ام ذخأ جوزالف ، ةموجرملا ىه ةأرملا تناك نإف قادصلا امأو

 . هثرت الو اهقادص اهلف جوزلا مجر نإ و ى اهثري الو لام

 تاذ ىن أ نم :وملتَط )نلا لوقل فيسلاب لتق « هنم مرحم تاذب انز نمو

 ذخأو 2 فرشم وأ لبج قوف نم هب فذق ةميهب جك نمو « هولتقاف هنم مرحم

 « هنبلو همجل لكؤي امم تناكاذإ اهلكا هتميق : ليقو ك ةميهلا ةميق نم صقت ام هنم

 مم ، لبج سأر نم هب فدهي : لوقف 2 طول موق لمع لمع نميف فلتخاو
 ىلازلا ىلع ام هيلع : لوقو ، فيشلاب لتقي : لوقو ، تومي ىتح ةراجلاب ىرب

 . قيفوتلاهبو 3 ملعأ هللاو ك ذخأن لوقلا اذهبو ى مجرانصحم ناك نإ و ‘ اركب ناك نإ

 ناك نااكنز

  

 )١( ملس و هيلع نيا ىلص هتنا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع : هظفلو هجام نبا هجرخأ :

 ةسمخلا دنع دوجوملاو . اهولتقاو هولتق ةميهب ىلع عقو نمو هولتقاف مرع تاذ ىلع عقو نم .
 ةتنا لوسر ىنثعب : لاف ؟ دبرت نيأ : تلقف . ةيارلا هعمو ىلاخ تيقل : لاق بزاع نب ءاربلا نع
 رك ذيملو . هلام ذخآو هقنع برضأ نأ :هدعب نم هسنأ ةأرما جوزت لجر ىلإ ملسو هملع هتنا ىلص

م . لاملا ذخآ ىذمزتلاو هجام نبا
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 عبارلا لوقلا

 بجيال امو ءطولا نم دحلا هيف بجحي ايف

 هيلع بجيال نمو هيلع بحم نهو

 ىف ةيمذ وأ ةكولمم وأ ةرح ةيبص وأ ةأرما ءطو اذإ لجرلا ىلع بجي دحلاو

 . رارحألا نم مهنم غلابلا ىلع كلذ ىف دحلاو ء ىبصلا كالذكو . ربدلا وأ لبقلا

 { ناناتلا ىتتليو © ةفشحلا بيغت ىتح ص ركذلا جلوأ اذإ دحلا بجي امنإو

 . هيف بحال كللذ نود

 لوقلا اذهو . دحلا هيلعف ڵ ةفشحلا جلوأف بوثلا قوف نم ةأرمال انز نمو .

 . انبامعأ راثآ لوصأب هبشأ ىدنع

 ارامح اهىسفن تأطوأ اذإ ةأرماو . اهدحأ ىلع دح الف ، ةأرماب ىص انز نإ و

 نإو ث تمجر ةنصحم تناك نإف . باودلا نم كلذ ريغ وأ اسيت وأ المج وأ

 . تدلج ركب تناك

 . هتأر اذإ هعم ماقمل هتأرما عسيالو . دحلا هيلمف ، هربد ىف همالغ حكن نمو

 ماكحأ نأل ، دحلا هيلع ماقأ هيلع مامإلا ردقو ى ىغبلا لهأ نم لجر انز نإو

 . هل ةمزال مالسإلا

 . ةيآلا رهاظب دحلا همزل ةتيم ةأرماب انز نمو

 . تمجر ةنصحم تناك نإو ، دحلا اهيلعف اهدبع اهسفن ةأرما تأطوأ نإو

. تدلج ركب تناك نإو
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 . دحلا ءاولا ىلع : لوقن . اهئطوف هقيراجأطي نأ لجرل نذأ نميف فلتخاو

 .. ةهشلا لاحل هيلع دحال : ليقو . هب رذعي الو ، اذه لهج هعسي الو

 : ل۔ةف . هل لحمال اهنأ ملسي وهو { ةسماخ جوزت 7 ةوسل » رأ هل ناك نمو

 ذ>ح الو . د وهش ةعبرأب هيلع حص وأ ‘ كلذ رقأو { ةسماخلا ىطو اذإ مجرلا هيلع

 . أطي ىتح كلملاب هيلع

 : لوقو . دلا هيلع : لوقف . ةمرحلا ملاع وهو اهتدع ىف ةأرما جوزت نإو

 . ذخأن هبو ، بربضلاد بدألا هيلعو . هيلع دحال

 اهملعو ، قادصلا اهلو امهلع دح الو امهنيب قرف ةمرحلاب انلهج : لاق نإو

 . اهبذاج اذإ ةدعلا

 . دحلا هيلعف { هتأرما ةيراج لجرلا انز اذإ و

 . هيلع دح الو ،هوركم وهف « هنم اهعزتني نأ لبق هنبا ةيراج ءىطو نإو

 اف . اهؤطي هوب أ ناكو ى هل لالح اهنأ ناي وهو 0 هدلاو ةيراج ءىطو نإو

 . هب رذتعا ام ىلع لتقي الو دحم نأ ىرن

 لتقي وأ مجر نبالا نإف 2 هنبا اهب انزو ةيراجلا ءيطو هو:أ ناكنإ : لوقو

 . نصحم رغ وأ انحم ناك. فيسلاب

 هيملع دحال : لوقو . دحلا هيلع : لوقف . ةصح اهف هلو ةيراج ءىطو نمو

. ذخ ات هر و
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 قرفينأ : ها ا همحر ديز نب راج نع ليقف . دحج م اثالث هت أرم ا قلط نمو

 . نيلدع نيلجر ةداهشب امهنيب

 هيلع دهش نإ و . عضوملا اذه ىف مهملع دح الو امهفذقب امهتداهش لطبت : ليقو

 . اهشغ ناكنإ دحلا هيلع قأ دوهش ةعب رأ

 اهدرب مل وأ ، اهدرو ةدعلا ىف ءىطو اذإ اثالث لط ىذلا ىلع دحال : ليقو

 دحلا نإف . اهثطوو اهارتشا 7 ةمأ انز وأ ‘ اهجوزت ح ةأرماب لجر ان ز اذإو

 ةمارك الو . ايف قادص الو « امهملع دملا طقسي ءارشلاو جيوزنلا سيلو « امهسللع

 . اههقسفل

 ح رلولا هقحلي الو ء فالتخا هيلع دحلا ىنف ء اهجوز ىتلا هتيراج ءىطو نإو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . اهجوز نم قادصلا ذخأ هل لحي الو

» © »
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 سماخلا لوقلا

 ناصحإلا ىف

 : ىلاعت هللا لاق . ةيرحلاو طفحتلا هنم : هوجو ىلع هلا باتك ىف ناصحإلا

 :ةيرحلا ىف لاقو ء ظفحم ناصحإ اذهف « اهجرف تنصحأ قلا نارمع تنبا حرمو »

 . تايباتكلا نم رثارحلا ىنعي « باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو »

 وأ ء حاكنلا دقعب « كناميأ تكلم ام.الإ » . فئافملا : تانصحملا : ليقو

 . نيملا كلع

 نهبو نهل نوكي ناصحإلا نأل ؛اراكبأ نك نإو تانصحم رثارلا ىسنتو

 جوزت نم ::لاق هنأ ( ل ىنلا نع ثيدحلا ىفو 3 ءامإلا نود نصحو نصحيف

 . ىقابلا ىف هللا قتملف هنيد ىئلث "‘_نصح دقن

 ،نصحأ دقف حاكتلا دقع اذإ :مهضعب لاقف ء ناصحإلا دحف انياحصأ فلتخاو

 : لاق هنأ هنع رألا ىف تدجو ىنأل ؟ هللا هحر ديز نب رباجل لوقلا اذكح نظأو

 .“").رصحأ ةف حكن وأ حكن نم

 قتيلف ناميإلا فصن لمكتسا دقف جوزت نم : سنأ نع طسوألا ى ىناربطاا جرخأ )١(
 م . زرحأ دقف : ةياور ىفو . لمك دقن : قهيبلا فو . ىقابلا فصنلا ى هللا

 )٢( لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع ىنغلب : لاق ديز نب رباج نع ميبرلا جرخأ :
 طورش مج دقو : هحرش. هنع هللا ىضر ىلالا انخيش لاق . هل كلم وأ كلم نم نصحأ

 هلوق ىف مظانلا ناصحإلا :

 امهفتسم كاذ نع تنك اذإ تتأ تس ةناصلا طورش

 الم هنوك ابهمعبارو ةيرحو لقعو مغولب

 =- اجري ناف طرش لتخا ىتم حابم ءطوو حيحص دقعو
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 . ناناتحلا هيف ىقتلي ًاعامج امهعماجم و اهب لخدي ىتح : لوقو

 فالتخا اذه ىفو ى ةرحلا دبعلا نصحم الو ، رحلا نصحتال ةمألا نأ اومجأو

 . رحلاو دبعلا اهنصحم ةمألاو

 ةيمذلا وأ ، ةملسملا ةرحلا ةأرملاب لسملا رحلا لجرلا جوزتي نأ :اندنع ناصحالاو

 اهدحأ تام ولو ، اهنصحيو هنصحت اهنإف ى اهب زوجو ةينارصن وأ تناك ةيدوهس

 اباب قلغأ ولو ، نصحم ريغ.وهف زاوجلا ركنأ نإف ء اهب زاج دق ناك اذإ اقرافت وأ

 اليوط انامز هعم تناك ولو كلذب مجرلا دح هيلع ماقيالو 2 ارتس اهلع ىخرأ وأ

 . زاوجلا ركني نأ هل سالن { وه هب رقي دلو اهنم هل دلو دق نوكي نأ الإ

 كلذكو ء كالذل اهجوز اذإ اهلقعىلعةب ولغملا الو ، ةمألا هنصحال رحلا :ليقو

 . نهب زاج ولو هنصحال ةيبصلا

 ىلع بولغملا الو « رحلا صلا الو ء كولمملا اهنصحيال 2 ةلسملا ةرحلا كلذكو

 . ٠ فالتخا اذه لك ىف : ليقو ؛ هلقع

 « اهنصحب كلذ نإ :ليقف ء ملسي نأ لبق اهب لخد دقوىمذلا ةأرما تملسأ اذإو

 . ةنصحم ىهو أهنصحم هنإف } دبع وهو اهجوز اهب لخد م ةمألا تقتعأ اذإ و

 وهو هنصحتال كلذ نإف ، اهب لخد مث ةمأ ىهو جوزلا قتعأ اذإ كالذكو

 . هتأرما عماجي ال ناك اذإ ىصحلا نصحب الو « اهتصح

 .. ةيرحلاو غطولاو مالسإلا ىن فالخلاو . ةنال ىلع اهنم عاجإلا . ءايشأ ةتس هذهن : لات =

 لخديمل ولو هطورش تلمك اذإ ث اناصحإ نوكي حيحصلا دقعلا سفن نأ ىلع لدي ثيدحلاو : لاق

 ركب وبأ لاق هبو . ناصحإب سيل : ليقو . ديز نب رباجو سابع نبا لاق هرهاظبو . اهب
 . ه ا ةأرملا ىف اضيأ فالخلاو . امهنع هللا ىضر بيبح نب عيبرلاو قيدصلا
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 . هتأوما ءالؤه نم دحأ نصحمال نينعلاو بويجلا كلذكو

 حاكتلاب ةهسللو لسملا نصحب الو 2 هتنصحأو هتأرما نصحأ ىمحلا عماج اذإو

 ٠ اهم لخد ولو دسافلا

 . اهعماج اذإ ءاقت رلاب لج رلا نصحم الو

 اسيلد اهب لخدي مل نإو . نانصحم امهف 2 اهب لخد نإف ىنخب ىنخخ جوزت اذإو

 نإف . ضمب امهضمب ىلع نيجوزلا دحأ لوقب هيف ذخؤيال : ناصحإلا : 17

 ادهاش امهلع ادهش نإو . نصحملا مزلي ام امهمزلو 2 انصحأ لوخدلاب اعيمج ارقأ

 لخدو جوزت ح ء جيوزنلا لبق هانزو نيصح اناكاهرحأ وأ عاجلاب اهرارقإب لدع

 . لوألا دلا ىف انصح نكي 7 ركبلا ل ازلا دح هيمف ڵ دحلا هيملع مقي لو هتجورب

 كح دحلا ىف هيلع مكحلا نإف ، قتع مث دبع وهو ىنز اذإ دبعلا كلذكو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هتيدوبع لاح ىف همزل دحلا نأل ؛ ةدلج نوسمخ ديبعلا

+٭ ٧ «
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 سداسلا لوقلا

 ثكالذب رارقإلاو ناصحإلاو انزلا ىلع ةداهشلا ىف

 راس ىفو ں لودع دوهش ةعب رأ ةداهشب هيف هللا رَمأ : انزلا رمأ مظع نمو

 رارحألا لودعلا لاجرلانم 2 انزلا ىلع دوهش ةعبرأو . نيدهاشب ماكحألاو بونذلا

 نوريثشيو 2 اذه نالننب نالف اوأر م أ ىنازلا رضحمب نودهشي « نيلقاعلا نيغلابلا

 ىف هرك ذ اوأر مهنأو 2 اميمج ارضح نإ اهلإ نوريشيو 2 هذه ةنالف حكني هيلإ

 . نونجب سيل حيحص لجرلا نأو ث ةلحكملا ىف دورلاك اهجرف

 كولمع سيل ( رح هنإ :اولوقيو اوديزب نأ مهاعف ك افورعم لجرلا نكي 1 نإو

 . هيلع دحلا ةماقإ ىف مامإلا لجعي اذه حصي مل نإ و

 مويو ث دحاو تقو ىف نيعمتجم اوناك : دوهشلا لأسي نأ مامالل دب الو
 . اهمساب نومسي و . ةدحاو ةأرماو { دحاو عضومو 4 دحاو

 اهتفرعم وأ « ة أل سا ىف وأ 4 عضولل ىف ، مويلا ىف وأ تقولا ف اوفلتخا نإف ١

 ةداهشلا تلطب ث ةيبص و أغلاب وأ 2 ةيبلصم وأ ء ةيمذ وأ ةيجنز وأ ةيبرع اهنأ
 . اهنالتخال

 نوكس نأ ىسع هنأل ؟ هيلع دح الف ى اهنوفرعيال ةأرما انز هنأ اودهش اذإ و

 . هتيراج وأ هتأرما

 . كلذب دلا هنع اردي هنإ : ليق دقن . هتجوز اهنأ جتحاو اهوفرع نإو

. اهاوعد ركني ايلو ناكولو اضيأ كلذ ىه تعدا اذإ كلذكو
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 مث ، د_ح ىف نالف ىلع ةداهش اندنع نإ : مامإلل اولوقي نأ دوهشال ىغبنيو

 . کالذ نءع مهلأسبو مامإلا مهتطنني ىح نوملكتيالا

 مهلع دحال هنأ :لوقلا رثكأو . ةنذق مهن مامإلا مهرمأي نأ لبق اودهش نإف
 ء ٠ ء ٠

 . هعبرا ل

 .هريغ ةثالث : ليقو . هريغ داهشأ ةعبرأ هيلعو ًانذاق ناك دحاو دش نإف

 . هيلع دح الف { ةدحاو ةينز ىلع نودهشي دوهش ةعبرأ اومتي مل اذإ : ليقو

 ماقي هنإف .ال مأ نصحم وهأ ىرننال : اولاقو انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ و

 ثالذ ىف رتسلاو . ال مأ نصحأ هيلع دوهشلا شقفت الو . ركبلا دح دحلا هيلع

 . مجر نصحم هن أ حص نإف . لضفأ

 . فالتخا اهف هريغ ةثالث عم اهان ز لع ةأرلل جوز ةداهش ىفو

 همخر رمع لوقل مهتداهش لبقت مل ، ليوط نامز دمب دح ىف ةنيبلا تدهش اذإ و

 انباحصأ راث آ ق ذجوي و( نص ةداهش اهنإف ا نيح لعب لح ق اودهش موف ا : هلاط

 . نيح دعب ولو اهزاوج

 ادودحم وأ , ايمذ وأ ، ادبع مهف نأ لهذ ء دخلانزلاب لجز ىلع ةعبرأ دهش اذإ و

 اوراص مهنأل { دوهشلا ةيقب ىلع : ليقف . نيملسملا دنع هتداهش زوجنال نمم ؟دحأ وأ

 . دحلا ةرد ملعو ٠ مهلع صاصق الو ةفذح

 تزاج « اههركشتسا ةملسم انز هنأ ىنارصن ىلع ىراصقلا نم ةعبرأ دهش اذإ و

٨( > ۔ نيبلاطلا جهنم )١٣-
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 اهلثم رقع همزليو { مهنداهشب دحلا همزليو ، مهنيد ىف الودع اون اكاذإ مهتداهش

 ر زعتلا مهنم دحاو لك ىلعو ا مهتداهش لبقت ةتعواط اهنأ اودهش نإ و

 . مهتداهشب ربزمت الو دح ىه اهمزلي الو . اهايإ مهفذنب

 . ةلتملاو ىنارصنلا نع طقست ةفصاا هذه ىلع مهنداهش نإ : ليقو

 دهش ول و( لح دوهشلا ىلع بجي ) ان لاي رارقإلا ىلع د وهشلا ةداهش ناك نإو

 . لح هملع بحم دحاو دهاش

 ٠ دلو اهنم هلو ةأرما هل نأ نودهشي : ناصحالا ةداهشو

 امب ادوهش وأ ةنيب اوعداو ى ةعبرأ نم لقأ اوناك اذإ دوهثلاو ىذاقلاو

 . هسلجم نم همايق تقو ىلإ مرظني نأ ماماللف ةعبرألا 2 لكت

 هيبأ ىلع نالا امأو ڵ ةلوبقم انزلا ىف هر_غ عم غنبا ىلع بألا ةداهشو

 . عأ يان

 ىتح : :ليقو ةدحاو ةرم هرارقإب ىنتكي : لوقن ‘ ان رااب هسفن ىلع رقأ نمو

 . سلاجم ةعبرأ ىف تارم عبرأ : ليقو ى تارم عبرأ هسفن ىلع رقي

 « هرارقإو هفذقب نادح, هيلع بجوو « اهفذق دقف ةنالفب تينز : لاق نمو

 . دح هفذق ىف همزليال نمم فذق نوكي نأ الإ

 . بذاك اذهن ء ةكمي ىندألا سمأ تنز : لاق نمو

 هنأ فرعي هنأل ، دح هيلع نكي مل ، داع موق نم ةأرماب تيئز لاق رمو

. بذاك
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 ىفو ، مهلع دح الف ص انز هن أ ةر اشالاب سرخأ وأ ىص وأ نونج رقأ نإو

 نأ انزلاب رقأو ةجوز هل نكي ملاذإ هنأ لولا رثكأو . فالتخا ىمعألا

 دحلا هيلع .

 ماقي الو ك هذم لبقي هن اف & هنع عجر 7 دورلا بجوي ايم ء ىس رقأ نهو

 الف 2 دحلا لوأ هلع عقو ١ زو 2 دحلا لوأ هيلع عفو نوكي نأ ال ١ { رلا هيلع

 ىلإ بوتي نأ ‘ سانلا ىلع اهرمأ ىفحو ئ ىصاعملا نه ء ىش ىلتب ا نل ىنبنيو

 ،اهلإ دومي الو 2 نيقداصلا عالقإ اهنع علقبو 2 اهلع مدنيو ك اهنم ىلاعت هللا

 . اهلع اهكترم ضغبيو ث اهم ناك ام اهضنبي و

 تاروذاقلا هذه نم ءىشب كنم ىنأ نم : لاق هنأ ط ىنلا نع ىورو

 .)لا دح هيلع قنف هتحفص انيلإ ىدبي الو ي هيملع هللا رتسب رتتسيلف

 لومعملا ننسلا نم سفنلا ىلع رتسلا : ليقو . ةروعلا راهظإ نم ريخ ةب وتلاو
 . اهلع

 نأ الإ ، دحلا اهلع بجي ل س جوز تاذ نكت ملو لمح ةأرماب رهظ اذإو

 جاتحي دمحلا اهملع بجوملاو انزلا ىلع لديال ةأرملاب لما روهظ ذإ ؛ تنز اهنأ رقت
 . ليلد لإ

 ے۔۔سص

 )١( رمع نبا نع كلامو الاو دودحلا ىف ىناربطلا هجرخأ .
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 دعص نمو ، ىنز ديلاو ، ىنزت نيملا نإ : ليق هنأل ؛ دحلا هلكب عقب الو هيناعم
 . اقيضم لخد نم كاذل و . يناز ىمس البج

 وأ اهلبق ةأرملا جرف ىف لجرلا ركذ جاليإ : دحلا هب بم ىذلا انزلا امإو

 قتليو 4 ةفشحلا بيغتام ردقب ، كولمم وأ ىص وأ ةباد وأ لجر وأ { اهرد

 . قيفوتلا هب و . عأ هللاو . ناناتحلا

« ج &



 عباسلا لوقل ا ل هقلا
 ضيرملاو لماحلا ىلع للا ف

 . اعامجإ اهنطب ىف ام عضت ىتح دلا اهملع ماقيال لماحلاو

 " ىتح دح اهلع ىرأ الف ، لماح ىنإ : تلاقف دحلا ركبلا ىلع بجو اذإو

 . دلجت اهنإف افيفخ هيعدت ىذلا لمحا ناكو 2 لما نيبت مل نإف . اهلمح عضت

 ةعب رأىف دلحنالو دلعن اهنإف « ةثالث وأ نارهش وأ رهش لمحللالخ دق ناك نإ و

 ٠ اهلج عصت ح رشأ

 وأ افيفخ لمحلا ناك 0 عصت ىتح نيحلا ىف عدوتسن المح تعدا اذإ : ليقو

 . دملا اهماع ماقي مث ، نيتنس لمحلا ىقأ ىلإ رظتنتو ك اليقث

 .ةمأ وأ دبع : ةرغ هيفف 2 نيتنسلا دعب تينج تقلأف ، دلا اهماع نأ اذإف

 . لاملا تيب ىف مكاحلا ىلع ةرفلا نوكتو . ةطقنب قوف نم ةمجعملا نيفلاي ةرفلاو

 هنإف { ةزصحم اهنأ ملع 7 ةدلج ةئام ك الا اهردلحن { انصح تن اك نإ و

 . لاملا تيبب نم ك احلا ىلع راملا شرأ الو ء اهمجرب

 اهمزلي الو « دلجلا دلا همزلي امإ هنأ نظو ث اهدلجف نصحم اهنأ لع نإو

 . كحلا لدب هنأل ؛ هلام ىف دلجلا شرأ هيلعو اهمجرب هنإف 2 كلذ دعب لع 7 مجرلا

 اهؤايلوأ دارأ اذإ صاصقلا هيلع ىرأف ، ةنصحم نكت ملو آركب تناك نإف

 هلام ىف ىهو « ةيدلا هنم اوذخأ اودارأ نإو ، ةيدلا فصن هتثرو ىلع اودرو هولتق

. ةصاخ
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 دجوي مل وأ ، اهريغ ةعضرمب اهدلو اهنع نفتسي مل اهلمح تعضو اذإ لماحلاو

 . همطغت نأ ىلإف ء ةعضرم هل

 : ثيدلا ىف ءاج امل ؛ مجرت الف ، دوتغم وأ بئاغ جوز لماحلل ناك نإو

 لبق جوزلا اهبرقي ملو ، ىلبح ىهو هللا هتحر باطخلا نب رمه ىلإ تنر ةأرما نإ

 اهلع تال ناك ن إ : هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم لاقف . اهمجر دارأف « نيتنسب كلذ

 ٠ تدلو ىتح هنع هللا ىضر رمع اهكرتف { ليبس اهنطب ىف ام ىلع كل سبلن ، ليبس

 رمع لاقف ص امل جوز نم نيتنس نا وهو ، اهنطب ىف هنانسأ تتبن دق اهدلو اذإف

 . رمع كاه ذايم الول ، لبج نم ذاعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزج ع هنع هللا ىضر

 بجو اذإ عقسلا امأو . كلذ ىلع علا لهأ قافتاب 2 ىلبح ىلع دحلا ماقي الو

 . مدلا حابم هنأل { هجر بجو انصح ناكنإن . دلا هيلع

 . دلجلا ىلع ىوقيو حصي ىتح كرتي : ليقف اركب ناكنإو

 . قيفوتلاهبو . لعأثلاو . ةدحاوةبرض خارمشةئام هيف لاكشأب برضي :ليقو

+ ٭ ٭



_ ١٩٩ _ 

 نماثلا لوقلا

 ةمذلا لهأو ديبعلا ىلع دودحلا ىف

 فصن وهو دحلا مهيلع امنإو ءامإلاو ديبعلاىلع مجرال نأ ىلع علا لهأ عمجأ

 . نينصحع اناك اذإ { ةدلج نوسمخ رحلا دلج

 ك انصح ىتح اينز اذإ ث ةمألا ىلع الو « دبعلا ىلع دحال نأ ىلع اوعمجأو

 . نيدبع اناك ام دحلا امهمزلي ح

 ف ا.مناصحإ ةفص تنيب دقو . نارزعي : ليقف . انصح 7 اينز اذإ امأو

 . ناصحالا باب

 حص مث \ نصحم وهو ةدلج نيسمخ 1 الا هدلجو « انز اذإ دبعلا نإ : ليقو

 نمو 0 كاملا هدلج نأ لبق نم قتع دقو ص هديس كله دقو ى ارتدم ناك هنأ

 نم ، قتعو كله هديس ناك نإف 2 اهاتأ نإ دعب نم وأ « ةشحافلا ىآأي نأ لبغ

 وهو ةشحافلا ىنأ امإ هنأل ؛ انصحم ناك اذإ مجر هنإف : ةشحافلا ياي نأ لمق

 . همجري نألبق { لالاتيب نم مامإلا هبرض ناك ىذلا هبرمضشرأ هيلع دربو « رح

 الإ هيلع سيلن ء قتعيو هديس تومب نأ لبق نم ةشحافلا ىنأ دق ناك نإ و

 , رحلا ةيو هتثرو ىلع در مامإلا همجر نإف . ىضم دق ىذلا دلجلا

 مهلع بجوام مهلع اوميقي نأ مهل زوج : ليقف . ديبعلا ىلاوم ىف فلتخاو

. دو دحلا نم



 ۔ ٠ ٢٣٠ -

 - اندنع لوقلا رثك أ وهو . كلذ لاول زوجن الو 3 مام الل كالذ نإ :ليقو

 اهدح : ليقف . امهقتع دعب اينزه اقتع م انصحأ اذإ ةمألاو دبعلا ىف فلتخاو

 . ةيرحلا ىف اينز اذإ مجرلا املع : لوقو . امهقتع دمب انصح ىتح دلجلا

 ةيرلا دح امهمزلي 2 ملعأ هللاف دحلا ةماقإ لبق اقتعمث ةيدوبعلا ىف اينز اذإ امأو

 ع لوقلا رثك أ وهو « ديبعلا دح : ليقو . رارحألا دح : ليقن . ةيدوبعلا وأ

 . لعأ هللاو

 ة رارحألا دح فصن مهدح : ليقف ، رما اوبرش اذإ ديبعلا ىف اوفلتخاو

 . ةئالثلاو ةسمحلا هلقأ : لجو ى ةدلج نومب رأ

 ذيغ هيف مهيلع دح الو 2 باتكلا نم طقاس ديبعلا نع رجا دح نإ : ليقو

 : لوقو ، فذقلا د> مهياع : لوق ى املسم ؟رح اوفذق اذإ ثالذكو ى زيزعتلا

 . ملعأ هللاو ر زعتلا مهيلع

 مهلع تالذ حمصي نأ الإ { رمخلا برشب وأ انزلاب مهرارقإب ديبعا ىلع دح الو

 ةكرشلا ةمألاو 7 لام هن ل ‘ مج رلاب ديبعلا كلهتسي الو { دحلا مهلعف ‘ ةنيملاب

 ١ . اهيلع دحال

 1 ء هنيو ىف هناص>إ دعب انزو نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم لس نمو

 . همالسإ دعب جوزتي نإ و ، دحلا هيلع

 دمب اونصحب ىتح مهيلع دحال ڵ نائوألا ةدبعو سوجملا نإ : لاق نم لاقو

. مهمالسإ



_ ٢٠٩١ 

 نم ذخأو التق 2 اهاثطو ىتح ةلسم اهركتسا اذإ ىنارصنلاو ىدوهلاو

 > سأ ش اههركتسا نإو ء دمحلا هيلعو هيلع رقع الف هتعواط نإ و { اه رةع ايلام

 . دحلا هيلو اه رقع اهلف

 . هللا لزنأ امب هيلع اومكح « نيلسملا ماكح ىلإ كلذ عفرو ىسوجلا انز اذإ و

 مهجيوزت لثم « هبوكر مهنم ةنونيدلا ىلع هوبكرام مكح مهنع ردهي امنإو
 . هب مهنم ةنونيدلا ىلع تاوخألاو تانبلاو تاهمألا

 . عأ هللاو . افالتخا هين ملعأ الو . دلا هيلع مقي مل سأ من انز اذإ كرشملاو

٠ نيم وتل ١ هب و



 هتفصو هيلع دحلاو هيناعمو فذقلا ىف

 بحن ال نمو مهنيب بح نمو فذقلا ظافلأو

 . هب هتس ءىشب هامر اذإ « انالف نالف فذق : لوقت . ىرلا . ةفللا ىف فذقلا

 مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومر نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق.

 . « ةدلج نينامن

 لسلا هفذقل ةبومتع ةدلج نونامم دلا هيلعف ، انزلاب انصحم فذق نم لكف

 . هفذق ىلع ءادهش ةعبرأ كلذ هلوق قيدصت ىلع ىنأي نأ الإ

 هللا هنعل ث نيقفانملا سأر فأ نب هللا دبع ىذق ام : ةيآلا هذه لوزن ببسو

 ةشئاع ڵ ةيدسألا شحج تنب ةنمحو 2 ةئاثأ نب حطسمو ڵ تباث نب ناسحو

 سانلا ضاخو . ل ىنلا جوز « اهنع هللا ىضر قيدصلا ركب 1 تنب ةقيدصلا"

 هللا لزنأ ‘ ةبرع أ مهضعبو 9 ض؟ّرع مهضمب و ڵ تعمس : لوقي ضعبف ي كلذ ىف

 بيدأتو ، اهل اميزنتو ث اهنذق نل بيذكت ى ةيلاوتم ةبآ ةرشع ىنامث اهمف ىلاعت

 . زاجم الل هتكرت ء روهشم لوطي ثيدح اذهلو 4 اهف نينمؤملل

 ناتهب اذه كناحبس : لاق ء ةشئاع ىف ضاخ نم هلوق دعس غلب امل : ليقو

 . دعس لاق اك مق الأ : ىلاعت هللا لاق . ميظع

 لولس ن ةب أن لا دبع اهنع هللا ىضر ةشئاع فذق ىلع :تل ىنلا دلجو
 م

-- 

 )١( نامح دلج ملسو هيلع هللا ىلص يدلا نأ ريلاو ريسفتلاو ثيدحلا بتك ىف رهتشا =



 _ _ ٢.٨٣

 ص لذ دعب اوبات مش . ةدلج نينامث دحاو لك ث ةنحو 2 حطسمو تباث نب ناسحو

 هيفو « هقافن ىلع تامو . احوصن ةبوت بتي مل ، لولس نب ىأ ني هللا دبع الإ

 : لزنأ هيفو « هربق ىلع مقت الو دبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو » تلز

 . « مهنم هربك ىلوت ىذلاو »

 . باذعلا نم نافمض هيلعف « ىن ةأرما وأ ايبن فذق نم : سابع نبا لاقو

 نإف .!هسلجم نم كاهلا مايق ىلإ لجأو ء هنم تعمس ى ةنيب فذاقلا ىعدا اذإ و

 . دحلا هيلع 1 ، فذقلا نم هيربي ام ءىحم غ

 هيلعف ى ةينازلا نبا ناز اه : لاق نإو . دحلا هيلعف ناز اي : لجرل لاق نمو

 . همأو لجرلا هذذقل نادحلا

 ؛ هيلع دح الو ى ريزعتلا هيلعف ، ناز ام : ةأرملاو ةيناز اي : لجرل لاق نمو

 . تاهثلاب أردت دودحلا نأل

 كلذ نأ جتحاو 5 انزلا ريغ ائيش كلذب تدرأ : لاق مث ناز اي : لاق نإف .

 . هنم لبقي مل تافللا ضعب ىف زوجي

 ازومهم"ناك اذإ انزلا نأل ؛ دم ل آزومهم . لبجلا ىف تأنز : هل لاق نإ و

 _ ه
_ 

 نيرسفملا ضعبنأ عم «نيرتتملانم ناك هلعلو . ىبأ نب هللادبع اورك ذيملو . ةنحو حلمو =

 دعب تيأر مث ىمعلاب بيصأو . ناسح مهنم هربك ىلوت ىذلا : ىليقو . هربك ىلوت ىذلا وه : لاق
 ءةنذقلاةلجىف ىبأ نب هللادبع دح ملسو هيلع هللاىلص هنأ ركذ ، ليلك إلا ىف ك الانآ ريثك ثح

 ةعبرألاو دمحأ هجرخأ نيروكذملا ةثالثلا دلج ثيدحو . هنع هللا ىضر ڵ فلؤملا هرك ذ ايسح
 م . ةم اع ن ح



 .ع ٢ _

 لمجلاىف تأنز : برعلا لوقت ، لبجلا ىف دوعصلا وه هنم زوممملا نأل ؟ افذق نكي مل

 . هن ذمص ىأ

 دحلا همزلي ل ى ناز كنأ وأ ، تينز كنأ نالف اي كنع ىنغلب : لجر لاق نإف

 ( . ريزعتلا هيلعو ، لوقلا اذه

 . دحلا هيلعف ، ىنز كتيأر وأ « ناز اي وأ ، ناز تنأ : لاق نمو

 ىلا ةديلولا هب ىنعو ى ةينازلا نبا اي : هل لاقف ةيناز ةديلو هتمضرأ نمو

 ١ . هيم لح الف هتعضرأ

 ::لاقف ناز اي : هل ىه تلاق وأ ، تينز كب :تلاقن . ةيناز اي ةأرمال لاق نإو

 . رارقإلا دحو ى ةيرفلا دح : نادح اهيلع لوق . تينز كب

 تااق نإ و . افذاق نوكيال : لاق . نالف نم ىتزأ تنأ : ةأرمال لاق نمو

 .نيبي الف ڵ وه هلوق ام أو . ةفذاقلا ىه : لاق . ىنم ىتزأ تنأ : لاقن ناز او : هل ىه

 . امذاق نوكي نأ ىل

 > لدع ادهاش دهشي 1 نان ء تاغللا نم اهريغ وأ ةيسرافل ٧ الجر فذت نمو

 . دحلا همزلي مل ڵ ةمالا هذه فرمي نمم

 . دلا هيلع بجو ء ىذقلاب حرص اذإ فذاقلا نأ ىلع : نوملسلل قفتا دقو

 زضيرعتلاو .نورخآ كلذ ىأو « دحلا مهنم قيرف بجوأف ضيرمتلا اوفلتخاو

:لجرل لجر لوقي نأ : لثم ثلذو . فذقلا وأ متشلا ىلع هب لدتسي ً مالكماهيإ



 ۔ ٢.٥

 ناركس اي وأ « ريزنحلاو رملا وأ مارحلا وأ ابرلا لك آ اي وأ ، نئاخ ام وأ ، ىطول اه

 . رجاف ي وأ ‘ جرفلا قساف اي وأ { تنح ي وأ > لفن اي وأ

 وأ نيطايشلا وأ ، ناطيشلا اهب لعفي هنأ وأ ، ةبحق اي : ةأرمال لوقي وأ

 دحال اذه لك قف . بلكلا وأ ‘ سالب ١ وأ ‘ ستتلا 5 ‘ عبضلا وأ ‘ شبكلا

 . هيف دحال : لوقلا رثك أو . فالتخا هيفو . هيف

 نإف . اهغذقي مل هنأل ؛ هيلع دح ال ء كمأ ةنالف هيف تسيل : لجرل لاق نمو

 الف ةطقل تنأ امإ ، اهلإ بسن ىتلا همأ ىنعي ث ةنالف الو نالف نباب تسل : لاق

 هنإ : لوق . نالن 7 تنأ تسل : لاق نإو ، اهل فذاق هنإ : لوقو . هيلع دح

 . ملعأ هللاو . اهفذق

 . 7 هبقلب الجر اعد نمو

 ، ىخأ الو نازب ىبأ الو ةينازب ىمأ ام : لاق وأ ، ىديس ام : ىلومل لاق نمو

 ث ضيرعتلا ردق ىلع برضي اذه لك ىنف . دحأ هب متش وأ كلذب ضرع هنأ ملعو
 هيف كب ل ، فذق ريغ وأ افذق نوكي نأ نكمأو ث نيينعملا لمتحب ظفل لكو

 . فذقلا كح

 سيل : لاق امم جرخي نأ الإ ، دحلا دلج « كيبأل تنأ ام : لجرل لاق نمو

 هللا لاق . ايأ ىمسي دق معلا نأل ؛ دحل همأ جوزل وأ هلالل وأ همعل { نالف نبا تنأ

 امنإو « اجأ نكب « ليعامسإو قاحسإو ليعامسإو بهار كئابآ هلإو » : ىلاعت

. ادلاو ىمسي لاحلا كلذكو . اميه ناك
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 . رافغتسالاو ةب وقلا 7 ، هيلع دح الف { كابأ فرعنال : لاق نإو

 ةلوقو . دح مهنم دحاو لكل : لاق ضعبف { ىناوزلا ىنباي : موقل لاق نمو

 .دحاو دح الإ هبلع سال

 هيلعف ڵ ةينازلا ىنباو : لاق نإف . فالتخا اضيأ هيفف . ةانز اب : مهل لاق نإو

 ٠ لح ١ و لح

 { دحاو ظفل ةعامج ىفذق نإو ، دحاو دح هيلعف 2 نيينازلا ىنبا لاق نإو

 . هيلع عفر ىذلا دحاوال دلج { مهم دحاو هيلع عفرو

 هنإف ، دحاو دعب ادحاو فذق ناك نإو ڵ دحلا مهاكمهه ملع ماتي : ليقو

 . ىناثلا مث لوألل دلج

 ؟دحأ سي مل هنأل ؛ هيلع دح الف ڵ ناز كدحأ : سفنأ ةرشعل لاق نإ و

 . همسإ و هنيمي

 همزلي مل مهنم دحاو هامرف ث ةيناز نبا الإ كنم ىنمريالإ : ةعاجل لاق نمو

 . تافصلاب قلعتال دودحلا نأل ؛ دحلا

 ۔ اهنيمب اهفرعأ الو ث ةيناز نكنم ةدحاو : لاقف ع ةوسن عبرأ هل ناك نإو

 .نمرحبو « نهسلع ناميأ الو ، ةيناز نكنم ةدحاو نأ : هللاب تاداهش عبرأ دهشي

 .قرفو اهنيعب اهنعال ء نكنم ةدحاو تينع : لاق نإو . نهتاقُدَص نذخأيو هيلع
+ 

 . هؤاسن رخالاو امهنيب

هليكو وا هثايل وأضعب وأ هدلو كللذ بلط ولو « هيلع دح الف :اغ فذق نمو
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 ريفل زوح الو ي هتثرو نم بلط نمل كلذ زاج اتيم ناك نإو { فوذتلا مدقي ىتح

 . اثراو نوكي ىتح محر الو ىلو نم ثراولا

 < ةنيبلا تلدعو « انزلاب هيدلاو ش هنأ : لجر ىلع ك الا عم ةنيب ماقأ نهو

 لمق افع ناك نإف . وفعي نأ عفارلا رمأ مث ، هدلاو توم دعب ةلأسملاب ك احلا رمأو

 . متاشلا ليبس هتيلخ ىف كاملا ىلع سأب الف { نادهاشلا لدعي نأ

 عفارلا همل إ عجرب و كامهرأ 5 نيدهاشلانع ةلأسملاب رمأ ك احلا ناكنإ و

 . ةلأسملا نع فكي نأ ك احلل سيلف 2 هوقعب همليف

 .نيدهاشلا ليدعت دعب عفارلا افع نإو . دحلا هيلع ماقأ ، نادهاشلا لدع نإف

 . هوغع ىلإ تفتلي الو ع رحلا قأ

 رضح « دحلا هيلع بجو : مامإلا ةرضحم ابئاغ وأ اتيم فذق نميف ليقو

 . مالسإلا لهأ نم بثاغلا وأ تيملا ناكاذإ ، رضحب مل وأ بئاغلا

 ىلع دملا مقب نأ مامإلا ىلع بجو ع فوذقملا تاف ع الجر لجر فذق نإو

 . تام وأ فوذقملا شاع ع ىفذانلا

 فوذقملا نأل ڵ دحلا هنع طتسي 1 { فذاقلا نع ةثرولا افعو فوذقملا تام نإف

 ١ . دلا هنع هوفع طقسي ، ىح وهو هنع امنع ول

 هنإف ‘ باتكلا نم مدغت ايف هتفص انيتأ ىذلا فذاقلا ىلع دحلا بجو اذإو

« نيةبرضلا نيبثبرضيو « هرازإ ريغ ابوث هيلع كرتيو ك ةدلج نينامث هدلج ك الا



_ ٢٠٨ 

 الو ث هجرف الو ههجو برضي الو ى برنلا هيلع قرفيو ، هدسج راس برضيو

 . هديب برضلا تتي نأ هلو . هيلجر نامي

 ۔ ةفعلا : انهاه ناصحإلاو { ركبلا فذاق دلج نم دشأ ةنصحملا فذاق دلجو

 دلجن : لوقي ناك ىراوحلا نبا رينلل نأ هللا همحر ناليغ نب ےثاه رك ذو

 { نيلجرلا ىلع نيرشعو ، نيديلا ىلع نيرشعو ى سأرلا ىلع نيرشع ىذاقلا

 . رهظلا ىلع نيرشعو

 يي نأ هل لحي الف « هب هامر ايف قدص دق ىذاتلا نأ ملعي فوذقملا ناكن إ و

 . برضلا شرأو ةبوتلا هيلعف لعف نإف . دحلا هيلعن

 هقدص « هدلج نم غرف املف ث هل دلجل ، حاحلا ىلإ عفرو الجر فذق نمو

 شرأ بورشمل مرغيو .انزلاب هسفن ىلع هرارقإب دحلا هيلع ماقي هنإ : فوذقللا

 . هب رضخ

 ةدحاو ةرم الإ هدلجالهنإف ك دح نأ دمب هفذق داع م « انزلاب الجرىفذق نمو

 كهتنع هرجز.و .ك ىرب اك مامإلا هرزرعي نأ الإ 2 هسفن قدصد هنأل هفذق ق رثك ] ولو

 ٠ ىہهشي ىح هملع ذشرو

 ةركب ىنأ دلج رم غرف امل « هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىور دقو

 . ىرخأ ةرم لحلا هدلج نأ رع دارأف ء ناز هنأ دهشأ : ةركب وب أ لاق . هباحصأ ج

.ارظن اذه ىت نإ : ليقو . هنع كسمأ; . كبحاص تمجر هتدلج نإ : ةلع هل لاقخ
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 نمو « ةنيبلا هيمع موقت ىح سبح هنإف ‘ ركنأو ىذتلا هيلع ىعدا نمو

 سبح الو هيلع نمال : هللا دبع وبأ لاق . هلثم قراسلاو ء هليبس ىلخ فلح ،

 نيملا قراسلا ىلع نكلو .

 هآر هن أ هبحاص ىعدا اذإ هبحاص ىلع نيملا درب وأ سح فاح نإو

 . هقرس

 . هب لفكي الو ةنيبلا هيلع تماق اذإ فذاقلا دلج رخؤي الو

 ةلسم ةرح ىه لب : ىلاولا لاقو ةكرشم وأ ةمأ ىه : لات : ةأرما فذق نمو

 . دحلا هنع مده ةنيب رضحأ نإف . ةمأ وأ ةكرشم اهنأ ةنيبلاب فداقلا ىعد زج نإف

 . قيفوتلا هد و . عأ هلراو ٠ دلج رع نإو

 ٭ ٭“٭ ج

( ٨ ج نيبلاطلا جهنم - ) ١٤



 ۔۔ -. ٢٧١٠

 رشاعلا لوقلا

 بجملال نمو فذلنلا مهيب بحي نيف

 نأل ك ضعب مهضعبل دلا امهلع : لوقف . هنبا بألاو هاب أ لجرلا فذت اذإو

 . كلذ ىف كحلا مهبأ هللا

 دحلا هيلعف دلولا امأو . هريغ الو فذق ىف دلوال نيدلاولا ىلع دحال : لوقو

 ٠ لإ بحأ اذهو ٠ ل

 دحمال هفذاق نإف . لجر هنذق : ‘ حلص أو بات . ث رحلا هيلع ميقأو انز نمو

 ىمصلافذاق ىلع سيل و ؤ هنع رجز : لاقو . هنأ لدع ىأ نع لمق كالذكو 6 آدبأ

 . لذح نونجلاو

 . فذاتلا دح همزلي : لوقن . اهب ىتزي هنإ : هتأرما وأ هتيراجل لجر لاق نإو

 ىبصلا امأو . جرخمب ىنأي نأ الإ ، مهألاو مسألا فذق نم ىلع دملا بجو

 نكممم ريغ ةيبصلاو ىنزلاب ىمر نم ىلع دحلا بجوأ ىلاعت هللا نأل ؛ الف ةيبصلاو

 . ةيهنم الو ةرومأم ريغ اهنأل ؛ ىن زلاب ىرت نأ

 :لاق نإ و هيلع دح الف تيتز كنإ ,: لاقن رك ذلا عوطقم ابوبجم فذق نمو

 . دحلا هيلع نونجلا فذاق نإ : ليقو . دحلا هيلعف كب ىز

 ىمس نإف ى كولمملا انالف هتننظ امنإو هدرأ مل : لاقو اناسنإ فذق اذإ ىمعألاو

. هفذقو نالف نبا نالف : لاق اذإ « دحلا هيلع نإ . فورعم ملسم لجر ما



 س _ ٢١١

 نبا نالف ىفذق امإو ء اذه دري مل هنأ جتحاو . نالف نبا نالف : لاق نإ امأو

 . ةيح ثالذب ةلذ . همسا ءعىطاوي همسا ، دبعلا وأ ىمذلا نالف

 نعال نرمو . ههش عضوم اذه نأل ، هيلع دح الف نينعالتملل فذق نمو

 نأ الإ ء هسفن قدصي هنأل ، هيلع دحال : اولاقف . ىن زلاب ةنعالملا دعب اهفذق مث هتأرما

 . دح هيلمف رخآ لجر اهفذقي

 . دملا نود نورزميو نوبرضي نكلو « ىمذلاو كولملا فذاق ىلع دح الو

 . عأ هللاو . ديبعلا كلذكو . فذقلا ىف ضعب مهضعبل ةمذلا لهأ دحم الو

. قيم وتل ا هب و



- ٢٧١٢ 

 رشع ىداحلا لوقلا

 ىذتلا ىلع ةداهشلا ىف

 ناركسلا ىلعو رلا ىف نازاج نادهاشو

 دودحلا ف زوج الو . مهدحو لاجرلا ةداهش الإ فذقلاو انزلا ف زوح الو

 . نيملساا ىلع فالخلا لهأ ةداهش

 ةداهش الإ ، قحف الو دح ىف ىرخأ ةلم لهأ ىلع ةلم لهأ ةداهش زوجت الو

 مهو ث مهاوس نم ىلع دي نيملسملا نأل ؛ كلملا لهأ عيمج ىلع ةزئاج اهنإف . نيملسمل

 . مهريغ ىلع لودع

 سيلو . فوذنمل ىلع دحلا قأ ك ءادهش ةعبرأب ءاج مث فذقلا ىلع دح نمو

 . ءىش هدلج ىنذاقال

» .. 

 نعدجلا أرد ىنزلاب هسفن ىلع فوذقلل رارقإب لدع ىدهاش فذاقلا ىتأ نإو

 فذاقلا .
٨ 

 ء كلذب رقأ وأ ء ذيبنلا نمناركس هايأر امهنأ : لدع ادهاش هيلع دهش نمو

 رمألا نع لأسي مل هنأل ؛ امهنداهش زج مل ء ناركس ناكهنأ ادهش نإو . دحي هنإف
 همزاي هنإف هفرعي ملا 2 اذك نع هانلأس انأ : ادهش نإف ء هتفرعم ةلقب دحلا همزلي ىذلا

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ۔ دحلا
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 رشع قاثلا لوتلا

 هظفلو هلصأو نيجوزلا نيب ناعللا ىف

 مهسفن أ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومرب نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق

 نإ هيلع هللا ةنمل نأ ةسماخلاو . نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف

 نمل هنإ هلاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع أرديو . نيبذاكلا نم ناك

 . « نيقداصلا نم ناك نإ اهلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو نيبذاكلا

 ةثالثلا دحأ وهو ث ةيمأ نب لاله : هل لاقي ىلجر ىف ةيآلا هذه تلزن : ليق

 رحسلا در ىنباصأ ىتح ةرب ةليللا تب : لاق . ةلم ىبلا ىنأ مهلع هللا بات نيذلا

 لوسر هنع ضرعأف : لاق . اهاشني ىنأرما عم لجر انأ اذإو ء ىلهأ ىلإ تتاطناف

 تأر دقل : لجرلا لاتف : لاق . دحم نأ ممحاص ىلع هباصأ بك أو . والع هللا

 هللا لوسر نأو ث ىنملظي ال هللا نأ تفرعو ، ىلق ىعوو ، ىنذأ تعمسو « ىنيع

 : ةلالتطهللالوسر لاقن .نعالقلا ةيآ تلزن ذإ كلذك مه انيبف : لاق . ىلع روجي نل
 .امهنيب قرفف ء نعالتلا ىف ايضمب الأ ايبأف ؟ بئات امكنم لهف . بذاكل اكدحأ نإ

 اين تقدص تنك نإ ثكال لامال : لاق . ىلام : لاق . اهيلع كل لوبسال هل لاقو

 نإ : لاق ام. اهنم»ثا دعبأ ثيذف تبذك تنك نإو . اهجرف نم تبصأ
 نميف ، ةنعالاا ىف باتكلاو ةنسلا تضف . هللا ىلع امكباسحو ص بذاك امكدحأ

 . ةنبب هعم نوكي الو هتأرما فذقي
 ۔۔۔۔۔۔=

 نرم ةذانخح ظافلأب 4: ام نباو ىئاسنلاو دواد و.أو ملسمو ىراخللاو عيب رلا هجرخأ ) ( ١

 . ةددعتم قرط
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 نإو . لضنأ ناك ك احلا ىلإ عفري ملو ىنزلا هتأرما نم لجرلا ملع اذإو

 ٠ لضف أ ناك. امهسفنأ ىلع ارتسو « كللذ عفر ر( اهارب نأ ريغ نم اهفذق

 كلودع د ومش ةعب رأ هعم قاكنإف .ك احلا ىلإ مهرم ] عفر و . هفذق ىلع م نإو

 لخد نكي نإ دللاو ‘ اهس لخد ناك نإ مجرلا وهر « دحلا امهلعو أرب ٣

 بذك أ ح ىزلاب هتأرما ىر نم و ٠ اهنب كلا نعال ةنهب هعم نكي نإو . اهس

 عفري ل اذإ : لوقو . امهنيب قرفيو دلجم : ىسومو رباج لاق هبر رفغتساو « هنفن

 . سأب الف ء مكاحلا ىلإ

 ىنز هنأ رقأ نإ و . دحلا هيلعف ؛ اهجوزتي نأ لبق هتأرما فذق هنأ رقأ نإو

 كالد ر لو امهنيب ةنعاللل موف بجوأ . فالتخا هيفف { اهجوزتي نأ لبق اهب

 . دحلا هيلع اوأرو ؛ نورخآ

 تلاق نإو . افذاق نوكي ال : لاق . نالف نم ىنزأ تنأ : هتجوزل لاق نإ و

 ىل نيبي الف وه امأو . ةفذاقلا ىه : لاق : ىنم ىنزأ تنأ : وه لاقو . نازاي : ىه

 . افذاق نوكي نأ

 . هتقدص اهنأل دحم ال : لاق . كب تينز : تلاقن . ةينازاي : هتأرمال لاق ولو

 . اضيأ نال امهنيب نوكي الو

 الماك اهتادداهلو 2 مجر ةنيب هيلع تماقأ نإفىن زلاب اهجوز ةأرما تمر نإ و

 . هثرت نأ قيلخو . عأ هللاف ثا را امأو ك اهحوز اهنع ىفوتملا ةدع دتعتو

. تمحر اذإ اٹيش ) ةأرملا : ةخسن و ( . ةجوزراا نم ثر الف جوزلا امأو
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 , ىه هتفذق اذإ نعالت امهنيب سيلو 2 فذاقلا دلج تدلج ةنيب هيلع مقت ل نإو

 : هتجوزل لاق نإ و . اهتادص اهاطعأو اهقراف ءاشنإ و اهكسمأ ءاش نإ هتأرما ىهو

 . هيلع دح الف ءارذع كدجأ

 : ليقو . امهنيب نعالي : ليقف . اثالث اهقلطو هتجوز فذق نميف فلتخاو

 ةمصع عطقل عضو ناعللا نالف ڵ نامالا طق۔ي هنأ لوقلا رثك أو . امهنيب ناعل ال

 دقو ، تاهشلاب أردي هنالف دحلا امأو . ةنونيبلاب تعطقنا دقو ث امهنيب حاكنلا

 ا.منيبف 2 اهنذق امدعب ًايعجر قالط اهقلط نإو . حاكنلا ببسب ةعشلا تضرع

 . ناعللا

 ىلإ اهرمأ راص نإ : لاق اسأ : ‘ مالسإلا نع دترا ح هت أرما فذق نمو

 تمرحو اهنعال امهنذق ىلع مت نإو . هسفن بذك أ نإ دحلا كلذ ىف همزل ك احلا

 . هيلع

 اهثرو هسفن بذك ] نإف . اهنعالي نأ لبف تناث 0 ان ااب هتأرما ىمر نم

 أربيو ث ةسمالا ,ف نعاليو ، تاداهش عبرأ دهش كلذ ىلع مت نإو . دحلا دلجو

 . قينوتلا هبو . عأ هللاو . هل ثاريم الو ك دحلا نم

:ث هب ج
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 رشع ثلاثلا لوقلا

 هظفل و نيجوزلا نيب ناعللا ةفص ىف

 ىف رصعلا ةالص دعب كحلا ىدي نيب ماق ث هتجوز نعالي نأ لجرلا دارأ اذإف

 قداص ىإ ، وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب دهشأ : لوقي . تارم عبرأ فلخ « دجسمل
 . ىنزلا نم ص هذه نالف تنب ةنالف هب تنذق ايف

 ابذاك ناك نإ هسفن ىنعي . هيلع هللا ةنما الإ و : لوقيذ ك ديزي ةسماخلا ىفو

 . ىنزلا نم هب اهفذق ايذ

 هللاب تاداهش عبرأ ىه دهشت نأ دعب دحلا ىنعي : باذملا ك احلا اهنع أرديو

 ىذلا هللاب دهشأ :تارم مبرأ لوقتف . اهجوز ىنعأ « لجرلا ماق. ةأرملا موقت نأ دمب

 ىف ؟يلع نيبذاكلا نمل اذه انالف ىجوز نإو ى ةينازب تسل ىنإ وه الإ هلإ ال

 . ىت رلا نم هب ىنفذق مذ ك هل وآ

 نيقداصلانمل اهجوز ناكنإ ‘ اهملع هللا بضغنإ :لوقتف ، ةسماخلا ىف ديزتو

 . ثالذىلع دهشي و . ادبأ ناممتجمالو ث امهنيب كاملا قرفيمن . هب اهفذق ايف 2 هلوقف

 نم تنىك نإ كيلع هللا ةنعل : كلا لاق . ملع هللا ةنعل : لجرلا لاق نإ و

 . ىتزلا نم هذه ةنالف كتجوزل كفذق ىف ، نيبذاكلا

 ك لجرلا لثم كلا اهعبتأ ، اهملع هللا بضغ : تلاق اذإ ةأرملا كلذكو

 ناجوزلا صخ دقو ث امهيلع دح الو . هدلو دلولاو ث اهتادص تذخأو امهنيب قرفو

. اهريغ نود كحلا اذه
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 امهنيب متت : ليتف ، لجرلا لبق ةأرملا ناعمب كال أدب اذإ طلنلا ىف فلتخاو

 ٠ عقنال : ليثو ٤ ةقرفلا

 ىتح اهدربو ، أطخأ دقف 3 ك احلا رمأب تارم ثالثأ دحاو لك انعتلا نإ و

 الو ةعجر امهنيب سيلف امهيلع ردقي مل نإو ى ىضم امب نادتعي الو 2 ناعللا افنأتسي

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو ، ةثراوم

« © +»
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 رشع عبارلا لوقلا
 هتوبثو دلولا ىفن ىف

 نييب ناعللا : ليقو . ديحوتلا لهأ نم نينلابلا رارجألا نيب الإ نامل الو
 . ةيمذلاو ىلصملاو { ةيمذلاو ىمذلاو 0 ةيلصملاو ىلصملا

 سيل هنأل ؛ ةيمذلاو ىلصملا نيب ناعل ال : ليقو . مهنيب ناعل الف ديبعلا امأو

 . فذنتلا ف دودح ميب

 ح ةينارصنلا الو ص ةيدوهلاو ةمألا هتجوزو لسملا رلا لجرلا نيب ناعل الو

 نامل الو { اذه لثم ف ةأرملا كلذكو . ةهوتعللا الو { ةرحلا ريغو ةرحلا ةيبصلا الو

 .لوقلا رثك أ ىف « هتجوزو ىمعألا نيب

 ناك نإو . اهدلو دلولاو ث نامالا امهنيبف ء اهب لخدي ملو ةأرما فذق نمو

 . دلولا هقحل ث اهب هلوخد دعب ناعللا

 : ةأرملا تلاقو . ىنم لجلا سيل : لاقف . الماح اهدجوف ةأرما جوزت نمو

 دلولا مزل أ ؤ كالذب ةنيب تماقأ نإف ص ةينالعو - ع لخدي ناك ؛ هنم وه

 . اهنعالو دلولا تمزل أ ك ةنيب مقت نإو . اهنعالو

 كاهنعال هنم ىقتنا نإ و ث هدلو دلولاف { رهشأ ةتسل تدلو { ةأرما جوزت نمو

 . لماك م املو ك ايثاط وأ اهراك 4 هدلو دلولاو

، هيلع دح الو « اهدلو رلولاف ء اهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإ و
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 . امهنيب قرفيو « اهنعالي : لوقو ث امهنيب قرفيو ص اهنعالي الو

 { ىنم سيل دلولا اذهو ، كسفن ىلع تهركتسا تنأ هتجوزل لاق نإ و

 .اهجوز وهو « دح الو امهنيب ناعل الو « هدلو دلولاف

 نإف ، اهدلو دلولاف ، لبح ىهو ، اهععالو هتجوز لجرلا ىذق اذإ : ليقو

 . ملعأ هللاو 2 اهتبصمل ناثلثلاو ڵ ثاثلا هم اللف 2 لام هلو تام

 : رخآلاو . ىنم : اهدحأ لاتف . دحاو نطب ىف نيدلو هتأرما تدلو نإو

 . عأ هللاو . امهنيب ناهلا بجو ص ىنم سيل

 لصف

 ىنكسلاو ةقفنلا امهل : ليقو .هنم الماح تناكاذإ جوزلا ىلع ةقفنلا ةنعالمللو

 نيموج رملا نيب سيل : ليقو . ىنكس الو ةقفن امهل سيل : ليقو 2 ةدعلا ىف تماد ام
 . قيفوتلا هب و { ملعأ هللاو ڵ ثاريم

3٣ وج ٭



 ۔ ٠ ٢ ٢ --

 رشع سماخلا لوقلا

 ناركسلاو رحلا براش دح ىف

 . رخلا برش ىلع دلج هنأ : :تل ىبنلا نع ، ةنسلاب رجلا براش دح تبث

 رع نع ىور امل . نيملدملا نم عامجإلا نم ‘ رجا ريغ نم ناركسلا دلج تبثو

 براش دح ف ) )مرواشو ك ةب احرلا ءامل عمج هن ] : هنع هللا ىضر باطخلا نا

 رخا براش لح نأ ىلع : مع د نم الإ مهأر عمجأف ٠. ناركسلاو رحا

 ركسلا لكلو رجلا براش نأل ؛ فذقلا دحم اهمبشت ، ةدلج نوفنامب ناركسلاو

 ىنعمل اذهب هوهشف . فذق ىذه اذإو ىذه بهذ اذإو . هلقع بهذ ركس اذإ
)٢( ... 

 فذقلا `.

 . :نل هللا لوسر ةنسب ركسلا ميرحتو هلا باتكب رملا ميرحت تبثو .

 وأ هنم ركس { ةدلج نونامث دلا هيلمذ آريثك وأ اليلق رجلا نم برش نمو

 ضايب ىرس الو ء برضلا هيلع قرفيو ء ىفذاقلا دلج نم نوهأ هالجو . ركسي

 . هدلج ىذلا طبإ

 هيملع دح الف ڵ حابم بارش هنأ نظيو ث رمخ هنأ ملعي الو ارمخ برش نمو

 . عامجإ

 نن املا ىلع مجأو . سنأ نع هححصو . ىذمزتلاو دواد وبأو ملس٠و دجأ هجرخأ )١)

 ى ىعناشلاو هباحصأو ةفينح وبو ثيللاو كلامو ةرتعلا لاق هبو . ةيضابآلا رخلا برش ىف ةدلج

 م . ةدلج نوعبرأ هنأ ىلإ : هنع روهثلهل ىف ىعفاثلاو رو: وبأو دواد وبأو دحأ بهذو . هل لوق
 )٢( ركس برش اذإ هنإ : لاق رملا برش ى ىلع نع هانعمب كلامو ىنطقرادلا جرخأ .

 م . ةدلج نونامث ىتفملا ىلعو . ىرتنا ىذه اذإو ، ىذه ركس اذإو



_ ٢٢٩١١ _ 

 جاجزلاو ابدلاو رجلا ذيبن نم 0 نيملسملا دنع تاهوركم نم ايش برش نمو

 . ركسي ىتح هيلع دح الو . سبحلاب بقاعي هنإف ڵ ركسي ملو ههابشأو

 لهأ هن ولمع اون اك بارش وهو « هروشقو نبلا نم لمعت ىلا ةوهقلا كلذكو

 خيشلا بتك نم { ميدق بابك ىف اندجو اذك . تامرجلا نم ىهو . ردانبلا

 ول زال س و .ى ركز )_}١٩٨ اقلا نأ

 { نتتلا نم نيرخأتملا نم ى هئايلوأل ناطيشلا هثدحأ ىذلا ناخدلا كلذكو

 . ىدنع ام ىلع ك ةب وقعلا نم هوحخ ىلع

 . ةفصلا هذهنم هانعم دعبيال ‘ تاركسملا 7 نوينألاوجتنبلا لثم كلذكو

 اولتخا ىتح( تاهوركلا تاركسملا بورض عيمج نم لك ] وأ برش لك و

 ءامسلا نم ضرألا الو ك هريغ بوث نم هب ون فرعيال راصو ‘ هلتع بهذو ك هيلع

 . دحلا هيلع بحوو « ناركسلا سا همزل زييمتلا نم ءىش هعم ناكولو

 . ركسلا لبق هيلع ناك ىذلا عبطلا نع ناسنإلا لاوز ركسلا ةقيقح : ليقو

 نم مهردلا الو ، ضايبلا نم داوسلا فرهيال ىذلا وه ناركسلا نإ : ليقو

 نوكبو . اهظفح طبضي الو ى ةالصلا فرعي الو ى ريثكلا نم ليلقلا الو ى رانيدلا

 . دحلا هيلعف ‘ تاركسملا نم ءىش ةحار هب

 : لاق نإف ، احص اذإ لأسي هناف 0 هولأس اذإ ملكتيال رومغم ناكاذإ امأو

 امنإو . هل ءاهفلا لامتسا نع ديعب نم نوعي اوناكو . نيمدقتملا راث آ ىف اذك )١(

 م ٠ هتاذل ال عامتجالا ق م هحفتلا نع هومرح



٢٢٢٣ 

 . دحلا هيلع ز « ركسلا نم هيف ناكامب رقأو 2 ذيبنلا نم كلذ نإ

 لاحف دح الو . وحصي نأ ىلإ رخؤي هنإ :ليقف . ناركسلا دح ىف فلتخاو

 . هلح باهذ

 . هل ريخأت الو « دحلا همزل ناركس دجو ادإ : ليقو

 لمعو . ةدلج نونامي : ليقو . ةدلج نوعب رأ : لقف هدح ىف اضيأ فلتخاو

 . نينامملاب انباحصأ

 .اهوركم نوكي لنزرأ نكمم هنأل ؛ رلا همزلي رجلا ةحار هيف دجو نمو

 . هغسي ملو هيف ىف هعضو نوكب نأ نكميو

 . ءاوس رجلا ريغ تامرحملا راس نم ناركسلاو رجلا براش دلجو

 ،:هدسج ىلع دلجلا قرفيو 2 ءىش اهنم عزني الو ى هبايث ىلع ناركسلا دلجو

 . لتاقملا عضاوم ىقبتو كهردصو هرهظو هيلحرو هيدرو هسأر ىلعو

 . قيفوتلا هبو . ملع أ هللاو . هبرضي ىذلا طبإ ضايب ىريال ابرض برضي و
« « ٭



. ٢٢٣٨٣ 

 رشع س داسلا لوقل

 دودحلا نم هيلع بجحي امو قراسلا ىف

 الاح ابَركامع ء ازج [ءديأ ا وعطقاف ةقراسلاو قراسلاو « :: ىلاعت هللا لاق

 . يكح ريزع هللا و هز ١ نم

 . اهىناعم فلتخت ةقرسلا كلذكو ةفلتخم بورمض قارنلا نأ انفرع ىذلاف

 هجارخإ و لاملا لوانت اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ دوجوب عطقلا ضرف بجي امإو

 . رانيد عبر : وهو . هب عطقي نأ بحي ىذلا ردقلاو 2 هيف زرحأ ىذلا زرحلا نم

 . لقعلا عم غولبلاو ‘ مامإلا ىلإ ناُفرلا

 { رارقإلا وأ ، ةحصلاب امإ اذه لكو . مطق الف هذه نم ةلصخ تمدع نإ و

 .ىألاو رك ذلا كلذكو . ءاوس اذهف دبعلاو رحلاو . لوق ىلع مامإلا ةنياعم وأ

 نادنإلا هروستيال ءانب لك وه : عطتلا هين بجي ىذلا اندنع زرحلا ةفصو

 نيتاسبلاو لزافملا نم « ءانهلا كلذ ىلع داز امو . زرحو نيصح نصح وهف ، همدقب

 . ةنوصحلا

 هروستي ناسنإلا ناكاذإ ، ازرح نوكي ال ، زرلا نم كال تفصو ام لقأو

 . هليبي

 . نصح وهف ، باب هيلع دسو رادج هيلع ىول ام لك و

. عطقلا هيلع بجو « عاتم ذخأو القق رسك وأ ، رادج بقن نمو



 س ٢٢٤

 طاطسف وأ ةميخ وأ ءامخ نم قرس وأ اقو دص و أ ةسع وأ اقلاوح حتف نمو

 .مهارد ةعبرأ كالذ نم ذخأ اذإ ء هلعاف ىلع مطقلا هيف اذه لكف « رتس وهو لم وأ

 قرس نم : ليقو . قراس هن | : راثآلا صعب ف . يص نم ةقلح كف نمو

 ضعب ىف هسفنل زرح ىصلا نأل ؟ عطقلا هيلعف ، الاخلخ وأ ريناند وأ مهارد ىص نم

 . ةن ايخ شو ب اثيش امهنم ذخأ نم ىلع مطف الف » لجرلاو ةأرملا امأو . لوقلا

 .مهارد ةمب رأ هن غلب و هعلقف لخد اذإ 4 عطق موق راد بي رةىلع اباب قرم۔نمو

 . عطق الف ا جراخ نم هذخأو هلخدي 1 اذإ و

 . هيملع عطق الف لزنملا كلذ ىف هنم ةقرسلا تذخأو قرس نمو

 ك عطق هلمحو عاتملا عمج نإو . عطقي الو ك هردصو هسأر لخدأف اتيب قن نمو

 . جرخي مل وأ هب جرخ

 . هب جرخم ىتح عطقيال : لوقو . عطق هناكم نم هلوح اذإ : لوقو

 نم قرسي هنأل ؛ هيلع - الف { هيف ام ذخأف ، ًاتصح وأ الزنم مده نمو

 نصح ٠

 هب بحام اذإو ثلذ حتف نإف . نصح ريغ نم ةبيع وأ قلاوج لمتحا نإو

 . عطق عطقلا

 نم ىرس اذإ الإ عطتيال : لوقف . زرح ريغ نم قراسلا عطف ىف فلتخاو

لاق كلذكو . هريغ نم زرح طرتشي لو عطقل ب رمأ ىلاهت هنلا نأل ؛ زرح رغ



_ ٢٢٥ _ 

 ربخلا ىف زرحلا طرتشي لو . ادعاصن رانيد عبر ىف قراسلا دي مطقت : ةتلطت()ىنلا

 هيف بحي ىذلا دحلا نيب اك وتلل هللا لوسر هنيبل ربحلا ىف اطرش زرحلا ناكولو

 دقو . هظفح ىف ةلفغ هبحاص قحل نإو زورحم وهف ظفحلاب ىعور ام لكو | عطقلا

 . دجسملا ىف وهو هسأر تح ناكو « ناوفص ءادر ىف وللا لوسر عطق

 . لوقلا اذه ىلع “"الباصن قرس اذإ قراس لك ىلع زاج مطقلاف

 وأ دجسم ىف سعان وهو لجر دي نم امتاخ قرمس نم ىلع عطقال : ليقو

 . سلتحم هنأل ؛ شام

 ىف هنفد ىذلا ناك نإف . هجرخأو هرف رخآ ءاجف ، الام لجر نفد اذإو
 . هقرس نم ىلع عطق الف ( هريغ ضرأ ىف هنفد نإو عطتلا هيلعف ك هضرأ

 ةرجح تويبلا عمج و ‘ بان اهنم تيب لكل ك تويب اهف راد تن اك اذإو

 كالت صعب لجر لخدف 4 دحاو باب نهم ةرجحلا نم اميج نوجرخمو ك ةدحاو

 هماع نإف ‘ بابلا نم جرخم نأ لبق ‘ ةرجحلا ف كردأ 7 اهنم قرسف ‘ تويبلا

 . تويبلا كلت ضعب نكسي نمم ناكولو عطقلا

 )١( ةشئاع نع هجام نباو ىناسنلاو ناخيشلاو ميب رلا هجرخأ .

 )٢( ناوفص نع ىذمزتلا الإ ةلا هاور .

 .الوقنيرمشع ىلا مهضعب اهلصوأ . بهاذم مطقلا باصن ةماللو : ىماسلا رونلا لاق )٣(

 : اهرثك أو . جراوخلاو دوادو ىرصبلا نسحلانع كلذ ىكح ريثكلاو ليلقلا ف عطقي هنأ : اهلقأ
 ليلدال لوق وهو . ىعخنلا نع كلد ىكح . اهرد نيعبرا وأ رنناند ةعبرأ ىف الإ عطقلا بجحعال

 اومطتاف ةقراسلاو قرالاو ه : ىلاعت هلوق قالطإب اوكسمت هبابرأ نإف هلبق ىذلا امأو . هيلع
 م « امهيديأ

 ( ٨ ج نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٥



_ ٢٢٦ 

 ةفصلا هذه ىلع راد ىف « ثلذ لثم لعف الجر نإ : ةرفص ىنأ نع ليقو .

 رمأف ، راحصب هللا دبعنب ناسغ مامإلا دهع ىلع « اهتويب نم اتيب نكسي نمم ناكو

 عطتن مامإلا هب .

 ىلع فرشي امم اهنم ذخأف ، رادجلا فلخ نم ناتسب نم ةرمث ىطاعت نهو

 هيلع عطق الف ، قيرطلا .

 عطق مطقلا هيف بجي ام هنم ذخأف ناتسبلا لخاد نم اكيش جرختسا نإ و .

 وه لخدي ملو هنم ذخأ مم قيرطلا ىلإ هجرخأو هيلإ زربيل دوعلا زج نإ و {

 عطني .
 وهلخديمل ولو عطق ‘ عطقلا هب بحن ام هنم ذخأف ك نصح ى هدي لخدأ نمو .

 ىلع مطقلاف 2 جراخ نم هريغ اناسنإ لوانو ڵ نصحلا قراسلا لخد نإو

 لخادلا .

 هيلع عطق الو اهنمض دقن 2 اهنم اهذخأ ىتلا رادلا ىف اهحبذف ةباد قرس نمو &

 لوق ىلع .

 هيلع ىرت الف ، نصحلا ىف هلك أف اماعط وأ هقشف ابوث ذخأ نم كلذكو

 عطقلا .

 نئاخلا قراس عطقيو قراسلا قراس ىلع عطق الو .

ديبعلاو وارحألا نم نيغلابلا رشبلا قرس نم ىلع عطق الو .



 ۔_ ٢٢٧ -

 تيب نم قرس نم ىلع الو ، ةبعكلا لام ىف الو دجسلل باوبأ ىف عطق الو

 . لوق ىلع نكي وأ ك مهس اهمف هل ناك ةمينغلا نم الو « لاملا

 . لصم وأ ىذل ريزنخ وأ رمخ قرس نم ىلع عطق الو

 . هل وحد ق هل نوذأم هنأل ؛ ماما تيب نم . وث فرس نم ىلع عطق الو

 نم رك أ مهاردلاو ، اهلثم هلزنم نم قرسف مهارد لجر ىلع هل ناك نمو

 . فالتخا هعطق ىفف ء كلذ ةميقب اعاتم وأ مهارد ةمب رأ

 . ملعأ هللاو . ةشلا لاحل مطقيال نأ : بحأ ىذلاو

 . هدلجو ساطرقلا موقي امإف 2 ملع هيف اب اتك قرس نمو

 رأ يح ك رح وأ رب ديص وأ ك ةهك اف وأ ، الالح ابا رش لجر نم قرس نمو

 . لومعملا ماعطلا كلذكو ‘ عطف هقرس موي مهارد ةعب رأ هتميق ( اتيم

 هب تي ام اقرسي مل امهنأل ؛ اعطتي ل اهتميق وأ مهارد ةعبرأ نانثا قرس اذإو

 . باصنلا

 نإو . امطق ، نينثا وأ ادحاو كلاملا ناكو 2 مهارد ةينامم نانثا قرس اذإو
 . هملع عطق الف ‘ نينثا نيب مهارد ةعد رأ قرس نإف . امطقن :الم نوكل ا ناك

 . فالتخا هيفو

 نألإ ‘ ةثلاث و ةين اث هنم قرس داع ش { هتميق وأ اهرد لزنم نم ىرس نمو

. هيلع عطق الف ء مهارد ةعبرأ لك



- ٢٢٨ 

 نوكي ىتح 4 عطتلا هملع بحم ك مهارد موقل ةرحص نم قرس ول كلذكو

 رثك أ ام ىلإ مهارد ةعبرأ قرس امم مهدحأل .

 ةينلا طسوأ : ليقو . رعسلا سكو أ نوكت ةميقلاو .

 ك الا عضوم ال ةقرسلا نه تذخأ ىذلا ناكما رعسب ةميقلا نوكتو .

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو



- ٢٢٩ 

 رشع عباسل ا لوقلا

 قراسلا دي عطف ةفص ىف

 .نيملا دوجو عم قراسلا دي نم راسيلا عطق مامإلل سيل نأىلع نوملسلل عجأ
 .اريخ ناكل عامجإلا الولو

 ىتح 4 دعاسلا نم نيملا فك تبذج > قراسلا لي عطق مامإلا دارأ اذإ و

 ؛ رضاح هل قورسسملاو ةداح ةرمغشد غسرلا نم عطقي 7 © دعاسلا نم فكللا كفني

 . هليكو رضح ولو بئاغل عطقيال قراسلا نأل ٠

 نكلو ، دي الب كرتيو اميمج هادي غطقي نأ هركيف « كالذ دعب قرس داع نإف

 . بعكلا نم ىرسلا هلجر عطقي

 ىح سبجلا عدوتسا ، فالخ نم هلجرو هدي عطقي نأ دعب قرس داع نإو

 . هنم نمؤي

 . دي الب كرتيو ىرسيلا هدي مطقت الف 2 ةبهاذ نيملا قراسلا دي تناكن إد

 . اهلع عقاو دي مسا نأل ؛ تعطق ءالش هدي تناك نإو . هلجر عطقت نكلو

 قرس نإف . نيملا هدي اوعطقاف قرس نم مدآ ىنب اي : روبزلا ىف دجوي : ليقو
 ٠. هيلع بوتأ وأ هافوت أ ىح 1 ساملا هونمضف ىرس نإف ٠ ىرمسلا هلجر ا ومطقاف

 بذج نأ وهو . دحلا لوأ هيلع مقي ملام ، ةعجرلا هلف ةقرسلاب رقأ نمو

. هذي



 ۔ ٢٣٠

 ‘ عطتلا هب بحم ام لزنم لك نم ء ةدحاو ةليل ىف نيلزنم نم قرس نمو

 . عطقب امدعب قرسي نأ الإ { دحاو دح هيلعف

 امهنأ لع مث . مطقلا هيف هيلع بجي ام قرس هنأ : نادهاش هيلع دهش نمو

 . ك احلا عينص عنصي مل مكاحلا نأل ؛ لاملا تيب ى هتيدف « نادبع

 ك اجلا نإف . ك احلا رمأ نود ك عطقلا هيلع بجوام دعب قراسلا دي مطق نمو

 . شرأ الو صاصق قراسلل همزلي الو . هلعفل هبدؤيو ، هسبحب

 . نيملا هلجرو قاسلا راسي عطقف ك أطخأ اذإ ك الا ىلع ءىش الو

 . ك احلا كلذ مايق لبق ناكولو ميدق رمأب ولو عطق ةقرسلاب رقأ نمو

 نامزلا د _ءة س مطقلا هيلع بجو ء تلذب ةنيبلا هيلع تماق نإ ثالذكو
 . برق وأ

 هل نذؤي مل : لزنملا باحصأ لاقو . تاخدف ىل اونذأ : قراسلا لاق اذإو

 . هل اونذأ مهنأ حةحا اذإ هيلع مطق الف

 { مهل سيل ىلام تذخأ ىذلا اذهو « ىلام ذخآ تلخد : لاق اذإ كلذكو

 . هيلع دح الف

 نم قرس هنأ قراسلا ىلع ةنيبلا تماق نإف . هتيرتشا : لاق اذإ كلذكو

 ردي الو ، مطقلا هيلعف 2 ىلام هلامو ىمالغ همالغ : لاقو نالف نبا نالف تيب

. رلا هنع



_ ٢٣٧١ 

 عطقي : ليقو . مطتي مل ىرخأ ةرم هقرس مث ، هيف عطقف ائيش قرس نمو .

 ىرخأ ةرم هقرسف « ابوث لزغلا كلذ جسن مث ڵ هنم عطقن ال زغ قرس نمو

 عطق .

 قرسي مل اذإ ث اهميجل ةدحاو ةرم مقي امإف ، ةريثك تاقرس قرمس نمو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . عطقلا دعب

» » »



_ ٢٣٢ 

 رشع نماثلا لوقلا

 عطقلا لهب ةفرمرلا مرغ ق

 درلا هيلع : لوقف . عطقلا دعب ٩)ةق رمسلا قراسلا نيمضت ىف انباحصأ فلتخاو

 كح لكو . دابعال قح نامخلاو . هلا دحمطقلا ذإ . ذخأ ام نامض هنع عطتلا عفري الو

 . عطق اذإ كلذب هيلع مكحب الو . رخآلا مكح نع همكح درفنم

 . عطقلا دعب هيلع نامضال : لوقو

 . هفلتي مل هدي ىن ايقاب ناكام نامف هيلع : لوقو

 لحال : ةلت ىنلا "لوقل ؛ عطقلاب نامضلا هنع طتسيال نأ ىنبجعي ىذلاو

 . هسفن بيطب الإ ملسم ُىرما لام

 ىلع د ر ك هخيعب عاتملا دحوو ك هزي تعطقت اذ ١ قراسلا نأ ىلع نودملا عمجأو

 ليلد ىلإ جاتحم ڵ نامضلاو درلا باب ىن اهنالتإ نم نيملا ءاقب نيب قرفلاو . هبر

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

 :مهضعب لاقف مطقي نأ دعب فراسلا نيمضت انباحصأ فلتخا : عماجلا ىف دمح وبأ لاق )١(

 : مهضعب لاقو . عطق اذإ كلذب هيلع كحي الو . ذخأ ام نايض هنع عطقلا عفري الو . درلا هيلع
 ،ىمن اشلا هيلع مهقفاوي لوألا لوقلاو . ةفينح وبأ لوقي لوقلا اذهبو . نامض مطقلا عم هيلع سيل
 هاور ثيدحب ، نامضلا موزن مدعب ء رخآ عضوم ىف لدتساو . درلاب عطقلا عم هيلع كحي هنأ ريغ

 نع ىئاسنلا جرخأو . هيلع نايض الف قرالا عطق اذإ : هياع تإ ىلص ينلا نع ةريره ىبا نع

 قراسلا مرغيال : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر نأ : هنع هتنا ىضر فوع نب نمحرلا دبع

 م . ىتهيبلا هجرخأ اذكو . دلا هيلع ميقأ اذإ
 )٢( سنأ نع ىمليدلا هاور .



_ ٢٣٣ 

 رشع عساتلا لوقلا

 عطقيال نمو قارسلا نم عطقي نميف

 الف « هنانكسي ىذلا لزنمل نم 2 ائيش هبحاص نم نيجوزلا دحأ قرمس اذإ و

 . همف عطق

 , هنانكسي ىذلا لزنملا ريغ نم اوقرس نإو ، لزنم ىف نانك اسقملا كلذكو

 . عطقلا هيفف « مطقلا هيف بجي ام

 هزرح وأ هتيب ىف لاملا ناك ث اهدلو لام نم اقرس اذإ نيدلاولا ىلع مطق الو

 . هريغ وأ

 بجحي ام ايملام نم قرسو " امهنع انئاب ناك اذإ ث نيدلاولل عطقيف نبالا امأو

 . هذيس لام نم قرس ايد ديعلا ىلع عطقف الو . عطقلا هب

 . عطق عطقلا هب بجي ام هدلو وأ هنبا وأ هدج لام نم قرس نمو
 . هغولب لبق فرس ايف ىمصلا ىلع عطف الو

 1 لخاد الو ء سلتخم الو « رارط ىلع عطق الو

 مهو . قراسلا ىلع وهو( رمآلا ىلع عطق الف ا قرمسف ةقرسلاب هرهغ رمأ نهو

 . رزولا ىف ءاكرش

 .)رثك الو آرمت قرس نم ىلع عطق الو

 م ٠. رثك الو رم ف عطق ال : ةريره ىبأو جيدخ ن عفار نع ةحام نبا جرخ )١( ١



_ ٢٣٤ 

 ٠ لقعلا بهاذ وهو « هركس لاح ىف قرس اذإ ناركسلا ىلع مطق الو

 . نونجلا كلذكو

 . عأ هللاو . مألا ىلع الو « هوتعملا ىلع الو 0 ةميننلا لغ نم ىلع عطق الو

 لصف

 . تف ريغ نم بوثلا نم ةرملا عطقي ىذلا رارطلا
 . هنذإب هريغ لزنم لخدي ىذلا وه : نذإلاب لخادلاو

 راثلا ميم وه رمعلاو ٠ 7 هن وح و ةعاتم ىلع دحأ هنمأي نم وه : نالاو

 . رام نم

 . ريغصلا لخنلا وه : ليقو . لخنلا نم بذجلا وه رثكلاو

 كن وأ باب حتف ريغ نم اهنكامأ نم اهلتسيو ةقرسلا لشي ىذلا : سلتخلاو
 قيفوتلا هبو . عأ هللاو . كلذ ريغ وأ لفق

ث اع



. ٢٣٥ 

 نورشعلا لوقلا

 روبقلا "'>شابن ىف

 ذخأ اذإ : لوقف . نافك ألا اهنم ذخأيف . روبقلا شبني نميف سانلا فلتخا

 . ريثكلاو ليلقلا ذخأب مطقي : لوقو . مطق مهارد ةعبرأ ةميق اهنم

 رفتحلا ىلع سيل : لاق هنأ ؤالَم ىنلا نع ىوري هنأل ؛ هيلع عطقال : لوقو
 وأ اليلق ذخأ ، فالخ نم هلجرو هدي عطقي : لوقو . شابنلا وه رفتحملاو . عطق

 . براحملا ةلزنمب هنأل ى اريثك

 .اهدح و هدي تعطق اتيش ذخأي ملو تيملا ىلإ لصو ىتح ائدج شبن اذإ و

 ىف ناك نإو . عطتلا هشبن نم ىلفف ، لفقم تيب ىف ربقلا ناك نإ : ليقو
 . كلذ ىف عطق الف ءارحصلا

 ىلع سيلف ع ناف ألا ذخأف رخآ ءاج مث ، هرهظأ ىتح تيملا شبن اذإو

 . عطق ذخآلا الو شبانلا

 . عطقي هنإف هريغ ناك ألا ذخأو , ربقلا نم تيللا رهظأ شبانلا ناك نإ و

 . عطقي هنإف ڵ ربقلا نم اجراخ اهب ىمرو ذخأ نإ و

 . هيلع عطق الف « ربقلا نم اجراخ هرهظأف ں هنافك أب تيللا جرخأ نإو

 سياوأ ؟ هذخآ مطقيف نفكلل زرح وه له : ربقلا ىف اوفلتخا : مالسلا لس ىف لاق )١(

 : اولاق كلامو ىعناشااو ىداهلاو . فللا نم ةعاج : قراس شابنلا نا ىلل بهذف ؟ زرحب
 : ةفمن> ل او ىروثلا لاقو ةشئاعو ىلع نع ىور دهو . ررح رم همعح لالا دخا هنال عطقي ٠ ۔ -.. . . . . ۔. .. .. ٣ ..؟ ¡ .

 م . ھ ازرحب سيل هنآل شابنلا مطقيال



 . ُ 7 نمو
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_ ٢٣٧ _ 

 نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 قرحلا ىف

 . فالخ نم هلجرو هدي تعطق سانلا عاتم قرحأ نمو

 . هتميق وأ اهرد ولو ريثكلاو لملقلا ىنارحإب عطقيو هدي عطقت : ضعب لاقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مهارد ةيب رأ ةميق قرحم ىتح هيلع عطقال : ليفو

«» 4٭“ +٭



_ ٢٣٨ 

 نورشعلاو ىاثلا لوقلا

 ناويحلا نم ترش فرس نميف

 ًاتيطقزس نم ىلع عطت الو ، ناويحلا نم ائيش قرس نم ىلع عطق

 .٠ ناسن انا

 نإو . مطق مهارد ةعبرأ هتميق امم تيبلا نم جاجدلا نم قرمس نم : ليقو

 . هيلع عطق الف « السرم اهنم قرس

 هلحم نأ الإ ع باودلا نم هريغ وأ قيرطلا نم المج قرس نم ىلع عطق الو

 . عطقلا هيلمف ، هذخأيف هديق هنع لح وأ ، هطابر نم

 . نصح ريغ نم اهابر نم ةبادلا ذخأ نم ىلع مطقال : ليقو

 . عطقي الخ مطق نإو ٠ عطغي المج رع نإو

 . فالتخا هيفو . . عطق كولم بص رحس نإ و . عطقي مل ا رح ابص ق قرس ن نإو

 . هيلع عطف الف ، دجع وأ رح نم اغلاب قرس نمو

 . عطف نصح نم مارد ةعبرأ هتميق ، دحاول ابلك ىرس نمو

 تيب نم تقرس ةأرما ىلع الو ، هديس تيب نم قرس دبع ىلع عطق الو

 . هنانكسي ىزلا اهجوز

امل ؛ هيف مهعم نكسي ىذلا اهجوز تيب نم قرس ةأرما دبع ىلع عطق الو



_ ٢٣٨٩ 

 نينمؤلل ريمأ اي : لاقن . مالب هنع لراىضرباطحلا نب رمع ىلإ ءاج الجر نأ ىور

 كلام ذخأ كمداخ :لاقف . امهرد نيتس نم اريخ ىنأرمال قرس هنأل ؛ اذه مطقا

 .قيفوتلا هبو . عأ هللاو . كلذ فالخ نيملسملا نم دحأ نع دري ملو . هيملع عطقال

 جبنم نم ماكحألا ءزج ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ هيليو . دودحلا باتك م

 . اهلصأ ىلع هلبق ىتلا ءازجألا عم هانضرع نيبلاطلا

 ھ ١٣٨١ ةنس بجر ىداح مو . ىن راحلا ناياس نب دمح نب ملاس هبتكو

 ىلع ضورعم نماثلا ءزجلا هقيفوت نسحو هللا دمحم ىمتنا دق : ققحملا لاق

 : نيتخسن

 . ةنس ١٩ ذنم اهتخستنا ، ىماسلا ديح ىبأ خيشلا طخب ىلوألا

 . ٢٨٣ ١ خي راتب اهخسن مت .ىورألا ىليعامسالا رمصان نب هنرادبع طخ ةيناثلاو

« « ؛+٭





 ةحصلا

١١ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

 باتكءازجأ نه نماثلا ءزجلا تسرہق

 « نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جم (

 لوألا مسقلا

 عوضولا
 : لوألا ل وقلا

 . ثالذ ىناعمو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف

 : ىباثلا لوقلا

 ركنملا نع ىهنلاو فورلاب رمألا نم ةماعلا ىلع بج امف

 . كلذ هابشأو ثالذب ةمئألا مهرمأي م و

 : ثلاثلا لوقلا

 . مهثارمأو ةمألا ىلع بجي ايف

 : عبارلا لوقلا

 ةلبقلا لهأ نم فالخلا لهأ ىلع نيملسملا كح ف

 : سماخلا لوقلا

 . دوهلاو هب نورمؤي امو ةمذلا لهأ ىلع نيملسملا ماكحأ ىف

 : سداسلا لوقلا

 . انثاد وأ انواهنم اتيش وأ ضئارفلاو ننسلا كرتي نم ىلع كحلا ف

٨) > _ نيل اطلا جهلم _ ) ١٦



 ةحصلا

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٨ 

٣٤ 

` ٤٤٤ 

- ٢٤٢ _ 

 عوضولا
 : عباسلا لوقلا

 هتال آو بعللاو وهالا ىف

 : نماثلا لوقلا

 . هانعم نم جرخ امو خارمدلاو قاعزلاو ءانفلا ىف

 : عساتلا لوقلا

 . هتالآو هلهأو بارشلا ىف

 : رشاعلا لوقلا

 . مهعضاوم ىف نيثدحلا ىلع لوخدلا ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 . هتفصو هيلع بج امو ريزعتلا ىف

 : رشع ىناثلا لوقلا

 ناجسلاو نجسلا ةفصو سبحلاب ةب وةملا ىف
 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . سبحلا ماكح أ ىناعمو سبحلا ةدم ديدحتو سبلا لهأ ةقفن ىف

 ىناثلا مسقل

 : لوألا لوقلا

 . اهف ءاج امو اهناممو اهرك ذو ةمامإلا ىف

 : ىناثلا لوقلا

. ةمامالا طورش نم ىغبني ام لوأ ىف



٨ 

-1 

٥٨ 

٦٢ 

٦٤ 

٦٦ 

٦٩ 

_ ٢٤٣ _ 

 عوضولا

 : ثلاثلا لوقلا

 . امامإ نوكب نأ زوجي نم ةفص ىف

 : عبارلا لوقلا

 . ةيعرلا ىلع مامإلل بحم امف

 : سماخلا وقلا

 . لبقيال امو مامإلا لوق هيف لبقي ايف

 : سداسلا لوقلا

 . همزليو هل زوج امو مامإلا ىف

 : عباسلا لوقلا

 . كلذ ىف نامضلاو مهثطخو ةمئألا ركاسع ثادحأ ىف

 : نماثلا لوقلا

 . ةالولاو ماكحلاو مامإلا أطخ ىف

 : عساتلا لوتلا

 . ةيعرلا ىلع بجي امو مامإلا ىلع بجي ايف

 : رشاعلا لوقلا

 . مامإلل ةعجلاو دودحلاو ماكحألا نأ ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

. ىهنلاو رمألاو داهجلا نع مامإلا رذع ىف



٧٣ 

٧٦ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٧ 

٩٣ 

٩٦ 

١٠١ 

 س ٢٤٤

 عوضولل
 : رشع ىناثلا ل وقلا

 . ةارشلاو ماكحلاو ةالولاو مامإلا ةيةت ىف

 : رثع ثلاثلا لوقلا

 . دودلا بجوي امو هيلع جورخلاو هلزعو مامإلا علخ ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

 . ةمامإلا نم مامإلا ىربت ىف

 : رشع سماهلا لوقلا

 . ةمهلاب مامإلا لزع ىف

 كلاملا مسقلا

 : لوألا لوقلا

 .. كلذ ماكحأو هيناعمو هبورضو داهجلا ىف

 : ىناثلا لوقلا

 ءادهشلارك ذوهثيا ليبس ىف نيطبارملاونيدهاجلاو داهجلا لضف ركذ ىف

 : ثلاثلا لوقلا

 . هللا ليبس ىف داهجلا دارأ نم ةفص ىف

 : عبارلا لوقلا

 ، ةوعدلا نايبو جورخلا ةفص ىف

 : سماخلا لوقلا

. زوجنال نمو هعم زوجب نمو جورخلا هل زوجي نميف



١٠٧ 

١١٠ 

١١١ 

١١٧ 

١١٨ 

١١٩ 

١٢١ 

٢٣ ١ 

٢٤ ٩١ 

_ ٢٤٥ 

 عو_ضولا

 : سداسلا لوقلا

 . كلد هبشأ امو ةليغ هلتق زوجي نميف

 : عباسلا لوقلا

 . نيبراحلا نايب ىف

 : نماثلا لوتلا

 . ةلبقلا لهأ بورح ىف

 : عساتلا لوقلا

 . برحلا دنع باودلا ةرخس ف

 : رثاعلا لطقلا

 . لاتقلا ىلع ةيعرلا ربج ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 . مهليخت عطقو مهنوصح مدهو نيبراحملا نع داوملا عطق نم زوج ايف

 : رشع ناثلا لوقلا

 . اهريغو رانلاب ةب راحلا نم زوج امف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . هيف روحم امو قراسلا ف

 : رشع عبارلا لوقلا

. زوجلال نمو هنامأ زوجي نمو نامألا ىف



_ ٢٤٦ 

 عو ضرلا ةحفصملا

 : رشع سمالا لوقلا ١٦

 ٠ نادلبلا ىف سانلا نوذؤبو قرطلا نوءامقي نيذلا ىف

 : رشع سداسلا لوقلا ١٢٨

 . مهماكحأو نيدترملا ىف

 : رشع عباسلا لوقلا ١٣٣

 . ىراسألا كح ف

 : رشع نماثلا لوقلا ١٣٥

 . هب رح لهأل مامإلا ةلاصم

 : رشع عساتلا لوقلا ١٣٨

 . رحبلا ىف نيبراحملا نفس ى

 ١٤٠ نورشعلا لوفلا :

 ايابسلا ىف .

 ١٤٧ نورشعلاو ىناثلا لوقلا :

 نيبلغتملا نيطالسلا نازخ تويب نم ذخؤي ام .

 ١٤٨ نورشعلاو ثلاثلا لوقلا :

 اكرشم دئاقلا ناك وأ كرثلازهأ نم هعابتأواملسم ناكاذإ دئاقلا ىف

. ةلبقلا لهأ نم عابتأ هممو



١٤٩ 

٤ ١ 

٥٩ ١ 

١٦٢ 

١٦٦ 

١٧١ 

١٧٣ 

 س - ٢٤٧

 عو ذضولل

 عبارلا مستلا

 : لوألا لوقلا

 . مهلعو مهل زوج امو ةالولا ىف

 : ىناثلا لوقلا

 ىضاقلا لوق لوبقو هتيعر فاصنإو ةبراحملا نم ىلاولل زوجي ايف

 . كللذ هبشأ امو ال لمج هنأ ايعدا اذإ ىلاولاو

 : تل اثلا لوقلا

 . ىلوي نأ زوجال نمو ىلوي نأ زوجي نميف
 : عبارلا لوقلا

 رجحلاو مهريذلمهنم تالاكولاو ةالولل ةيالولا اهب دقعت ىتلا ظافلألا ىف
 . كلذ هبشأ امو

 : سماخلا لوقلا

 مهنداهشو مهلارشو ىراشلاو ىلاولاو ىضاقلاو مامالل ايادهلا ىف

 . كللذ ىلع

 : عباسلا لوقلا

 . نيذسملا لام ىلع نيدلا ف
 : نماثلا لوقلا

 هل .روحم امو هل عيبيال نم ذنع هدحوو ماعطلا هملع لف اذإ مامإلا ق

. كلذ نم



١٧٥ 

١٧٨ 

١٨٢ 

١٨٦ 

١٨٩ 

١٩٢ 

١٩٧ 

١٦٩ 

 م ٨ 1 ٢

 عوضولا

 سمالا مسقلا

 : لوألا لوقلا

 . اهماكحأو دودحلا ى

 : ىناثلا لوقلا

 . هيلع دحلاو هيف ءاج امو هيناعمو انزلا ىف

 : ثلاثلا لوقلا

 . دودلا ةفصو دودلا نم ىنازلا ىلع بجحي ا

 : عبارلا لوقلا

 نمو هئطو ىف بجي نمو بجيال امو ءطولا نم دحلا هيف بجي ايف

 . بجيال
 : سماخلا لوقلا

 . هتفصو ناصحإلا ى

 : سداسلا لوقلا

 . كلذب رارقإلاو ناصحإلاو انزلا ىلع ةداهشلا ىف

 : عباسلا لوقلا

 . لماحلاو ضيرملا ىلع دحلا ىف

 : نماثلا لوقلا

. كالذ ةفصو ةمذلا لهأو ديبعلا ىلع دودحلا ىف



 ةحصلا

٢.٢ 

٢٩١٠ 

٢٩١٢ 

٢٧١٣ 

٢٩٦ 

٢٧١٨ 

٢٢٠ 

٢٢٣ 

٢٢٩ 

٢٣٢ 

 س ٢٤٩

 عو_ضرولل

 : عساتلا لوقلا

 . بجمال نمو ىذقلا مهنيب بجي نمو . هظافلأو فذقلا ىف

 : رشاعلا لوقلا

 . بجيال نمو فذقلا مهنيب بجي نميف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 . فذقلا ىلع ةداهشلا ىف

 : رشع ىناثلا لوقلا

 . هظفلو هلصأو نيجوزلا نيب ناعللا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . هتفصو ناعالا ىف

 : رشع عبارلا لوقلا

 . هيبأ نم هتوبثو دلولا ىفن ىف

 : رشع سماخلا لوقلا

 . ناركسلاو رمهلا براش دح ىف
 : رشع سداسلا لوقلا

 . دحا نم هيلع بج امو قراسلا ىف

 : رشع عباسلا لوقلا

 . هعطق ةفصو قراسلا دح ىف

 : رشع نماثلا لوقلا

. عطقل ا دعب ةقرسلا مرغ ف



٢٣٣ 

٢٣٥ 

٢٣٧ 

٢٣٨ 

 س ٢٣٥٠

 عوضولا

 : رشع عساتلا لوتلا

 . عطقيال نمو قارسلا نم عطغي نميف

 : نورشملا لوقلا

 . روبقلا شابن ىف

 : نورشعلاو ىداخلا لوقلا

 . قرحلا ىف

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 ناويحلا نم ائيش قرسي نم ىف
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 هيلي و
 هم همه

عساتلا ءزجلا


