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 ققحملا ةلك

 «نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم» :باتك نم ى عساتلا ءزجلا قيتحح ىمتنا دق
 . قاتسرلا ىصقشلاديعس نب سيمخ ليلجلا ةمالعلا خيشلا فيلأت

 هيلع ىعدملاو ىعدملا ةفرعمو « امهبناعمو ىواعدلاو ماكحألا ىف ثحبي و

 ق ماكحأل ا لصف ةيفيك ىفو . فا رخالاو ليملا نم هرس ذم و ‘ ك احلا بدأ ىفو

 ىفو ، هيلعو ىمعأالل كحلا ىفو ، ضورعو لوصأ نم « اهيلع عزانتملا ءايشألا

 عزاني ىذلا ءىشلا ىف ديلا هل نمو ث نيجوزلا نيبو ء هي وبأو دلولا نيب كحلا

 . كلذ ىلاعمو ء هل ديال نمو 0{© هيف

 ىلع نيعي نأ لوثسملاو 4 قوملا هلراو ٠. تاداهشلا ق ك رشاعلا رلا هيلي و

 . هحج ١ رخ !

 هلآ ىلعو نيمألا ىنلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاملا بر هلي دحلاو

 . نيممج ا هب اهعإو

 ىلر \ ١ ن املس ن دمح ك اس

 ه ١٤٠١ ةنس مارحلا ةجحلا ىذ نم ٢

م ١٩٨١ ةف س روتك أ نم ١



  

 اه ءاح امو اهيناعمو“>ماكحألا ق

 ةبجاولا مالسإلا عئارشنم ةعيرشو 2 ةمزالا هللا ضارف نم ةضيرف ماكحألا

 هلل ءادهش طسقلاب نيماو اونوك اونمآ نيذلا اهنأ اي » : ىلاعتو كرابت هللا لاق
 ..ع ٥ ص ء غ

 . « نيب رقألاو نبَدلاولا وأ كيسقنأ ىلع ولو
 م

 كارأ ام سانلا نيب مكحتل ىلاب باتكلا كيلإ انلزن انإ » : ىلامت لاقو
1 

 ء .ه ۔ْ ١ , صس,. .ء 7 7 ه ء . - ٧

 . مه ةاوه | عدن الو هزن ا لز أ اع ممهخدب مكسحا ناو « : لاقو . (( هلرأ

 7 ماكحألا بوجو توبث بجوت نا رقلا ىف تايآلا نم ريثكو

 رمأيو ، سانلا نيب ىضقي ناكهنأ 2 للط ىنلا نع انيلإ رابخألا تهانت و
 . سانلا نيب ءاضقلاب هباحصأ

. . 3 
 باطخلا نب رع ثعبو . سانلا نيب ىضقيل نميلا ىلإ بلاط ىنأ نب ىلع ثعب و

 ١ ر 7 ه 2 ء ذ .

 د وعسمنس هللا دبع ثعب و ٠ ايضاق ةرحصبلا ىلإ ىرعشالا ىمسوم ابآ ، هنع هللا ىر

 . ايضاق ةفوكلا ىلإ

 لوس ر هالو . بلاط يأ ن ىلع ه اضغلا ىلوت نم لوأ : ىعخنلا نع ةنامذلا ءافو ف ) ( ١

 ىضر ركب وبأ هالو باطخلا نب رمع ءاضقلا ىلوت مث نميلا دالبب ءاضقلا ملسو هيلع ةنا ىلص ةتنا

 ركب وبأ الو ايضاق لسو هيلع هنا ىلص هتنا لوسر ذختي مل : بيسملا نب ديعس لاقو . امهنع ةتنا

 . اهراغص رومألا ضعب ىنفكا : رمتلا تخأ نب ديزيل لاقف رع ةمالخ طسو ناك ىتح & رمع الو

 ھا. اقزر هل ضرفو ع اضقلا ىلع تد اث ن ديز هدعب لمعتسا ح > سانلا - لو ضاق لوأ ناكف

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ةتنا لوسر ىنئعب : لاق ىلع نع هجام نبا ننس ىام لوألا ىلع لديو

 برضف : لاق مهنيب ءاضقلا ىردأ الو مهنيب ىغةأ باش انأو ىننثعب هتنا لوسراي : تلقف نما
.نينثا نيب ءاضق ى دعب تككش امف : لاق . هناسل تبثو هبلق دها مهللا : لاق مث هردص ىن هديب



_ ٧ 

 ةنللتط هللا لوسر ةنسب و ىلاعت هللا باتك نم ماكحألا بوجو توبث حصف هتلاذُط ه

 . نياسملا عامجإ و

 : ليباقو ليباه هينبا نيب ىضق مالسلا هيلع مد آ ضرألا ىف ىضق نم لوأو

 جوزميال نامزلا كلذ مهعيرش ىف ناكو . ايلتإ هقمأوت جيوزت ليباق دارأ 3

 . دحاو لمح ىن اهايإ و وه همأ هتلمح ىتلا هتخأ مدآ ىنب نم دلولا

 لحتو « هل لحال ىهو « اهف ليباق بغرف « ةنيسح اميلقإ ليباق تخأ تناكو

 ءاوح هتدلو نطب لوأ ايلقإ و ليباقو . ادومت ىهو ليباه تخأ هل

 . نآرقلا ىف افيلع ىلت :ام ىلع اناب رق اب رقي نأ ايه رمأ نأ : امهندب م لآ ىضق ناكو

 هناحبس هلرا كح ىتح ( مهنب عزانتلا دغع هتمأ نيب ىضقي مدآ دعب ىف لك لاز امو

 هيف تمق ذإ ثرحلا ىف ناَمَكسَْي ذإ » : مالسلا امهملع ناملسو دواد كح ىلاعتو

 0.4 موقلا ع

 اهل هتعر نيح « لجرلا مر 5 ىف تشفن ىلا نلا نوكت نأب دواد ىضقف

 . داي الإ نوكي ال شفنلاو . مركلا بحاصل

 اهنمسب نومفتني « ثرحلا لهأ ىلإ منلا عفدت نأ : مالسلا هيلع ناملس ىذقو

 لهأل اوعرزي نأ منلا لهأ ىلعو . اذه مهماع 2 اهدالوأو اهفاوصأو اهنابلأو
 . مهمنغ هتدسفأ ىذلا لثم ثرحلا

 . تيضق ام مدل : مالسلا هملع دواد هل لاقن

وهو { ةمضقلا هذه مالسلا هملع ناماس ىضقو 1 امرك مهثرح ناك : ليقو



_ ٨ _ 

 اح اتيك آ الكو نايس اهانممفف » :ىلات هللا لاق . ةنس ةرشع ىدحإ نبا

 نيب "كحاف ضرألا ىف ةيلخ كانلمج انإ وواد اي » : ىلاعت هلا لاقو . « املعو

 : ليق . « باطخلا لصفو ةمكحلا هانبتآو » : ىلاعت هللا لاقو . « قحلاب سانلا

 . ركنملا ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنيبلا : ءاضقلا لصف وه

 . اموي مس اهيلا نيبو اموي سانلانيب ىذقي ناك ماللا هيلع دراد نإ : ليقو

 . ملاظلا قنعب تذخأف ، ءامسلا نم ةلسلس تلزن 2 سانلا نيب ىذق اذإ ناكو

 ىن ؤلؤللا لعجو اصع عدوملا هل بقنف 2 اؤلؤل الجر عدوتسا لجر هءاج ىتح

 . مالسلا هيلع دواد ىلإ ءاجف 2 اهبحاص دحجو « اهفوج

 . اههم اوبهذف ء ةلسلسلا ىلإ امهب اوبهذا : لاقف

 ثالأسأف { هيندحجن ازلؤل هيلإ تعفد ىأ ملعت تنك نإ مهالا : لجرلا لاق

 . امهلانف اهلان أ نأ

 . ؤلؤالا اهفو اصعلا هيلإ عفدف . فلحأ ىتح اصملا كسما : عدوتسملا لاقف

 . اهلانف اهلانأ نأ كلأسأف ؤلؤللا هيلإ تعفد ىنأ لهت تنك نإ مهالا : لاقف

 . مولظملاو ملاظلا اهلان ! اذه ام هيا ناحبس : مالسلا هيلع دواد لاتف

 . ةل۔اسلا تيفرف ء اصعلا ىن هلام نأ : دواد ىلإ هللا ىحوأف

 . ناميألاو دوهثلاب سانلا نيب ضقا دواد اي : دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف

. باطخلا لصف وه : ليقو . ةمايقلا موي ىلإ وهف



 اصق

 امهنيب نكت ملو « ضعب ىلع انضعب ىغب نامعخ » : ىلامت هلوق ىف ليقو

 ملسي ىتلا ضيراعملا ةبج ىلع مالكلا جرخأف « ضعب ىلع اهبضعب ىنب الو 2 ةموصخ
 . بذكلا نم لئاقلا اهب

 ؟ نامصخ : لاقف ؛ امهنع هللا ربخأ دم سيلفأ : لئاق لاق نإف

 عطف لز امالك كح ام ١ و نامصخ نحم : الاق امهنأب امهنع ءىحح : هل لمق

 ىلا ضيراعمل ليبس ىلع هايإ امهجارخإل هلوأ امطق دق امهنأ ىلع كللذ لد ث هلوأ

 ٠ بذكلا نه اه ملسي

 ىفو . ضعب ىلع امهضعب غبي نيكم انك امهنأل لثم وه امإ : ليقو

 لتق الجر تيأرأ : هيقنلا لوقي اكزاجلا ىف اذه لثمو . هبحاص ىلع : ةخسن
 ةقيقحلاىلع الام ذخآ الو لتاق كلانه سيل و .هيف كحاف ، لجر لام ذخأ وأ الجر

 ء

 نإ تيأرأ : لوقت برعلاو . ايصتخا ني.نخم لذملا ىلع نيمصخ اهامس امنإ و

 . قحلاب اننيب مكحاف ، ضعب ىلع انضعب ىغب نيمصخ انك

 امهنم دواد عزف 'نإو . ةقيقحلا ىلع سنإلا نم اناك نيمصملا نإ : لاقيو

 تقو ريغ ىف الخد امنإو . هيلع هباب قلغأ دق ناك نأ دعب بارحلا اروست امهنأل

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ءاضقلل هسولج

» + «



 ىاثلا لوقلا

 كللذ هابشأ و هريسو ماكلا ٢ رابخألا نم ءاج ايف

 جرخ املكف ى مالسلا هيلع ىنلا د راد باب ىلع اسلاج ناكالجر نإ : ليق
 . دواد كاذب ملعاف . دواد نع ايضار هدحو لجر هع

 لجرلا دعقف _ رخآ باب _ اذك باب ىلع دعقاف دغلا ناكاذإ : دواو هل لاقن

 ٠ دواد نم ًاعج وت هدحو لجر هيم جرخ الكف بابلا فانذ

 . كنم مجوتم وهو الإ بابلا اذه نم دحأ لع جرخ ام هللا ىن : هل لاقف

 4 ماع كحأ نيذلا هنم جرح بابلا اذ_ه نإ : مالسلا هيلع دواد هل لاقف

 هيلع موكجملاو . ضار 4ل موكلا ٠ مهف كح ا نذلا هنم جرحم رخآلا بابلاو

 . ضار ريغ

 مصتخ اف ، ءاضقلا ىلع اأجرلمعتسا هنع هللا ىضر باطخلا ن رح نإ : ليقو

 . رمه كالذ مبف . امهيلإ هعفدف ء ارانيد هصيق ك نم قلطأف « رانيد ىف نالجر هيلإ

 . انءاضق كرتا نأ : هيلإ بتكف

 : هللا 7 رمع لإ ركب ىأ ةلاسر نهر

 . مظع وما هرا مظع امو . ك ا نم هنا دنع مظع أ ءىش سل هنأ رمعاي ملعا

 نكس 7 هيلع دتشاو حاص كلاب رمأ \ ك هنل ىئلا نأ ةفيذح معزو

. هللا هرمأ امب سانلا نيب كحو . قو؛وتلاو رعدنلا نا هاطعأف ا رمأل رهتساو



 _ _ ١١

 ض سافلا قوقح كرتت نأ كال سيلو . كيأر دهجم كحم امنإ رمعاي مويلا تنأو

 لا نإف . ىلإ همجران كيلع لكشأ امو . هب كترمأ امب كحاف « مهلع سبلت الو

 . مالسلا هيلع هللا ىن ىنربخأ اك ىنقفوي هللا

 . ىدوهال قحلا ىأرف ، هللا همحر رمع ىلإ اك احم السمو ايد وهب نإ : ليثو

 ۔ هل ىضقف

 نع اهدحأ ، كناسل ىلع لياكيمو ليثاربج نيكسملا نإ :ىدوهلا لاقن

 . كلامش نع اهدحأ و ، كنيمب

 ؟ تال عأ ال كيردي ام : رمه هل لاقف

 هنع اجرع قحلا كرس اذإف . قحلاب ىضق ام ىضقي ضاق لك مم امهنإ : لاقف

 . نجلاو سنإلا نيطايش ىلإ هالك وو

 . لاق امك هبس>أ ىنإ : رمع لاقن

 : ىرهشألا ىسوم ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع بتك : ليقو

 ىلدأ اذإ مهف:ف . ةعبتم ةنسو ةمكحم ةضيرف ءاضقلا نإف : دعب ا.أ . كيلع مالس

 . هل ذافنال قحب ملكت عفنيال هنإف ، كيلإ

 . كفيح ىف فيرش عمطيال ىتح ى كلدعو كرظنو كهجو ىف سانلا نيب سآ

 . الدع نم فيعض سايب الو

 2 سانلا نيب )زاج حلصلاو . ركنأ نم ىلع نيميلاو . ىعدا نم ىلع ةنيبلا

 عم رلا جرخ )١) ١

 امار> ل>أ احاص ااا ك سانلا نب زئا. وهو . ماكحألا ديس : لات و ' ٠ ماكحألا ريخ حلصلا

 نع ىذمرتلاو دواد وبا هجرخأو ها . روحلاو إلا نم 1 احلل زرحأ وهو . ١ هرح وأ

 م . ظافلألا ضعب ىف فالتخاب فوع نب ورمعو ةريره يبأ

 : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر نع ىنغب : لاق ةديبع ىنأ نع
 ت



 ۔ ١٢

 تعجارف ، سمألاب هتيضق ءاضق كعنمبال . الالح مرح وأ مارح لحأ احلص الإ

 ةعجارمو . ميدق قحلا نإف ، ىتحا هيف مجر" نأ . كدشرل هيف تيدهو كاقع هيف

 ىث سيل انم ح كردص ىف جيلجاتي ايذ مهفلا مهفلا . لطابلا ىف ىداقلا نم ريخ قلا

 ٠ هللا لوسر ةنس ف ال و( ذ ١ بات 1

 ىلإ اهبرقأ ىلإ لمعاو . اهراظنب رومألا سقن ء لاثمألاو هابشألا فرحا مش

 . قحلاب اههشأو لج٫م رع هللا

 رضح ] نإف . ها إ ىمتني > الحأ ةيناخ هندب وأ مئاغ اح ىعدا نأ لعجا و

 . كشال ىقن أ هن إه ؛ ةيضقلا هيلع تالحتسا الإ و هقح همصخ هل تذخأ لجألل هتندب

 . ىمعلل ىلجأ و

 ةداهش هيلع اَبرجم وأ دح ىف ادولجم الإ & ضعب ىلع مهضعب لودع نوكسلاو

 كيلإ درو ؛ رارسلا كنم ىلوت هللا نإف . بسن وأ ءالو ىف نينظ وأ ، روز

 . نامألاو تانيبلا

 نإف . تاموصخلا دنع ركنتلاو موصلاب ىذأتلاو رجذضلاو نناقلاو كايإ و

 لبقأو هتين تحص نف . رخذلا نسحو ء رجألا هب هللا ملنعي قحلا نطاوم ىف قحلا

 سيل هنأ هللا لمي امب سانال قلخت نمو سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك ث ه فن ىلع
 ء . : إ .: ه ِ اا ..أ ى ::

 ١ هةحر ن ازخو هفهرر لجاع ى هنلا رع با و: كبط امو . هرا هز اش هسفن نم

 ضرألا ىف لعاج ىنإ » : لاقف ةكالملا ىلع ىأرلا در هلا نإف ىأرلاو كايإ و

ك كد.ح حبسن نحمو ك ءاملا كندت و اهف دسي نم اهف لعجأ : اولاق ةفيلخ



 امب كحا : مالسلا هيالع هيدنل لاتو . « نومت الام ملعأ ىإ : لاق كال سدقنو

 . تيأر اع كح ا : لقي ملو . هللا كارأ

 : هل لاق نهملا ىلإ هثعب امل ، ملم ينلا نأ ذاعم باحصأ نم لجر ثدحو

 ؟ ءاضت كال ضرع اذإ ىضقت فيك

 هلا باتك ىف امي ىذقأ : لاق

 ؟ هللا باتك ىف نكي جل نإف : لاق

 . هلا لوسر ةنس ىفف : لاق

 ؟ هللا لوسر ةنس الو هللا باتك ىف نكي ل نإف : لاق

 . ىأر دهتجأ : ل ة

 . هلوسر ىضري امب هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هن ز دحلا : لاق

 ؟ عجإلا كح ذاعم ركذي مل فيك : لثاق لاق نإف

 ىف نوكي امنإو ٠ ةلط هللا لوسر دهع ىف نوكيال عامجإلا نإ : هل ليق

 . هذعب راصعألا

 : ةيواعم ىلإ بتك هغع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ : لاقيو

 سمح مزلا . آريخ ٩.ه ىسفنو كال 1{م اباتىك كيل إ تهجو دق ىنإف دعب امأ

 : كق> لضف . ذخأتو ك كن.د كلل ملسي لاصخ

 نوأو . ةعطاقلا نيملاو ةلداعلا ةندبلاب كيلعف ء ناصحلا كيل ١ مدقت اذإ
م



 ' ۔۔٤١٦

 ىلإ عجرو « هتح كرت هدهعتن مل نإ كنإف ؛بيرغلا دهعتو « هبلق دتشي ىتح فيعضلا

 كيلعو . كنارطو كظحل ىن مهنيب سآو . هب قفري مل نم هتح ميض امنإو . هلهأ

 . ءاضقلا لصف كال نبتسي ملام سانلا نيب حمسلاب

 لصف

 وهو ابضغم لجرلا ماقف . ةأرملل ىفقف ىمشلا ىلإ ةأرماو لجر مدق : ليق

 : لرقي

 اهلإ فرطلا منر امل ىعثلل نتن

 اهبجاح ؛ىظحلبو رانب هتتن

 ايبدهاش ضراو اهم دق ناولحلل لاق

 اهلع ضقي ملو مصخلا ىلع اروج ىضقت

 اهدعاس وأ اهرحن اهنم رمتبأ ول فيك

 اهيدي نيب ادجاس هارت ىتح ابصلا

 : لاقف ؟ هب تعنص ام ىعشلا ىلإ بتكف « زيزملا دبع نب رمع كالذ غلبا

 . روجلا ىلإ ىنبسن ىتح ابرض هتمجوأ

 ةيراس ىلإ ماتف ، دجسملا لخد { ةفوكلا ءاضق دايز نب براحم ىل و املو : ليق

 انأو رمألا اذه ىف تلخد ىنأ ملعت تنك نإ مهالا : لاق مث نيتمكر ىلصف دجملل
 دجسملا لخدف ، ةربس نبا هدعب ىلو مش 4 كح ساج مش . هيلع ىنأف هراك هل

 ىف تلخد ىنأ ملعت كنإ مهالا : لاق م نيتمكر ىلصف ، دجسملا ةيراس ىلإ ماق مش
كح سلج محش هيلع ىنعأف بحم هل انأو رمألا اذه



 ۔۔ ١٥

 لصف

 ذإ ، هبارحم ىف وه انيبف ، رجفلا ةالص رمع مم انيلص : لاق ةرمعن وبأ ىور

 ىلع رمع لبقأو . رمع ىدي نيب هتمضو ىتح التم لمحم لامح اهعمو ةأرما تلبقأ

 ناسأرهل ناسنإ دسج وه اذإف . هرهظأف لتكملا ىف ام انل رهظأ انرم اي : لاقن أفرم

 ؟ تنأ ام : لاقف رمع هيملع لبف أو . نا 7 ناليمو نيعأ عب أو

 . انتخأ ةأرملا هذهو . لجو زع هللا قلخ نه قلخ نحم : نيب ناسلب لاقف

 . اننيب اپمسقاف ث مهرد ةئام انيلع فلخو ، انوبأ تام دقو

 لوقي مهنم دحاو لك لعج . كلذ ىف اولوق : ةباحصلا نم هلوح نمل رمع لاقف

 .هدنع ام

 . تقولا ىف مولعب ؟لع . باصأ نم كنم ام : رمع لاتف

 ريمأ بحأ تلقن . هل طئاح ىف ايلع تدجوف 2 اردابم تجرخ : 7 لاقن

 . نينمؤملا

 ؟ هل نينمؤملا ريمأ هيف ىديرب ىذلا مهملا امو : ىلع لاقف

 اردابم جرخو . ةبعكلا برو ةلضعم : لاق» ةصقلا ىلعل تصصقن : ًافري لاقف

 ى رظنا ٠ بلاط ىبأ نبا اي : هل لاق مث هلجم برقم ك رمع ىلع لخد ىتح ىمس
 . املكتف املكت : لاتف دسجلا نم ىلع اندف . مهتروص ربدتو ، ءالؤه ثاريم

 . امهمون اهنم عقوتيو ،نايقسي و نايعطيذ امهدحأ اهأ : نايكح اذه ىف:ىلع لاقف

 مان نإو . دحاو دسج وهم ، دحاو تقو ى عيمح امهشو ا.منيع اضمحغو امان نإف

ناسرخو ، ىتالا موبلا ىن نايتسيو نامعطي مث نادسج امهف ك هبحاص لبق امهدحأ



 دحا تقو ىف نيطئاغ نه اطوغتو ، نيلابم نم الاب نإف . طئافلاو لوبلا تقو ىف

 رع ربكف . نادسج امهف هبحاص ليق طونتو امهدحأ لاب نإو . دحاو دسج وهد

 . امهنيب ىذقن . نادسج امه اذإف . اهرمأ ىفرع رظن مث اريخَإع ىلع ىنأو

 رهملا طعأو انجوز :هل الاقف امهب هنعهللا ىضر رمع ىنأ ث ةبيرق ةدم دمب ناكادف
 ؛بلاطبأ نب ىلع روضح كالذ قفاوف . انل لامال انإف نيلسملا لام تيب نم انع

 . كلذ ىف كعم ام لق : هل لاقو . هيلع رمع لبنأف

 توح مل : الاقو بضنب ؟ىلع ىلع نادسجلا لبقأف امه حاكننال : ىلع هل لاقف

 ؟ نيملسملا لام تيب نم اغظح

 جرف ىف نوكي نأ جرفل لحيال : لوقي : هللا لوسر تعمس : ىلع لاف

 . امهيف ةوهشلا تدب دق : لاقف رمع ىلع ىلع لبقأف ى المح مش . امهيلإ رظنن نيعو

 . ةدحاو ةعاسب هبحاص لبق امهدحأ تو و ں امهتوم عرسأ اف

 لام تيب نم اتفك ايهف بلطي رمع ىلإ ىعانلا ىتأ ثالث دعب ناك املف

 دنع تام امهدحأ امأ : هل لاتف . امهتوم نع ى ربخأ : ىعاغل رمع لاتف . نيملسمل

 . رك أ هللا : رمع لاقف . موجنلا كا۔ةشا دنع تان اههر>أ ام أو . سمشلا بورغ

 . معلا وه اذه

 لصف

 نب رمع ىلإ لجر مدق : رباج لاق : لاق هيب أ نع هللا دبع ىأ نع ىورو

 برض تالف نأ هيلو رك ذف 2 هسأر مأ ىلع برض دقو ث هنع هللا ىضر باطخلا

. هينيع ىف دوسألا ءانا لزنف . لجرلا اذه



١٧ - 

 عطقناو « هناسل سرخو همش بهذو . نينيعلا ماد لجرلا ناكو : رباج لاق

 . هبلص ءام

 نوكيأ . ةركنم ةصقل هذه نإ : لافو . هللا هجر باطخلا نب رمع كحضن

 . ادبأ اذه ناكال الا ايندلا ىف هلثمو اذه

 دق هنإف ڵ بلاط ىبأ نبا ىلإ هب ذفنا نينمؤملا ريمأ او : رساي نب رامع لاق

 . ماكحألا قئاقد فرعو ‘ ةكحلا ىوأ

 رامع حاصف . ىنأي الو ىتؤي كلا نإن رامعاي رف : هنع هللا ىضر رمع لاتف

 . ىلع ىلإ هتلع صقن ىلع ىلإ هب ىتأ ىتح ء لج رلاب

 . ةلماك ةيدلا هاعدا امم دحاو لك ىف هلف 2 اقداص ناك نإ : هل لاقف

 لمت نيأ نه . نينيعلا مساق هارت امأ . نينمزلملا ريمأ اي : رامع هل لاتف : لاق

 ؟ اهؤوض بهذ دق هنأ

 . بهذ دق ءوضلا نإف فرطي مل وه نإف . سمشلا نيع ىف هقأ : ىلع هل لاقن

 ؟ همش بهذ دق هنأ عت نيأ نف : هل لاق

 نإو . قاب شلا نإف هانيع تعمدأ نإف . ةقرخ هفنأ تح اوقرحا : لاق

 . بهذ دق شلا نإف اعمدتمل

 ؟ هتاسل سرخ دق هن أ ملعت نيأ ن : لاق

) ٩ > نيل اطلا ج هنم _ )٢



_ ١٨ 

 نإو . بهذ دق ناسللا نإف دوسأ مد هخم جرخ نإف ةربإب هوبرضا : لاق

 . ىناب ناسلا نإف رمحأ مد جرخ

 ؟ هعمس بهذ دق هنأ لمت نبأ نف : لات

 . هيلوو بورلا جرخأف ٍ كربخ أ ىتح ىنع هوجرخأ : لاق

 ةقعز هب اوقعزاف . هباسنأ نم دحأ الو . مليال ثيح اليل هولبقتسا : لاق

 . عملا بهذ دقف تفتلي مل نإ وا. ىاب عمسلا نإف تفتلا وه نإف . ةديدش

 ؟ بهذ دق هبلص ءام نأ هت نيأ نف : لاق

 :راع لاق . بهذ دق بلصلا ءام نإذ « هليلحإ صلقت نإف ءاملا ىف هودعقأ :لاق

 ةلالص د_ع ةمأ ذقنم اي كيدفن انناهمأو انييأب : اولاقن . رمضح نم ىكبو تيكبف

 . ةريثك اياضق مهلو . تاهشلا نم

 . لصف

 :لجرل لاق . ءاضق مهدي ري نيذلا ةاضقلا نحتمي منك أ نب ىحمي ناك : ليقو

 هتأرما نم دحا ولكل دلوف ) هب>اصب همأ امهنم دحاو لك جوز نيلخرىف لوقت ام

 . لوشسلل امهفرعي لف ؟ نبدلولا نيب ام ةبارق ام . دلو

 . همأل رخآلا مع نيدلولا نم دحاو لك: ك أ نب ىحم لاقن

 ىتإ : لاقف . ناورم نب كلملا دبع ىلع ماشلا لدأ نم لجر لخد : ليقو

. كدفر نع اهل ىنغ الو . اهمأ ىنبا تجوزو ةأرما تجوزت



 . امهاترإو اذإ نيدلولا نيب ام ةبارق ام ىنتربخأ نإ : كاملا ديع هل لاق

 ءارو ام هتيلرو كفيس هترلق { تدبع نب ديج اذه نينمؤاا ريمأ اي : لاقن

 .ىلدحنلا اعدف . رذعلا ىل عسيأ أطخأ نإ و . لهجلا ىنمزل كاتفأ نإف هلأساف . كباب

 نطلا ىلع نكلو « باسنألاب ملدلا ىلع ىنتمدق ام نينمؤملا ريمأ اي : لاقن هلأسن
 . هلاخ رخآلاو رخآلا مع اهدحأ ى حامرلاب

 لصف

 نمحرلا هلرا ب : لاق هسلجم ىف سلج ادإ زي زهلا دبع نب رمع ناك : ليقو

 قلا ققثولا ةورعلاب تكسمتسا . ميظعلا ىلعل هللاب الإ ةوق الو لوحال . محرا

 هللا ىلع تاكوتو . كحلا زء زالا هللاب ترز»تو . ميلد عيمس هللاو . اهل ماصقنا ال

 نودم وي اوناكام مءاج م نينس ممانعته نإ َتيأرفأ » . ميظعلا شرملا بر

 : ىلعألا دبع نبا لوقب لثمت 3 » نومت اون :17 مهنع تغأ ام

 ملاح مونلا ىف تاذنلاب رس اكك ىناب حرفنو ىلبي امي "رسن

 مزال ثال ىدرلاو ون كليلو ةلفغو وهس رورغم اي كراهن

 ماهملا شيعت ايندلا ىف كلذك ه بغ ركذت فوس اع لغشتو

 ملاسف جان ماونلا ىف تأ الو مزاح ناظةي ناظتيلا ىف تنأ الف

 نم سيلو ادغ رظتنمو 2 هلكتسمب سيلو اموي لبتتسم نم : لوقي م
. هرورعو لمألا منضنبأل هريسم و لجألا أر ولو . هلهأ



 ۔ . ٢

 .لزعلا هركو دءاحلا بحأو ماونلا لهتحب مل اذإ ىضاقلا نإ : ىردزلا لذو

 . ضاب سيلف

 لصف

 امهعم ناتار.ا انب 5 لوعي و هللا لرسر عم هنأ هر ره وبأ )ىورو

 . اهادحإ ناب بهذن بنذلا ءاحذ { امهانبا

 امنإ : ىرخألا تلاقف كنباب بهذ انإ : اهتبحاصل امهنم ةدحاو لك تلاقن

 ىلإ اتجرفن . ىريكسال هب ىذقن مالسلا هيلع دواد ىلإ اتمك احتف . كنباب بهذ

 . هات ربخأف ناملس

 وه ۔ هللا كمحر لعفتال : ىرغصلا تلاقف همسقأل نيكسلاب ىنوتئا : لاقف

 . هل اهمحر ىأر ثيح ىرفسلل هب ىنقن اهنا

 ؟ ىنتلزع مل : لاقن . هل ايضاق زيزملا دبع نب رمع لزع : لبقو

 . كيلإ امك امت اذإ نيمصمحلا مالك نم رثك أ كمالك نأ ىننلب : لاقن

 اذخأ مث ث والتط هللا لوسر دنع ابطغن نيبر.شألا نم نالجر“"طدق : ليقو

 نم ىدنع امك۔نوخأ نإ : لاقف : : هللا لوسر هجو ريغتف . لمعلاب ناضرعي

 . هللا ىوقتب امكيلعف . هبلطب

 )١( ناخيشلا هجرخأ .
 )٢( م . فالتخا ضعب هيفو . ىسوم ىبأ نع ناخيشلا هجرخأ



_ ٢٩١ 

 راظف كحال دعق امك ناك ها هحر باطلا ن رمع ىخات اح رش نإ : ليقو

 سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلمج انإ واد اي » اهف بوتكم ةعقر ىف

 هللا ليبس نع ن وض نيذلا نإ هللا ليبس نع فلضيف ىوهلا عيشت الو قحلاب

 . « باسحلا موي اوت امب ديدش باذع مهل

 كنإ رذ ابأ اي : لاق كرمأ هللا لوسراي : لاق هللا همحر )رذ ابأ نأ انغلبو

 ىدأو , اهتحم اهذخأ نم الإ " ةمادنو ةرمس> ةمايقلا موي ىهو . ةنامأ ىهو فيض

 . اهف هيملع ىذلا

 لصف

 هنذأ حيرش نظ ث ءاضقلا سلجم ىف احم رش ىأ سيف ن ثمشألا نإ : لاقي

 . صح ثعشألا عمو : لاق . هبنج لإ هسلحأو هر و اًمَأسم هات أ

 . كيلإ هصاخأل هعم كتئج امنإ : ثعشألا ےعخ هل لاقف
3 

 ؟ كلذك : لاقف ثعشألا ىلإ حيرش تفتلاف

 . معن : لاق

 ۔ كمصخ عم لوحم : لاق

 . كنأشو حيرشاي كب ىدهع : لاق مث ثعشألا هجو ريغتف

 اذك ىنإ . كريغ ىلع امهب وقعو ، كياع هللا ةيعن كلهج ثعشأ اي : هل لاقت

 . تنك

 ۔ ملسم هحرخأ )١(



_ ٢٢ 

 : متاخأ ال 7 ڵ هت> نم هنيضرأل ناو : ثعشألا لاقن

 . ابضنم هدنع نم ماتف . كنأشو تنأ : هل لاقف

 ةيسأ ايأ ا :هل لاقف ىدع ىنب نم وهو 2 ابرش ىتأ حبرمثل مع نبا نإ لاقيو
 . هيلع ىل ىضقت نأ بحأو . ىل مخ كيلإ مدقأ دبرأ ىإو 2 حو ةبارق ل نإ

 . هتمطتسا نإ ك هللا ءاش نإ معن : حرش لاقف

 . هيلإ اممتخاف ' حيرش ىلإ همصخ ىب ارءعألا ادغ دذلا نم ناكادف

 .هيلع لهاجتي احرش ىبارعألا ىأر املف . ىبارعألا ىلع ءاضقلا هجوتن : لاق

 ؟ ىنتدعو ام نبأ ةيمأ ابأ اي : لا

 . ىن ارعألا ىلع ىضق مم . كلذ نيبو ىنيب لاح قحلا : لاق

 . طلتخم و حيدي امهدحأ لعجف ء حيرش ىلإ اممتخا نيمصخ نإ : ليقو

 ،كئاد ىلع كئافش نم غرفأف . كؤافش كتنيبو كؤاد كمصخ : حيرش لاقف

 . كال تناك نإ ةنيب تاه ىأ

 . نيدهاش ءاجف : لاق

 ايقتاف . اميد أ ام ىلع اين أف كمنمأ م انث نإف . اكعدأ لف انأ امأ : حيرش لامتف

 . امكبر هللا

 . ىكبت لجر اهآرف ىكبت تلعجف حيرش ىلإ تمصاخ ةأرما نإ : لاقيو
 - . .مس -
. 4مر 7 .. 9 : لاقف



_ ٢٣ 

 . نوكبي فسوي ةوخإ ءاج دق : حيرش لاتف

 كنظأل ىنإ و ، كال ىضقأل هللاو ىنإ هللا دبع اي : صخل لوقي حيرش ناكو

 ىف اضت نإو . كتنيب نم ىنرضح امب ىضقأ انإو . نظلاب كال ىضفأ الو 2 املاظ

 ىاضق نم قحأ قحلا . امارح كال لحمال

 لصق

 . هادا امع ارهد أ رقأو . ء ىش ف نالجر هما ١ مدةت . اًخا م حيرش ناكو

 . حيرش همل ىضقف ‘ ملعيال وهو « همصخ هيلمت

 ؟ ةنيب ريغب ىلع ىضقتأ : لاقن

 . ةقث ىداع ۔اهش دق : لاتف

 ؟ و>» نم : لاق

 . كتلاخ تخأ نا : لاق

 ء ٠

 ؟ ليا كحلصأ تنأ نبأ : هل لات

 . طثاملا نيبو كنيب : لات

 . ماشلا لهأ نم لجر يتإ : لاق

 . قيحس ناكم نم : لاق

 . ةأرما تجوزت : لاق

. نينبلاو ءاف رلاب : لاق



 ۔ ٢٤

 . امالغ تدلو دقل لاق

 . سرافلا كنها : لاق

 . اهراد اهل تطرمثو : لاق

 . كلمأ طرشلا : لاق

 . اننيب ضقا : لاق

 . تلعف دق : لاق

 لصف

 ىف ؤرادت بعك ن "ىأو باطخلا نب رمع نيب ناك : لاف ىمشلا نع ىورو

 . هلزنم ىف هايتأف ء امهنيب تباث نب دبز العجف ى ءىش

 . كحلا ىنؤي هتيب ىنو . اننيب مكحلل كانيتأ : رمع هل لاقت
 وهو © ءىش ىف ةعزانم هتنع ص هيلع لا ةمحر باطخلا نب ,ع نإ : ليقو

 . بعك نب أ ىلإ همصخو وه ممتجاف نينمؤلل ريمأ ذثموي

 . اهيلع سلجف ةداسو هيلإ حرطن ايساخم كتئج ىنإ : هل لاق هيلع لخد اهلف

 حرطت تنأو ، امساخم كتئج : كال لوقأ انأ . كروج لوأ اذه : رمع لاق مش

 . اهلع سلجأ ةداسو ىل

 . نيملا هيلع ه أ ىأرف . هصخ عزانف مصخلا عم سلجف ك رمع ماق 7

 ؟ فاحم أ : هل لاتف

. معن : رمع لاقف



 ۔س ٢٣٥

 نيملا نع نينمؤملا ريمأ فعا : خا فأ لاقن

 ىهتنا ىتح نيميلا ىف رع ىضمو

 نإ نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف . هغع هللا ىضر رمع ىلإ تنأ ةأرم! نإ ليقو

 . رمعمهفي ف « هللا ةعاط ف وهو هوكممأ نأبحأاهو ليلا موقي , راهنلا موصيىجوز

 هدنع ارضح ناكو . هبر ةدابع نم ادحأ عنم أ نأ ءىش نم سيل : لاقن

 . نامع له أ نم. هنإ : ليقو . روس نب بعك

 . بيصن اهجوز نم اهل سيل هنإ : كال لوقت هذه نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 . امهنيب كحاف & اهتصق تمهف دق : رءءع هل لاقن

 : ةأرملا تلاقف هيدي نيب ارمضحو « امهنيب كحال لجرلا سلجف

 هدجسم ىثارف نغ ىليلح ىهلإ هدشرأ كحلا ىفضاتلا اهبأ اب

 ٥هد___ج+هب _ .ةيل \ بر فوخو ٥ هعد ىمحصم ق هد__هز

  

 هد__زرإ ام هليلو هراهن هددكي هزيبج اشرتفم

 هددرتال بمك اب اضقلا ضقاف هدمحأ ءاسنلا ر.أ ىف تسلو

 : لاقف ؟ تنأ لوقت ام : جوزال بعك لاقف

 لوطلا عبسلا ىف رونلا ةروس ىف لزن دق ام ىنلجوأ ؤرما فإ
 لجحلا ىنو اهشرف ىف دهزأ للج فيوخت هللا باتك ىو
 لعبلا رب نمو هللا ةعاط رم لمعلا ريخ ىلع اذاي اهثحف

لةع نمل ظعاو نآرنلا قف



 ۔- ٢٩٢

 : بمك لاقف

 لقع ن رأ نم ةدحاو لجر اب كياح اح امهل نا

 لهم ىن ثالثلا رمأ نرم تن ;أو للعلا كنع عدو كاذ اهل )جا

 ( هعلا عييصت ل وبتلا عفنيال لصو نر نمع ذإ

 ىشم ءاسنلا نم لحأ دق هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقو رمع ىلإ تفتلا م

 . ةليلو موي امهلو ، هبر نهيف دبعي نهملايلو مايأ ةثالث هلف « عابرو ثالنو

 ؟ كركح س مأ كمهف نم ، بيعأ كير.أ ىأ نم ىردأ ال هللاو : رمع لانف

 . ةرمعرلا ءاضق كتيل و دتف بهذا

 نيطو تيب ىلإ بعك لخد ى ةرصبلا ةشئاعو ريبزلاو ةحلط مدق امل : ليقو

 . ةنتمل الازتعا ، هبارشو هماعط اهنم لرانقي ة ك لعج و « هيلت

 فلختي مل كعم جرخ نإ روس نب بعك : اهنع هللا ى ضر ةشئاول ليقف

 . اهبحي ف ةيناثلا هتداقف . اهبحي : هتدانف هيلإ تبكرف . دحأ دزألا نم

 .اهلكف ! ؟قح كيلع ىلو ى كمأب تسلأ بعك اب : تلاتف

 ىشمو ، هرشنو فحصملا ذخأف جرت سانلا نيب حاصأ نأ ديرأ امإ : تلات

 .بقعهل سيل واحلاص اريخ ناكو . هلتقن برذ مهس ءاجف .هيف امل مهوعدي نيغصلانيب

 رابخأ نم ث ىناعملا ةدئاف ةدايز لجأل ث لوقلا اذه ىف رابخألا نم انرثك أ

 . قيفوتلا هبو . ا هلاو . فلسلا

& 3٥ذ٭ ئ



 ۔ ٢٧٣

 ثلاثلا لوقلا

 اك اح نوكي نم ةثص ىف

 . هب رمؤي و هل ىنبذي امو

 8 ضاق وأ لداع مامإ تح نم لاو وأ لداع مامإ نم الإ نوكي ال كلاو

 .مدع دغع « سانلا نيب كحلل نيلسملا ةعامج هماقأ وأ ى سانلا نيب كح مامإلا هله>

 زئاج ءالؤهف . قحلاب كحف « امهنيب مكحي نأ نامصخلا هب ىضر لجر وأ مامإلا

 { مهكحىلع موصخلا ربجمهلو . ريثك وأ ليلقنم هيلع اوكحنم ىلع ضام « مهكح

 مهربج هيلع الف ى نامصلا هب ىضرو . ضاق الو لاو الو ع مامإب سيل ىذلا الإ

 . ثالذ نيمصالا ىلع الو ، همكح ىلع

 .كالذىف هلعف زم اجو . مامإلا ةلزنمب وهف ى الدعاتيضاق مدق اذإلداعلا ناطلسلاو

 . ًاكاح رئاجلا ناطملدلا مدقتت ىف اوفلتخا و

 ف ك الا اذه لوخدر ى الدع ناطادلا همدقي ىذلا ك احلا ناك اذإ : ليقف

 . هتج> ةيوقتل الو هدي توبث الو ڵ، راجلا ناطلسلا ةعاط ريغ ةن ىلع كلا

 سانلا نيب لدعلاب مايقلاو 2 ةليسولا ءاغتبا ليبس ىلع كحلا ىف هلوخدب هتين امإو
 . هكح زاحف ئ قحلاب مودخلا نيب فاصن الا و

 هر موةي نه رم الل جر اذإ ‘ ةينلا هذه ىلع كلا ق لوخدلا هل زاحو

. هرا ءاش نإ قا ق روجأم وهو . هريخ



٢٨ 

 روجلا نأ روجلا لهأ ملعيل « ةربابجلا رمأب كح نأ دحأل زوجنال : ل

 م . . م. ۔ ! 7

 .« آروغكو أ مثآ مهنم عملت الو » : ىناعت هللا لاق دمتو . لدعلا لهأ دنع 7

 نال تممأ نكنال : لت :ل م ىنلا ل ااقر ١

 . كللذ مامإلا مهحلوي ىتح ى مكحألا ةالولا الو ةاضتلل زوجي ال : ليقو

 ةعاط ىلع ذه ) و ةدقعو نيملسمل مالعأ ىضرب الإ \. امإ نركي ٦١ امالاو

 . اهف هللا

 ءاضقلاو ڵ مهرومأ ىن هتيعر ىلع لمعتسي نأ لدعلا ةمأ نم دحأل زوجي الو

 . لدملا لهأ ريغ مهدي

 ناكولو ماكحألا رومأ نم ءىش ىن انموق ن. ادحأ لممتسي نأ هل بح الو

 ةلادعلا لهأ الإ 2 هقلخى اهملع هللا هنمتنا ىتلا هتنامأ ىلع نمتأب الو 7 هنيد ى الدع

 هللا لاق . هضرأ ىف هللا ءافلخ مه نيملسملا نأل ؛ نيملسملا ةوعد لهأ نم « ةيالولاو

 ف 71 تاحلاصلا 7 كنم اوتآ نيذلا 1 دعو » : لجو زع

 . مهل 7 ا ىذلا مهنيد مل ركسلاو مهلبق نم نذا فزلختسا اك ضرألا

 . هتلخ نم د>أ مهفلختسي مل ولو ، هباتك كحم هضرأ ىف هؤافلخ مه نونم ؤ

 ص سبلاو ةبوقعلا هل زيجو . ةربابجلا رمأب كلا زاوجب لوقي نم ةجح اذه لمعل و

 امك احالو « رابجال دضامب سيل كلذ ىف هنأل ؛ موصخال فاصنإلاو « ملظلا نم عنملاو

 مكحلاب هل رابجلا رمأو . ةيعرلا نم دحاو وه رابجلا نأل ؟ هب هل نذأب ايذ هل

فورعملاب رمأ وه



_ ٢٨٩ -. 

 لاخألا نم ءىش ىف قفاو اذإ ، املاظ ناك ولو هب ءاج نم لوبقم قحلاو

 لهأ نم ناك اذإ ء نيملسمل و هلل ودع ملاظلا رئاجلا ناطلسلا نأل ؛ قحلا ليبس

 شغلاو ملالاب سانلا لاومأ ذخأو « دابعلا ملظب ىلاعت هللا ىععف ء ةوعدلاو رارقإلا
 لتقو ث ةمرحملا روجلا برشو . ةمرحملا جورفلا لالحتسا نم شحاوفلا بكتراو

 ىف ةالصلا ةماقإ نم ث همزلي امب ماقو 2 مرحلا بذكلاب لانتو . ةمرحلا سفنلا

 ةربو ؛ هيم هللا هضرفام ىلع ةاكزلا ىدأو ك !هعف بحن امو ، اهطورش مامتب « اهتقو

 ىذا ضرفلا هنع طقسي هنإ : لوقنف . هبجوم ىلع مايصلاو جحلاب ىتأو ، هماحرأ

 . ىلاعت هل صاع ملاظملل هب وكر لاح ىف وهو 8 هيلع هللا هبجوأ ام ىلع هادأ

 : لوقن الو . فورب رمأ وه قحلاب مكحب نأ ك ك الا اذهل هرمأ كلذكف

 هنأل ؛ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا هيلع بجا وا نم وهو 2 لطابلا نم هنإ

 . فورعملا رمأ نم

 لصف

 نإ ك ريخم هيف لخادلا نوكي امهدحأ : نيهجو ىلع مكحلا ىف لوخدلاو

 هيف ىلي عضوم ىف ناك اذإ ث هل زاج رييختلاف . لخدي مل ءاش نإو ، لخد ءاش

 . ةيضقلا مكحم اًقراع ناكو ث املع هنم ىلعأ وه نمم هريغ مكلا

 . اهف لوخدلاب ىلتبي ىتلا ةيضنلا مكحن اناع ناك اذإ وه هل رييخال ىذلاو

 هيمح ىعدملا ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع نإو . هيلع ىعدملا نم ىعدملا عضوم فرميو

. نيولا



 .٠.عح _

 ىف لتبي مل ولو هيف لوخدلا هل زاج هماكحأ نم دلوتي امو ثاذ فرع اذإف

 هيلعو . ًاريخم نوكي ثيح اهذاننإ هيلعو هل ناك ث ةيضقلا هذهب الإ « .ل هرمع

 . هيلع هلبا اهجوأ ةضيرفل انسيضم اهكرتب ناكو . اهذاننإ همزلي ثيح اهذاننإ

 هملع الو ك ملعي ال ام ىلع مدقي ْن ا هل روحجن او ك ةهضقلا ملح مله اذإ ا.أو

 ا.ميب ىضقي نم امهسفنأل ابلطي نأ نيصحلا ىلعو . ةيضتلا كلت مكح نع لاؤسلا

 . هربخ

 بوتي نأ الإ 2 اكلاه [الاظ امنآ ناك ، قحلا قفاوف « لع ربغب ىنق نإ

 . همكح سفن وأ لام نم فات اه مرنيو ك عجريو

 مايتلاو ‘ ماكحألا ذافن ا مهنكم نيملسملا نم ةعامح ناكو ‘ ك احلا مدع اذإو

 : مكلاب مايقلا ىلع هب نوردقي امم ءىشل ماع الو ‘ زر الو ةيقن ربخ نم ؤ لدعلاب

 . ةالصلا مهمزلت اك مكلاب مايقلا مهمزلي هنإ

 ذافنإ ىلع ردقب نيملسملا نم دحاو لجر ناكو ، ةعامج الو ك اح نكي مل نإف

 ؛ ك احلا و ةعاجلا ماقم ماقو 2 كلذ هل زاج « مالسإلا ىف هتوقو هملع عضوم « ماكحألا

 . كالذ ىف نيملسملا ةرواشم هل انببحأ ، كلذ ىف نيململا ةرواشم هنكمأ نإف

 , ةرواشملا هنكم لو > هليطعتو هعايض ىخ ماكحألا نم اميش ىأر نإو

 هرا دنع با ونلا هل وجرنو . مولم الو ء ىلحم هن ١ : لن ( هبجو ىلع مكحلا ماقأف

. هليا ءاش نإ . كلذ ىف ابسقحم ناك اذإ 2 ىلاعت



٣٧١ 

 لصف

 ح هلزع ءاش نا و 0 همدت ءاش نإ مامإلا زم ةفص وه مامإلا ل+ة نه ىضاقلا

 . هللا ةتاط نمه هلزع ناك اذإ

 ىلع ماقتسا ا. هلزع ىف ةجح هيمت مه الف 2 ايضاق اوماقأ اذإ ةعاجلا امأو

 . اهنع فم ةي ملو ، ماكحألا نم اتيش عيضي ملو . لدعلاب ماقو ، قحلا

 لصق

 مهل ال. هل الف ، ةعامج وأ مامإ نم هماقأ نمم ىنتسي نأ دارأ اذإ ىضاقلا امأ و

 نأ الإ 2 كلذ ىف لوخدلا دنع ةطيرش مهملع هل سيلو المت رمألا مزتلا اذإ کالذ

 . هنم ءاضقل لضفأ وه نمم ع هريغ دحأ ىلع نرهلسملاو وه قفتي

 & هيلع ارداق ماد ام ث هللا رمأ عيضي نأ هعسي الف ، هجولا اذه ريغ ىلع امأو

 . هرحدني و هنيعي هللا نإف . هللا نيعتسي و 2 هسفن همزلأ امب كسقلا هلو

 نرم دحأ لخد اذإ فوقولاو ، ىماتيال ليكولاو ىلاولاو مامإلا كالذنَو

 { هنم ىلعأ وه نم دحب نأ الإ 2 اهكرت هل زرحي الف { ةعاطلا نم ءىش ىف ءالؤه

 ا۔اك ربلا لامعأ ميمج نم هب موقيو 4 رمألا مزتليف ، هنع ةياملا ه وجرو

 . ملع أ هللاو

 لصف

 ىوقتلاو مللاو ملعلا عمج نملالإ ءاضقلا زوجال هنإ : رانآلا ضعب ىف ليقو

. مهفلاو عرولاو



 هرظحو ، هخوسنمو هخسانب املاع " لجو زع هللا باتكسا اظفاح نوكي نأو

 اذه مم ًاملاعو ى هبدنو هضرفو ى هماعو هداخو 2 ههباشتمو هكحمو « هتحابإ و

 ًالاعو 2 هرهد لهأ فالتخاب لاعو 2 اهخوسنمو اهخسانو « ت هللا لوسر ةنسب

 . هل.تحم ريغو دلمتحمو هدراوم ر هرداصمو « سايقلا لبوأتبو ، برعلا ةغلب

 . هنيد ىف الدع اذه مم نوكيو . هيلع دري امل ازيمم ، لقملا حيحص نوكيو

 عأ هللاو

 لصف

 . ىمعألا الو « ةأرملا الو ء انك اح نوكي نأ دبعلل زوجي الو

 عمسيال ىذلا ممألا الو 2 هريغ مكحلا لصن لو اذإ فالتخا ىمعألا ىنو
 . فلفألا الو { لقعلا صقتنم الو ء مكبألا الو ء سرخألا الو « موصخلا مد

 . زوجنال : ليقو . همكح زوجي : ليقف . طيقنلا ىن اوفلتخاو

 . انك اح نوكي نأ زوجنال مهتلاو

 نأ الإ ، هضقني نأ هريغ كا نكي مل ، قحلاب امكح مكح ك اح لك : ليقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . أطخ هنأ ءاململا عمجيو . انيب اروج ىري

ه ٭
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 عبارلا لوتلا

 هل ىغبني ام ركذ و ىضاقلا بادآ نم ءىش ركذ ىف

 مكحىذلا مكحلا سلجمىلإ جرخم نأ ىلاولا وأ ىضاتلا وأ ماءإلا دارأ اذإ و

 ىلإ جرخي مش ىذفتبو أضوتيو ، هتجاح ىضقي ىتح جرخي الف ڵ سانلا نيب هيف

 . راقولاو ةنيكسلا هيلعو ، هسلجم

 . سانلا نيب مكحا جرخي الف ڵ بضغ هب ناكنإو

 ىور ام ؛ هلزنم ىلإ عجريلف ء هسلجم ىلإ هجورخ دعب بضغ هب ثدح نإ و

 :ن هنعو . نابضغ وهو نينثا نيب كاملا م كن :ال : لاق هن أ .9 )ىنلا نع

 . نامبش"”وه وهو الإ ىضاقلا ىذميال : لاف هن ]

 ةيناهلاهللا لأي مث . سلجا نم رضح نم ىلع سيلف ء سمجلا ىلإ لصو اذإف

 . قيفوتلاو ةمصعلاو داشرالاو نوعلاو

 :لانأ وتلل ىنلا نع “"٨ىورملا ثيدحال 2 ةلبقلا لبقتسم هسلجم ىف نوكيو

 ةللا هب لبقتسا ام سل الا فرشأ نإو . فرش ءىش لكل

 طشنتو 4 مهب ولق ءىرتجم ىتح ةهنه مهنع ضرعأ موصخلا هيلإ سلج اذإو

 . مهحج> نورك ذيو ٤ مهتنسل أ

 ةركب فأ نع ةعاجلا هحرخأ ( ١(

 . نايرو : دازو . ديعس فأ نع قهيبلا هجرخا )٢(

 . سابع نبا نع مكاحلاو ريكلا ىف ىتاربطلا هجرخ؟ )٣(
 ( ٩ ج ۔ نيبلاطاا جهنم - ) ٣



 س ٣٤

 ىلع اهدحأ مفر الو ، سلجلا ىن امهنيب ىواسيو ث هيدي نيب نايدلا سلجيو

 . رخآلا

 لز نإف . مكحلا نارمضحب عرولاو ملعلا لهأ نم هناسلاجي نالجر أيهت نإو

 ىرخأو ايند هل سأ وهف موصلا نامويو . داربخأ قحلا نع لفغ نإو « هادشرأ

 . موصخلا ا نيب لدعيو

 . موصخلا نم الوأ نيمداتلا نيب رظني نأ هل بحتسيو

 . كلذ رخؤي الو « امهنيب رظنيلف ، موصملا نيب مكحلاو رظنلا هنكمأ نإ و

 . راهنلا فصتني نأ ىلإ سانلا دمةي نأ هل بحتسيو

 ريغ نم لمتحم نا اذه و . ٨اكر اهنل اب سانلل د وهذلا بحتسي ماكحلا صعب و

 لاجرلا نم برقأ ك احلا دنع ءاسنلا نوكتتو . لاح رييننت الو . رجض الو لالم

 . برقأ هيلإ نهثاعدب توصلا نوكيل ، كاملا ىلإ

 ةنسو هلراباتكبو 2 برعلا ناسلب ءالعلا هرمأ ىف رواشي نأ ىضاتلل بحتسيو

 . مهليواقأ فالتخاو ‘ نيملسملا نم فلسلا راثآو س هيبن

 . سايقلا فرعي املاع : ةخسن ىف . القاع نوكيو

 مراع نوكي ىتح لجر ىف اذه نكمم الو . ههوجوو مالكلا فرحم الو

 . هدنع قحلا دصق الإ دصقي الو . هنيد ىن انومأم نوكي ىتحو ، برعلا ناسلب

راشأهن أ هربخ ىتح ‘ لاح لك ىلع هيلإ هب راشأ يش هدنع ناك نمم لبقي الو



 ۔ ٣٥

 هيلع عمتجع لصأ ىلع سايق وأ عامجإ وأ ، ةنس وأ باتك وأ 7 مزل قح نم « هب

 . لاق ىذلا ريغ .7 لمتحي له راتني و

 . هلبق اهتياور ىف فلتخ ملو ةنس تناك وأ « لاق ىذلا ريغ لمتحم نكي مل نإف

 عامجإ و ةنسلاو باتكلانم الصأ هل رضحأ رمألا نم لكشم هيلع درو اذإو

 اهس مكح نأ هملع بحي ةجح هل نيبةن ىتح مكح الو . كللذ نع مهلأسو . ةمألا

 1 ص رظنلاو { مكلا ىف ى نيمصخلا نيب ىوسي نأ كاملا ىلع بحي و

 . هتح> دحاو لك ذفنت ىتح « امهيلع لا,ةإلا نسحو ى امهنم عايسالاو « هيات

 سانال اهب اومكح ىتلا مهماكحأ ىلع لودعلا اودهشي نأ ماكحلل ىغبني ىذلاو

 ذخؤب . مهم كللذ زاوج مايأ ىف س کالذ وح و لاومألا و نامع :ألا و صب ها رذلا نه

 . محلاوز دعب كلذب

 ،مهرومأ نم هيلع درو ام سانللبقكي راحص نم هعافنرا لبقناورم وب أ ناكو

 ردق ىلع ى هلهأل كالذب دهشن ت م ماكحأ هب دهشي ناك اممو . كالذ ىلع دهشيو

 . هيملع درو ام

 & ىرقلا ضعب ىلإ مكح ك الا دنع نم ذفنأ اذإ اضيأ ك الا هلعفي اممو

 جاتحا اذإ ةطاحتسا تالذ ىف نأل ؛ هدنع باتك ىف هب بتكي ام ريظن بتك

 ًاعيامث هدجو « هيف رمألا فيكو . هدنع كلذ حص فيك فرعي نأ ء كلذ مب نم

 نإو هنع اهلبقي مث ليدعتلا بتك لجرلا مكاحلا عدوتسيو . ههجو ىلع هدنع

. اهظفحب م



_ ٣٦ 

 ىن هتثي نأ رخألل امهدحأ فاحتساف «نايصخ هيلإ عزانت اذإ ك احال ىغبنيو

 . كلذب هل بتكيو ك هل دهشيو « ىرخ أ ةرم هغاحتسي مج ري الثل ؛ هرتفد

 : هل بتكي نأ ىري بوبحم نب دمحم ناكو

 . ميحرا نرلا للا م

 رصم ىلعو . نالف نبا نالف مامإلا ىلاو « نالف نبا نالف هبتك باتك اذه

 ك نيمهاسملا دوهش هيلع دهشأو . اذك ةنس نم اذك رهش نم اذك موي ىف ء اذك

 نالف ىعداف « نالف نا نالفو ى نالف نبا نالف ىل رمح هن أ هلغسأ وأ ث هردص ىف

 هل هتفلحتساو ى هتنيب لطبأو ث هغيمي ىلإ لزنأف 2 ةنيبلاب هتوعدف 2 اذك نالف ىلع

 نالف ”ىربو . هل فلحف « قحلا اذه نم ىعدا ام ىلع نيلسملا نيع 0 هبلطمو هي أرب

 ةجح هنع تعطقو « هنم ةءارىلاب هل تمكحو . هاربأو اذه نالف ىوعد نم اذه

 . هيلع هل دهشو . قحلا اذه ىف نالف نما نالف

 قوقحلا نم هعم حصام كلذكو .ماكحألا نم هيديىلع ىرجام لك كلذكو

 . هب مكحام عمجو بايغألاو ماتيألاو ءاسنلا ضئارفو

 . دوهشلا ىلع الو ء هيلع مكح نمل نيم كاهلا ىلع سيلو

 جتتحا « ءىش دعب اتيش « نامألاب الجر تنعتي هنأ لجر نم ك احلا ىأر اذإو

 هقلحتسأ ىتح اهلك كبلاطمممجاف . ةدحاو انيمي الإ كا هفلحتسأ ال ىنأ مكاحلا هيلع

 . هب مكحو بوبحم نب دمحم كالذ لعف دقو . ةدحاو انيمي اهلع كل

 سيلج "راسي الو ، مكحلا ساجم ىف ادحأ حزامب نأ ك اال ىنبني الو

. همارق ءايصحللاو



 ۔ ٣٧٣

 ناكام ىرتشي وأ عيبي نأ : ضاق دأ لاو مامإ نم ث كاحال ىنبني الو

 لاو لدءام : ةلم ىنلا لوقل ، هب قثي نم هريغ كاذ ىلوي نكلو . انك اح

 , ريعتسي الو هلمع لهأ نم الو « موصخلا دحأ نم ضرقتسا الو « هتيعر ىف رجا

 ىنقتسينأ لبق نم ضرتقي وأ ، هنم ريعتسي ناك قيدص نم الإ ، اهريغ الو ةباد

 .ءىش ىف هيلإ مصاخ سيلو

 ا طرقم حرذ وأ ، طرفم عزجل ، بلقلا ريغتم وهو مكح نأ ك اح ل هركيو

 . بلاغ ساعن وأ ، قلتم ضرم وأ

 ىذقأ امإ : ل وةي حي رش ناكو . اهنع لعس اذإ ماكحألا ق تفي نأ هل هركي و

 . فأ الو

 . لعب ىتفأ اذإ هيلع سأب الف « ماكحألا ريغ نيدلا رومأ رثاس ىف ايتئلا امأو

 نا ىلع نع ىور امل ؛ رخآلا نود نيمصحلا دحأ فيضي نأ ك احال هركي و

 . همصخ هعمو الإ مصحلا فيضن نأ ك ةملظ هللا لوسر اناهن : لاق هنأ بلاط ىبأ

 ئ املس ك افطعتم ) ايحر ك ااق .كتم اماح اًنبثتم ن وكي نأ ك احال ىعبني و

 بيبحلاو ك ضيفلاو عيفرلاو > فيرشلار معييضولاو ‘ فيعضلاو ىرقلا نيب ىوسي

 . ضيغبلاو

 .سانلا نم دحأ مالكب أبعي نأ ريغ نم ، همكَح ىف ىلاعت هلل هدصقم نكيلو

 ىذلا مويقلا ىحلا هللا ىلع لكوتيو ث هللا رمأل ضيلو ، بتاوعلاب لفتحب الو

. ريبخ فيطل هدابعب هللاو . سانلا نيب و هنيبام حمسيو ، توععال



_ ٣٨ 

 قفرلا نم هظح ىطع ١ نم : لاق هن أ :ل ىنلا نع ٠ ادردلا فأ نع ىررو

 . ريل ا نم ٨ن> مرح دمو ك قمرلا نم ه;ظ> مرح نمو . رغثلا نم هل> ىطع ١ دقف

 . ةميمذ ةلصخ لك كرتبو 2 ةديمح ةلصخ لكب ذخأي نأ ك اجل ىنبنيو

 ؛بئاغلا مدقم ىنأيو ى زانجلا عيشيو ، ىضرملا دوعب نأ ك اجإ زوح : ليقو

 . هلك ثالذ لعفي ناك لص ىنلا نأل

 لصف

 هيلإ لصي ؛ زراب حيسف ناكم ىف ءاضقل سلجي نأ ك اا بحتسي : ليقو

 ؛ رذع رغ نه بجتحم الو . هيف ىدذقبي ىذلا كلبلا طسو ف نوكبو . دح ] لك

 بجتحاف ، سانلا رومأ نم اتيش ىلو نم : لاق هنأ لالظ ىنلا نع ىور امل

 . ةمايقلا موب هرةفو هتجاحنود هللا بجح مهتثافو مهتجاح نود

 ك ناخد وأ 2 درب وأ رحن هيف ىذأتيال ثيح « هلجم نوكي نأ هل بحتسيو

 . ةنقنم حر وأ

 : لاق هنأ ةلط ىنلا نع ذاعم ىور امل ؛ ءاضقل دجسملا ىف سولجلا هركيو

 مكتاموصخو ‘ مكتاوصأ عفرو ‘ مكنين اجمو مكنايبص كزجاسم اوبذج

 . مكعيب و كءارشو مكسفريس لسو كدودحو

 سأب الف ع نينئالا ةموكح تقفتاو ع مكلا ريغل دجسملا ىف هسولج قفتا نإف

 . دجسملا ىن امهنيب مكحلا

 )١( ىناربطلاو كاملاو دحأ دنع وهو . ميرم ىبأ نع ىذمزتلاو دواد وبأ هجرخأ .



 ءاضتلاهيف نكمي ناكم لك ىفو « دجسملاىف ءاضقلا زاوجب نيملسملا لوق رثك أو

 . هريغ وأ قب وي رط ىف وأ « هتيب ىف ناك هيلع ىذتتسا ىذلا رصملا نم

 اديعب ‘ اقذاحاتيمأ اًبجاح ذخا ك اًبحاح ذختينأ ك اح ةحاحلا تعد نإو

 هيف نساج اناكم ذختيو . موصخلا نم هيلإ قبس نم ميدقتب هيصو و . عمطلا نم

 . كلذ ىلإ جاتحا نإ
 . ماكحلاو ةاضقلا هب بتاكي امع راع 2 اًبتاك ذخا بتاك ىإ جاتحا نإو

 . اضرم الدع الإ بتاكلا نوكي الو . كوكصلاو رضاحملا نم هبتكي امو

 . هللا امهمحر « ىلع نب ىسوم ابتاك ناكر ثبلا نب ديعس نأ انغلبو

 ةيواعمو رافع نب نامثعو بلاط ىبأ نب ىلعو تباث نب ديز ناكو

 . ت هللا لوسرل اي اتك 4 مهريغو نايفس فأ نا

 نينثا نيب مكح هيلإ درو اذإ تاغالاب ملاع نامجرت هعم نوكي نأ هل ىغبنيو
 . مهيواعدو مهتاموصخ نع هل ربهيل 7 بر تاذل لهأ ريغ

 . :نل هللا لوسر نامج رت ناك تباث ن نب 7 هر ن أ ىور دقو

 . رارقإلا وأ ىوعدلاب قطغي نيح ، مصخلا مف ىلإ رظني نأ كاحال ىغبنيو

 . لمالا ىف مكلا زوجمال : ليقو

 ؛ هيلع رداق وهو قحلا نم عنتما نم سبحلاو برضلاب بدؤي نأ ك احللو

 ديز نب ة>راخ لاق ؟دحاو ناجرب زوجي لهو . ماكلا ةجرت باب : ىراخبلا لاق ()

 تبتك : لاق . دوهيلا باتك ملعتي نأ هرمأ ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا نا : هيبأ نع تباث نيا
 . فوع ني نرلا دبعو ىلع هدنعو . هما اوبتك اذإ ‘ مهبتك هتارقأو لسو هماع هئنأ ىلص ىنال
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 ۔ ع.

 نإف . هديب هريغيلف اركنم كنم ىأر نم : لاق هنأ ةلط ةم ىنلا نع اورا

 راكنإلا فعضأ كالذو . هبلتبن هيلت ر.ةي م نإ . هناسلبف هيلع ردقي مل

 . هريغ دي نم طسبأ مامإلا

 لصف

 . امك اح هيف نوكب ىذلا نيحلا ىن هملع امب كح نأ ك احال زوجي : ليقو

 نأ : امهنيب قرفلاو ٠ هب كحم نأ زوجي الف « اكاح نوكب نأ لبق هملع امأو
 نأ هل اضيأو . مكحا هسلجم ف حصو . هدنع تبثي قح وه امنإ ؛ كح وهو هملع اس

 سلجم ىف هعم حص امنأكف « هرصم ىف هعم حص ام لكو ءاش ثيح رصملا ىف مكحن

 .ملعأ هللاو . هلعام مكحمنأ هل زاج كلذلف . مكحال هل سلاجم ردملا لكو . مكحلا

 . املع بجوت امنإ ةنبا نأل ؛ ةنيبلا نم ىوقأو حصأ ىضاقلا ع : ليقو

 مهعرو ةلقو « دوهشلا طنفب انلعل ؛ با وبألا نم باب ىف باتني نأ زوجيو . [رهاظ

 امب مكحب نأ ك احلا هللا دتمت دقو . ىناثلا ىف بلتنيال كاجلا هلع اهو . مهناب ى

 . « نومي مو قخاب 7 نم ه الإ » : ىلاعت هللا لاق . . ملعي

 . ةعمز نم هللا دبعو صاقو ىب أ نب دعس نيب (')هملمب ةنال ى لا مكح دقو

 ىلع نيلا تعقوف { نالجر وثتع ط ىبنلا ىلإ متخا ] لاق سابع نبا نعو

 مالسلا هيلع لبربج لزنف . ءىش هدنع هلام وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو :فلن 2 اهدحأ

 . هقح هيطعي نأ هرمأو . هقح هدنع هل نإ ى بذاك هنإ : هل لاقن . التم ىنلا ىلع

 ديعس ىنأ نع ةعبرألاو ملسمو دمحأ هجرخأ )١(

 )٢( ربلا ديع نيا لاق . اهريغو ملس.و ىراخ,اا يف وهو . ةشئاع نع عي ,رلا هحرخأ :

 هنآ رهاظلاو : هنع هنلا ىضر ىملاسلا انخيش لق . ةباحصاا نم اس نبرشعو ةعضب نع ءاج

 م . كلذ ركني هنأل ةعمز شارن اهنأ دعس فا ءاب ىنق



 لصف

 . مآسيو لمي كلذ نأل ؛ سولجلا لوطب هسفن بعتب نأ كاحال ىنبني الو

 ؟دارنإلا امو . هللا لوسراي : اولاق . دارفإلاو مك الإ :لوقي وملليع للا لوسر ناكو

 دعا : ل وتيف نيكسملاو يلاو ةلمرألا ىن أتف ى ااماع مك دحأ نوكي نأ : لاق

 . : لوقيف . هبنج ىلإ هدمقيف ڵ فبرشلاو ىنغلا ىتأيو . كتجاح ىف رظنأ ىتح
 . اهب اوليعو 2 هتجاح اوضقا ؟ كتجاح ام

 لصف

 قبسي الثل 2 همصخ هع هو الإ دحأ ةمكش عمسي نأ مك احال ىبني الو : ليق

 هللاو . دئاكملا نم فرط وهو ي هب>اص ىلع ةمهنلاو لفلا هيف قلي ءىش هبلق ىف

. قيفوتلا هبو . عأ



٤٢ 

 سماخلا لوقلا

 ءاضتلا ىف ديدشتلاو ظيلنتلا ىف رابخألا نم ءاج امف

 هيف بيغرتلاو ، ايندلا ىلإ نوكرلا نم ماكحلاو ةاضقلا ربذيل و

 مكلعل ىردأال ىنإ : لاقف هباحصأ نم قلخ ىلع فتو قه ىنلا نإ : ليق

 محرتساف . ائيش نيملسملا رمأ نم مكنم ىلو نف . ىدعب نم ةمألا هذه رمأ نولتس

 موي ىلإ هتنعلو هللا بضذ هيلعف ، في ملف دهاعو « لدعي لف مكحو « محري ذ

 . ةمايقلا

 ىتح « ةمايقلا مو ال ولنم هب ىوأ الإ ةرشع ىلع ىلب لا و نمام : وتو لاقو

 رسالا هب فدلا 0١ لإ و اج الداع ناك نإف . ج روسج نم رسج ىلع فقوي

 ٠ .7 افي رخ نيعبس هب ى ح ملظم درسأ بج ف

 ةمايقلا موب ىضاقلاب ىتؤي : لاوقب ولتَط هللا لوسر تعمس : تلاق ةشئاع نعو

 3 ف نينثا (٢)نيب ىضق دق نوكي ال نأ ىنمتي ام &; باهلا ةدش نم قليف

 .ةدحاو

 صقي هلل الإ كسلا نإ » : ىلدت هللا لاق ؟ مك احلا وه ةغالا ىف ىضاقلاو

 . « نيلصافلا ريخ وهو قلا

 ايرثلا نم وأ ءامسلا نم رخ ه أ ىنمتي لجر كشوي : :ل هلل لوسر لاقو

 . اثيش سانلا رومأ نم لي ملو

 )١) ظادلألا ضعب ىف فالتخاب تماصلا نب ةدامع نع دمحأ هجرخأ .

)٢( دحأ هجرخ أ .



 س ٤٣

 كارأ ىنإ رذ ايأ اي : ةرامإلا هلأس امل ع ىراففلا رذ ىبأل : لاق هنأ والع هنعو

 . نينثا ىلع نرماتالو 3 قيلالام نيلوت ال ىسفنل بحأ ام ثلبحأ ىإ و . افيعض

 : لاقو . نيكس ريغب حبذ امبأكف“أ»اضتلا هيلع دقع نم : لاق هنأ ةيلح هنعو

 هريغ ةدعاج لك أ اذإ هبثذ نرم هماصنإ نوكب ىتح امكاح مك املا نوكي ال

 ةكئالملاو هللا ةنمل هيلعف 2 لعفيمل نإف . هتدعاج لك أ اذإ هريغبثذ نم هفاصنإك

 . نيعمجأ سانلاو

 سانلا رمأ نم هللا هالو نم :لوقي لمهلا لوسر تعمس : ناورم وبأ لاقو

 . هتجاح هنع هللا بجح ى مهتجاح نع بجتحاف « ايش

 ىلع لك { ءاعفشل اب هيلع ناهتساو ءاضقلا باط نم : : لاق هز ]")وتللتش هنعو

 . هددسي اكسام هيلع هللا لزنأ هيلع هرك أ نمو . هسقن

 تلكو ةلأسم نع اهتيطعأ نإ كنإف ةرامإلا لأست ال :لاق هنأ وللط هنعو

 . اهلع تنعأ ةلأسم ريغ نع اهتيطتأ نإ و . اهيلإ

 سانال ءىضي جارسل كنوك أنأ بحأ ام : هللا هحر باطخلا نب رمع لاقو

 . هكح ق ر وح نمل كللذو . هسقن قرحو

 نم صقني الو ء سانلل ناثيضي رمقلاو سمشلاك وهف همكح ىف لدعي نم امأو

 .لظلا تارايت جاومأ هاشخت ، ايل ؟رحم دباكيل مكاحلا نإ :لق غ . ءىش امهرون

 )١( نع هحام نياو ىذمرتلاو دواد وب ,٦و دحأ هاور ١ رلا ى وهو . ةريره يب :

 رخآ ظفلب .
 )٢( سنأ نع ىناسذلا الإ ةخلا هجرخأ .

 )٣( سنأ نع ناخيشلا هجرخأ .



 ۔ . , . “.. . ٤ . - . - ٨ ٤.

 نم الإ ، قرغي نا كشوي و ل>ر قرذلا رباكي املقو . ىرخأ هضنخ و ةرم هعفرتف

 . هتمحرب هيلع لضفتو ) ا همصع

 . لدملا الإ هنم مهكفيال « ىلاعت هللا ىدي نيب فق وم ادغ ةاضتللو

 الإ مف لدعي 1 ‘ ترثك و أ تلق ة هم ] ىلو نم - : لاق هن أ هت ةثتص ىبلا نعو

 ناطلسبىوقتيالو . هسفن هيمك احلا اذه عزانيملا ال . رانلا هبجو ىلع هلرا هبك أ

 رم الس نكيل و . هب هلز ا هرم أ ام رثن 1 ث - صع ال و . هب هل ه ١ نذأب 1 ام : هلل

 . هيلع هللا ةردق رك ذيلف ردق اذإو ضيغبلاو بيبحلاو ء ضيفحلاو عيفرلاو

 فيرشلاو عيضولاو ى فيعضلاو ىوقلا نيب مكحلا ىف ىرسب « اير افطعتم ايلح

 هلاب ذوعأ ك رانلا ىف نايضاق : ةئالث ةاضتلا :لاق هنأ )هئال ىنل نع ركذو

 هللاب ذوعأ . رانلا ىف كلذف « لمي وهو ىقح ريغب ىذق نف . ةنجلا ىف ضاقو . امهنم

 هللاب ذوعأ . رانلا ىف كلذف ء سانلا قوقح لهأف « ملعيال وهو ىضق ضاقو . اهنم

 اهناكس نم ىنلعجا مهللا . ةنجلا ىف كلذف ، هعلمي ودو قحلاب ىضق ضاقو . اهنم

 امل لمعلا لهأو

 لصف

 ؟ كيلإ بحأ كدابع ئأ بر : ىسوم لاق : سابع نبا لاق

 .اركذ ىل مرثرك أ : لاف

 ؟ ىنغ أ كدابع ىأف براي : لاف

   ۔۔۔۔ = ۔۔هه س

)١( ةريره ىبأ نع دواد وبأو هجام نبا هاور .



_ ٥ ٤ 

 . هتيطعأ امي ىضارلا : لاق

 ؟ مكحأ كدابع ىأذ براي : لاق

 . سانلا ىلع مكحم اك هسف. ىلع مكحم ىذلا : لاق

 خساذا ىلمتأ : هل لاتن ىضقي ضة ىلع رم هنأ ةبادلا ضعب نع ىورو

 ؟ خوسنملاو

 . ال : لاق

 . تكلهأو تكله : لق

 ليوأتب املاع نوكيىتح ءاضقال دعتب نأ لجرال ىغبنيال : ناليغ نب مشاه لاقو

 ةنسلاب املاع نوكي ىتحو . ههباشتمو همكحم و ، هخوسنمو هخسان و ڵ هريسفتو نآرقلا

 ملا نم لدعلا لهأ ةمألا راثآو

 : نيملسملا نم لجر هيلإ بتكف . ايضاق ءاد ردلا وب أ لعج : ليفو

 معنف { سانلا ءىربت تنك نإف . ابيبط ">تاعج كنأ ىننلب دقف دعب امأ

 . سانلا نم دحأ كيدي ىلع تومي نأ رذحاف اببمطت. تنك نإو . تنأ ام

 هللاو ببطتم : را . هيف كشف ءاضقب ىذق اذإ ءادردلا وبأ ناكو : لق

 :ن هللا لوسر ")ىنثعب : لاق ايلع نإ : ليقو . موصخلا لع اودر . ببطتم

 هديب برضف : لاق . ءاضماب ىل ملعال ىنإ : هل تلقف . نانلا نيب ىضفأل نملا ىلإ

 ءاضقلا ىف اهدعب تككش اف : لاق . هناسل تبثو « هبلق دها مهالا : لاق مث ىردص

 . ملعأ هللا ؛ . اذه ىلجم تسلج ىتح

 . ىسرافلا ناملس بتك ىنلا ل>رلاو . ديعس ند ىمح ن ٠,ع كلام هحرخأ. ) ( ١

 . ىلع ع هجام ن نبا هجرخأ )٢)
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 لصف

 ىلصي لجر رجأ نم لضنأ اموي ك اح رجأل :لاقي ناك: لاق ىرصبلا نسحلا

 . ةنس نيتس وأ ( ةنس نيعبس هتيب ىف

 دواد هيتوأ ايش بيمتأ : هل لاقف ءاضقلا بيعي الجر حيرش ىأر : 17

 . مالسلا هيلع ىنلا

 باصأف دهتجا اذإ كاملا نإ : لاق هنأ ك')وقاللط ىنلا نع ةياورلا ضعب ىن

 . نمضي الف ء ىأرلا هيف زوجي ءىش ىف أطخأ نإو . روجأ ةرشع هلف « قحلا

 ملاظلا نم فيعضلا فاصنإو ث فروبالا ةئاغإ ىورعما لضفأ نم : ليقو

 . فيرشلا

 : ورمع لاقف . موق نيب ىضقي نأ صاعلا نب ور رمأ هنأ ل ىنلا نعو

 رشع كلف تنسحأ نإف . مهنيب ضقا : لاقن ؟ رضاح تنأو هللا لوسر اي ىنقأ

 هدصقيو 2 قحلا در نأ هانعم لعلو . ةدحاو ةنسح كلف تأطخأ نإ و . تافسح

 نامضلاو . هلا نيبو هنيب اين مأللانم املاس نوكسم « هريب هناسل لزبن « هملعي ودو
 . ملعأ هللاو . لاملا تيي ىف

 ص فقمتم فيعض نمؤمو « لداع ناطلس وذ : ةئالث ةنجلا باحصأ نإ : ليقو

 . ملسمو بيرق لكل بلقلا ميحرو قدصتم ىنغو

 .مه نوطسقلماو . رون نم رإانم ىلع نونوكي نوطسقلل : ةالوو ىناا لاقو

 . مهاهأ و مهمكح ىف نولدعي نيذلا لاملا لهأ

 )١( اضيأ نيخيشلا ىف وهو . نارجأ هلف :رك ذو .ساعلا نب ورمع نع هجام نبا هجرخأ .
 



 ليبس ف وزغ ا نا نه ىلإ بحا لدعو ىحم ىذقأ : نيملسملا صع لاقو

١ 

 ةنس هرا .

 ءاضقلا نإ : ىرعشألا ىسوم ف ىلإ هللا همحر باطلا نب رمع بتك : ليقو

 هتين تصلخ نه . رخذلا هب مسج و ٠ رجألا هب هللا بجوي امم ، قحلا نطاوم ىف

 الإ دابلا نم لبةيال هللاو . سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك ث هسقن ىلع ولو قحلا ىف

 هب هانركذ ىذلا اذهو . مهتاينو مهلامعأر دابعلا ىلع علطملا هللاو . هل ًاصلاخ ناكام

 . ةيادهلا هب هللا دارأ نمل ةيافك

 نأ ماكحألا ىف لوخدلا دارأ اذإ هنأ هللا ىف انحصان نمل هبحو هلوقن ىذلاو

 : هناوخإ نم هرمصع ىف ناك نمو « هنامز لهأ رظني

 رو.ألاىف امزح طبضأو ‘ مهف دحأو ى املع هنم ىوقأ هريغنأ ىر ناك نإف

 كهدابعل و هي هنم آرظن ‘ ماكحألا ىف لوخدلا هنم دارأ نم ىفتسي و رذتعي نأ ڵ هنم

 . زعأو قحال برقأ هارب ايذ

 ، هرصم لهأ نم هناوخإ ىف مدقملا ، هرصعو هنامز ىف هنأ ىرب ناك نإ و

 كرتيو ، لوخدلا نم رذتعيال نأ ، رومألا ىف ًاطبضو 4 مهفو املع مهق وةيو

 نبدلا عراوشو ء ةسراد قحلا لبسو ى ةعماج ريغ مالسإلا رومأو ك ةعئاض ماكحألا

 . ةلجآلا ةيقابلا ةايلا نم اضوع ى ةلجاعلا ةحارلا ىف ةبغر ث ةسماط

 ءاهندلا ىف ةبغر ال ص هتاضرم ءانتباو « هلل ًاباستحا ماكحألا ىف هلوخد نكيلو

 بالجتساو ى هيلإ مههوجو فرحو ث سانلا مادختسال الو ص ةسايرال ابلط الو

. هل مهعفن



 رذتعي نأ ملسالا ى ةلزنم هنم ىلعأ وه نم دجو ام ىتم هنأ هداقتعا نوكبو

 . سفن بيطو « ردص ةمالسب « ةرذعملا هنم بلطيو 0 هيفعتسيو ، هيلإ

 ةمالسلا هللا نم هل وجرنف « ملعو قحالإ ضقي ملو 2 ةفصلا هذه لع لخد نإف
 غ هللا مراحم نع عروتو 4 هللا قتاو { هلل حصن { نسحم ناسحإ هللا دنع عيصي الو

 نم ىلع مالسلاو . الع نسحأ نم رجأ عيضيال هللا نإف . هللا طخسبام بنتجاو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ىدملا عبتا

هج ج ؛٭



 سداسلا لوقلا

 هيملع ىعدملا نم ىعدملا ةفرعمو ءادتبالا ىف

 : لاقو . ةلبةلا لبقتسم سلجو ، موصخلا نيب ىذقي نأ ك احلا دارأ اذإف

 الإ ةوق الو لوح الو . هللاب تنعتساو « هللا ىلع تاكوت محرا نحرلا هللا مس

 تبثو ىلق دها مهللا . ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو . ميظعلا ىدلا هلاب

 . هيلع ىعدملا نم ىعدملا فرعاو موصخلا نيب رظنت م . ىناسل

 اوزيمو . هيلع ىعدملانم ىعدملا ةفرعم ىلع لالدتسالا ىف نوملسملا فلتخا دقو

 ىذلا وه ىعدملا : مهضعب لاتف . اهلع نونبي ماكحأو 2 اهلإ نوبهذي لوصأب لذ

 رقي نآ الإ ص كرتي مل ةموصخلا كر اذإ هيلع ىعدملاو . كرت ةموصخلا كرت اذإ

 . ىعدملل هملسي وأ « هيف هيلع ىعدال ءيشلاب

 . بولطملا : هيلع ىعدملاو . بلاطلا : ىعدملا : ليقو

 . اثداح ارمأ ىعدا نم : هيلع ىعدملاو . لصألا ىعدا نم : ىعدملا : ليقو

 . ماعب سيل اذهو

 ىعدملا بلاطي نأ نسحم الو « ةنيبلاب بلاطي نأ نسح نم ىعدملا : ليقو

 . راكنإلا ىلع ةنيبلاب هيلع

 رهاظلا نه : هملع ىعدملاو . رهاظلا ىلالاخ وه ام ىعدن نم : :ىعدملا : لمقو

) ٩ ح نيل اطلا جهلم - ( ٤



 . الصأ عمست نأ زوجيال اهدحأ : برضأ ةئالث ىلع ىواعدلا نإ : ليت

 . هملع ىدصتي وأ هبه نأ هذعو هن أ ئ لجر ىلع لجر ىعدي نأ كاد لثمو

 وأ ‘ هكولم هز أ > بسنلا روهشم ابد رغ الحر ىعاي وأ ‘ لحمال اش ىعدي وأ

 عمست الف ، نوكي نأ نكميال ىذلا اذه لاثمأو . هدلو هنأ انس هنم ربك أ الجر

 . تانيبلاب ىعدملا هيف بلاطي الو « ىوعدلا هيف

 . ةنيبلاب ىعالل اهبف بلاطيو . ةعومسم ىوعدو

 كالمألا نم لصأ وأ « عاتم وأ لام ىف اقح لجرىلع ىعدي لجر لثم تاذو
 نإن . ةنيبلاب ثلذ ىف ىعدملا بلاطيف ء هل نوكت نأ نكميو . هدي ىف ناويحلا وأ
 . نيملا هيلع هل ناك ث ركم دملا نيم بلطو اهزمأ

 . ةنيملاب ىعدملا اهف بلاطي الو . ةعومسم ىوعدو

 هتمدخ ى امهنأ الإ امهرمأ منال ةأرما وأ لجر هدي ىف لجر لثم كلذو

 نانلكي الو . نارح امهف ةبرحلا نايعدي م ث هعئافص نم ديريو « ءاشي ذ امهفرمهي و

 اهدريف ةمجرلا هيف كلمب ، امالط ةأرملا قلطي لجرلا ثلذكو . امهبواعد ىلع ةنيبلا

 فلكتالو ص هنم نيبت اهنإف ى ةرعلاءاضقنا ىعدتف امون نيعبرأو ةسح وأ ، رهش دعب

 . ةنبلا كلذ ىلع

 ىتأيف توؤميف { نوكرشمو نوكسم دالوأ هل نوكي ملسمل لجرلا كلذكو

 لمق اوملسأ مهنأ نوعديو 2 مهبأ لام مسقي نأ لبق { كرشلا لدأ نم هدالوأ

 لبق اوملسأ مهنأ ةنيبلا نوفلكي الو 2 نيدملا هينب عم نوثر مهنإف « مهب أ توم

٠ نيم وتلا هب و . عأ هللاو ٠ قا هابشأو م ] توم
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 عباسلا لوتلا

 هيلع ىعدللو ىعدلل نيب مكحلا ى
 كلذ ىف ناميألاو تانيبلاو

 ، مهنيب ىرجت ىتلا تاعزانملا ىف مرصملا مكاحلا ىلإ لصو اذإ : اولاقو

 ىللإ هلوصوو هلمح نكمأ ايف ك راشبألاو ناويحلاو ضورملاو لاومألا ىف ىواعدلاو

 مكحو ض هيف رظنيل { ك احلاىدي نيب هفيقوتو هغيلبتوهليصوت موصخلا ىلعف ك الا

 . كلذ ىف قحلا نم ىر امب

 الودعيلإ مكاحلا ثب ء احلا ىلإ هب لوصولاالو 2 هلمح نكمي ال ام امأو
 اومكحو ، هيلع اوفقيل مهنعب نإو .. كلذيمك احلا نوملعيو « هيلع نوفتيو نورظني

 . كلذ مهلف هد

 بلطو ص ىوعد هبحاص ىلع امهنم دحاو لك ىعداف ص نامصلا رضح اذإ و

 هنيب مكحلا عطقني ىتح ‘ لوألا ىعدملا نم عمسي هنإف ڵ مكاحلا ىلإ فاصنإلا

 . ىناثلا نم عمسي مث همصخ نين و

 . هفاصنإب أدبو 2 هغم عمتسا ءاش امهيأ كلذ ىف رايخلا هل : ليقو

 نم ىوعد ىعدملا ىلع رخآلا ىعدا مث س ىوعد رخآ ىلع لجر ىعدا نإو

 . الوأ ىعدملا فاصنإب أدب ، رخآ هجو

 هرمأ ، هاوعرب كاملا دنع ةنيبلا هيلع ماقأ وأ ث هاوعدب همصخ هل رقأ نإف

. ةنيبلا وأ رارقإلاب هيلع هل حص ىذلا ملستب مك املا
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 هيلعو . اذهب هل ةجح الف هقح هيلإ ملسأ ىتح ىمصخ نم ىنفغصنأ لاق نإف

 . هريغ وأ سالفإب رذع هل نوكي نأ الإ « همصحل هيلع حص ىذلا قحلاب هذخأب نأ

 فاصنإ ىف ذخأ ، هنم عرفو همصخ نم هل حصام ىلإ ىعدملا اذه لصوأ اذإف

 . تفصو ام لثم هل عنصو « ضيأ هيلع هيعدي ايف همصخ

 لصف

 دي ىف اضرأ وأ اراد ايهدحأ ىعدي « نالجر مك احلا ىلإ عفترا اذإ : اولاقو

 هوبأ تام دقو ، نلا هدقنو { مهرد ةئامب هنم اهارتشا هابأ نأ ةنيبلا ماقأو ء رخآلا

 هيبأل لعيال هنأ ىلع ةنيبلا هفلكي نأ مكاحلل ىغبني هنإف ! عيبلا هيلع ىعدملا هدحجن

 . هيل ١ اهعفدو را زاب مك احلا هل ىذضق كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ اذإف . هريغ اثراو

 اهكرتو تام دق هابأ نأ معزي 2 لجر ديف اضرأ وأ [رادىعدا اذإ ثكالذكو

 ،ًاثراو هل فرعيال هنأ ريغ ى تيملل اهب ةرةمضرألا وأ رادلا هدي ىف ىذلاو . اناريم

 هنبا اذ مه نأو « اذه وبأ رادلا كلت بحاص انالف نأ الودع ةنيب ىعدلل ماقأف

 ك كلذ هبسن ىلع مهتداهش زي نأ ك اح ىنبني هنإف . هريغ اثراو هل نوملميال

 . رادلا هيل ا عفديو

 دشي أدب هنم نودجمال سانلا ةماع نأل ؛ هابأ اوكردي ١ ةنيبلا تناك نإو

 . نانئمطالاو ةرهشلا قيرط نم اذهو . ضعبل مهضعب

نالننبا نالف هنأ ىلع ةنيبلا ماقأف 2 رخآ ديف اًئاريم لجرىعدا نإ كلذكو
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 اثراو هل نوملهيال هثراو هنأو 2 دحاو بأ ىلإ نايقتلي ع نالف نما نالف تيملا نأو

 . ثاريملاب هل ىنقي نأ مك احال ىقبني هنإف . هريغ

 وأ هنبا تيملا كلذ نأ ةنيبلا هدخع ماقأف ‘ مك الا ىلإ كللذ دعب دحأ ءاجنإو

 ء لوألا نم ثاديلاب ىلوأ هلعجن نأ مك احلل ىنبني هنإف . هريغ هل ثراو الو هوبأ

 . هيلإ هعفدب رمأي و

 ىلإ هبسني ث نالف نبا نالف تيمل نأ ةنيبلا ماقأف 2 رخآ لجر ءاج اذإ امأو

 ، هريغ ائراو هل نوملعيال هه نبا نالف نبا نالف نأو ى ىرخأ ةليبقو ، رخآ بأ

 ةداهشلا نأل ؟ بأ وأ ذخف نم تبث نأ دمب 2 هبسن لوحم نأ مك اال ىنباي الف

 وأ ذخف نم تبث نأ دمب هبسن لقتني نأ زاج ولو ص ةضراعم ىرخألاو ةتباث ىلوألا

 ىلإ هبسن لقتني نأ زاج ولو . ةضراعم ىرخألاو ةتباث ىلوألا ةداهشلا نأل ؛ بأ

 . هل ةياهن الام ىلإ عبارو ثلاثل زاجل ىرخأ ةليبقو ناث بأ

 ثراو ال هنأ اودهشي نأ ء ثيراوملا ىف دوهشلا فلكي نأ مك احال ىغبني الو

 .كلذ تبث ، هريغ اثراو هل نوملعيال مهنأ اودهش اذإو . بيغ اذه نأل « هريغ هل

 دق هابأ نأ ، نيدهاش ثالذ ىلع ماقأو هيبأ توم لجر ىعدا نإ كلذكو

 نإ ، هيبأ ثاريم هل ىضقيو ث هدوهش ةداهش زيح نأ مك احلا ىلع بجو ع تام

 . هربغ ثراو هعم نكي

 2 هدجل اهنأ اضرأ وأ اراد ىعداف لجر مك املا ىلإ عفترا اذإ : ليق كلذك و

اثاريم اولوقي ملو 2 اناريم اهكرتو تام هنأو 2 اذه دجل اهنأ ةنيبلا كلذ ىلع ماقأو
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 ثاريملا اوزرحبمل مهنأ لبق نم ، ةزناج ريغ كذ ىف امهنداهش نإف . هيبأل الو اذهل

 ( ٠ اذهل اًئاريه اهكرت اولوقب و

 وأ ضرألا هذه كو ك تام ىعدملا اذه لح انالن نإ : اولق نإ كلذكو

 لعجمنأ مكاحلل ىغبني الف « هريغ انراو هل نوملعيال « اذهأل اّماريم رادلا هذه

 هل نوملهيال اذهل 2 انئاريم اهكرتو 2 تام اذه بأ نأ اودهثي نأ الإ اميش اذهل

 . هريغ اثراو

 تام هنأو 2 هدجل تناكاهنأ 2 راد وأ ضرأ ىلع ةنيبلا ماقأ نإ كلذكو

 2 هل اثاريم رادلا هذه نم هيصن كرتو هوب ا تام 71 { همعو هيبأل اثاريم 7

 « هيبأ لبق تام اذه دلاو هاخأ نأ ةنيبلا همع ماقأ مث« هريغ انراو هل نوملعي الو

 ىلع ةنيبلا ماقأو { وه هثروذ هوب أ تام 2 ڵ سدسلا هلام نم ثرو دق هابأ نأو

 ؛ هدوهش ةداهش زجم نأو ‘ لزألا ىعدملل اهم ىضقينأ مك احلل ىبلي هنإف . كلد

 . ةضراعم ىرخألا ةداهشلاو ةمات مهنداهہش نأل

 اهادحإ نأل ؛ ءىش نيتنيبلا نم لبقي الو ى هلكثلذ لطبي : نورخآ لاقو

 . امهنم ةقداصلا ملعت ىتح ةبذاك

 . ىعدملاو ىقرفلا ثاريم ةلزنمب امهشثاريم نوكي : مهضعب لاقو

 & اذك اذك موي تام هنأ ء لجر ثاريم ىلع ةنيبلا لجر ماقأ اذإ كلذكو

 تجوزت اهنأ ةنيبلا ةأرما تمانأ ش ڵ هريغ اثراو هل نوملعي الو . اذه هنبا هثروو

هنإف . كلذ د_عب تام مث ص ةنسلاو رهشلاو مويلا ثالذ دعب 6 اذكو اذك موي .



 ب- وهنوم نأل ؛ ءىشب اهل ىضقي الو 2 ةأرملا دوهش ةداهش لطبي نأ مك احال ىغبني

 . ىلوألا ةنيبلاو . لوألا تقولا ىف

 اهجوزت هنأ ةنيبلا تماقأف ص ىرخأ ةأرما تءاج ش { ةأرملا ةنىب تزاج ولو

 . هل ةياهن الام ىلإ ةثلاثو ةينال زاجل تالذ دعب تام هنأو ، تقولا كلذ دعب

 لصف

 دي ىف اراد وأ ًاضرأ اهدحأ ىعداف نالجر مامإلا ىلإ عفترا اذإو ، ليق

 هنأ رخآلا دهشو ك مهرد ةئامب هغم اهارتشا هنأ اهدحأ دهشف نيدهاش ماقأو ى رخآلا

 ،هيرهاش ةداهش لطبي نأو ء ءىشب هل ىضقيال نأ ك اح ىغبنيف اهضبقو ي هل اهسهو

 . رخآلا بذك أ دقن اهدحأ ةداهش ىعدا اذإ ىعدملا نأل ؛ افلتخا امهنأل

 اثيش ىعدا نم ث بايثلاو ثاثألاو عاتملاو ناويحلاو اهلك ضورعلا كلذكو

 ىضقيالو . ةزئاج ربغ ةلطاب هتنيبف ى هانركذ ام وحم ىلع هيف هتنيب تفلتخا مش ، هنم

 . ءىش هل

 { رخآلا دي ىف اراد اهدحأ ىعداف 2 نالجر مامإلا ىلإ عفترا اذإ كلذكو

 ىلع نيدهاش ماقأ مث ةنيبلا لذ ىلع ماقأو 2 هيلع اهب قدصتي مل هنأو ك هل اههو هنأ

 دق هنأل ، ءىشب هل ىضق نأ مام الل ىغبني الف . طق هل هه ل : لاقو . ةقدصلا

 . هتنيب بذك أو & هسفن بذك ] دق

 ` ءارشلا ىلع نيدهاشب ءاج م ، طق اهرتشي مل ثاريم اهنأ ىعدا ول كلذكو

 & هسقن ب ذك أدق هنأل ؛ . ىشر هل ىختب نأ مام الل ىغبأي الف ڵ هسقنل هنم

. هتنب بذ 7 أو



 ۔س ٥٦

 د وهشب كللذ لور ءاح ش » طق اع اهم قدصتي : لاقو . ةبه اهنأ ىعدا اذإ و

 ىغبني هنإف . ع اهب قدصتي نأ هتلأس ةبهلا ىندحج امل هنإ : لاقو . ةقدصلا ىلع

 كلذكو . هقنيبل الو هسفنل باذك إب سيل اذس» نأل تاذ زيجي نأ كاحل

 . قيفوتلا هب و . عأ هللاو . لئاسملا نم مدقت ايف

ه هم هج
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 نماثلا لوقلا

 مكاحلا هلعفي امو موصلا نيب مكلا ةفرعم ةيفيك ىف

 مك احلا ىلإ هيلع عفرو « هل هن أ هدي ىف الام لجر ىلع لجر ىعدا اذإ : ليقو

 هنأ ث هدي ىف ىذلا لاملا كلذ هيلع ىعداو 2 هرضحأ نإف : هراضحإب مك املا هرمأ

 . هيلإ هعفدي نأ مكاحلا هرمأ هب هل رقأ نإف . هيلع ىعدملا مكاحلا لأس هل

 هرمأ ةنيب هعم نإ : لاق نإف . ةنيبلا نع ىعدملا مكاحلا لأس هركنأ نإو

 . همصخ ةنيب عمسي رمضحب نأ همصخ رمأو « مولعم تقول اهراضحإب

 هاصدا ىذل هنأ هب اودهشو ث لاملا كلذب هل تدهش ث ةلداع ةنيب رمضحأ نإف

 ىعاملا مك الا رمأو 2 هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل تبث { هتفصو هدودح هوفصوو

 . ىعدملا ىلإ لاملا كلذ مفدي نأ : هيلع

 رضحأ نإف . هتنيب راضحإ مك املا هرمأ ةنيب هعم نإ : لاقو ةجحم جتحا نإو

 & كلذ اهب بجوتسي ةجحم هدي ىف ىذلا لاملا اضيأ هل تبث ، ةنيب لاملا هدي ىف ىذلا

 وهو ، ىعدملا ةنيب نم ىلوأ ديلا ىذ ةنيب نإ : لاق نم لوق ىلع هدي ىف امب هل كح

 . انه لوقلا رثك أ

 ةنيب هل تحص ىذلا لوألا ىعدلل لاملاب كح ةنيب هيلع ىعدملا رضحي ل نإو

 ١ . لاملاب

هلاب فلح ‘ نيملا هيلع هل ناك & هتني دعب ىعدملا نيع هملع ىعدملا دارأ نإف



 ۔ ٥٨

 كلذو . لطابب هل اردهش هدوهش زأ لعي الو . قح هيف اذهل ام « هل لاملا اذه نأ

 .)هيلع فلحم و ( هدودحم لاملا دحب نأ هب

 اذهلام « هل لاملا اذه نأ نيملا هيلع هلف 2 لاملا كلذ ىلع ةنيبلا ىعالل زجعأ نإ و

 اذه نأ هللاب فلح ىعدملا ىلإ نيملا هيلع ىعدلل در نإو « هيلع هيعدي امم قح هيف

 فرصيو « امهنم هيلع فلح نمل هب كح مث « هيلع هيعدي امم قح هيف اذهلام هل لال

 . هنع رخآلا

 ىعدملاو ص نيملاب ىلوأ ركنملا ناك ء فلحأ انأ : امهنم دحاو لكل اق نإو

 هعم نأ جتقحاف « لدعت لو لاملا كلذ ىف ىعدملا ةنيب تبنت نإو . ةنيبلاب ىلوأ

 هيفاوي نأ همصخ رمأو ، هتنيب رضحمام ردقب اجأ مكاحلا هلجأ « ىرخأ ةني

 اذهو . امهنيب كحلا عطتني ىتح هليزيال نأ هيلع ىعدملا ىلع لاملا رجحو « لجألل

 ىمس ذلا عضوملا نم اهب ىنأي ام ردةب لجؤيف 2 اهامس دق ةفورعم ةديب ىعدا اذإ

 ةثالث ىلإ لجؤي : ليقو . لدمت ملو اهرضحأ وأ 2 اهرضح مل نإف . ةنيبلا هيف

 . بلالملا وه ناكاذإ لجأت ام لجؤي : لاق ضعب و . لاجآ

 . هيلإ ىعدي ايف ررض كلذ ىف همصخ ىلع كلذ نكي لنإو

 مك احلا هفقوأ ى ناويحلا وأ ضورعلا نم ءىش ىن امهنيب ةعزانملا تناكن إ و
 عملا اذهب رآلا درو : لوقأ . نئازخلا ىلع هتنا هحر ىلاسلا خيشلا نع ةيشاح )١(

 نيملا همازلإف ع هيف ةجح اهنأل . ءىشلا كلذ تبث ءىعب تماق اذإ ةنيبلا نأل ؛ لكغم وهو اضيأ
 كلذب نيملا نع لكن اذإ هقح لاطبإ هنم لكشأو . ادج ىنخ اروز هل اودهش مهنأ ملعي ام هنأب
 اودهش مهنأ هيلع دوهثملا ىوعد مهيف عمست الف ، الودع مكاحلا مم اوناك اذإ دوهشلا نإف اضيأو

 كسمت نإو . ةجحلا باب ف . ىوقأ ماقملا اذ ه ىف نيملا همزليال نم : لوقب كسمتناف .اروز
 اذإ اميف ثبدحلا اذه ىنعم نإف . هل قح الف هقح ىلع فلحي مل نم . ثيدحب لوقلا اذه بابرأ

 ةناو . ةنيبلا نع زجع اذإ قح هلوكن دمب هل تبثي الف . نيملا نع لكتف ىعدملا ىلع نيما تدر

 ( ىملاسلا مالك ىهتنا ) . ملعأ
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 كلذ ىف لجؤي الو . ناميألاو ةنيبلاب امهنيب مكسحلا عطقني نأ ىلإ ةقث ىدي ىلع

 . هتنيبب رضحت ام ردقب الإ

 لصف

 . هيلع ىعدملا مكاحلا لأس اذكو اذك هيلع هل نأ هيلع ىعدا اذإ : لاقو

 :رضحأ نإ ةنيبلا ىعدلل ىلع ناكهركنأ نإو هيلإ عفدلاب هرمأ هقحب هل رقأ نإف

 . هيلإ عفدلاب هرمأ قح هلحص نإف هصخ نم رضحمب مكاحلا اهمس 2 لجألاىف ةنيب

 هدوهش نأ ملسي امو هيلع هل قحلا اذه نأ نيملا هيلع هل ناك هتنيب عم هنيمي دارأ نإو

 قح هيلع ام هل فلح ى هيلع ىعالل نيمي دارأو 7 ةنيب رضحمل نإو .لطابب هل اودهش

 . هنع مك الا هفرمص فلح اذإف . هيل إ ىعدي ام لبق نم

 لصق

 ، هثرو لجر نم ثاريم لبق نم ص هدي ىف الام لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 هب هل رقأ نإف . همصخ نم رضحمب هاوعد نع مكاحلا هلأس ، مك املا دنع رضحو

 . هيلإ هعفرب هرمأ

 لجأل هتنيب رضحب نأ مكاحلا هرمأو ى ةنيبلا هيلع ناك هايإ هركنأ نإو

 مكاحلا هرمأ 2 هتحب ةنيب هل حص نإف . لجألا كلذل ىفاوي نأ همصخ رمأو ، مولعم

 « هيلع ىعدملا همصخ نيمي دارأو ةنيبلا مده وأ ةنيب هل حصت مل نه . هيلإ ميلستلاب

 لمق نم ص اقح هيف اذهل لعي امو ث هثراو هيلع هفلخ لاملا اذه نأ هللاب انيمي فلح

 . هيلع ىوعدلا هذه نم ىعدي ام

 ، هوبأ هيلع هنلخ لاملا اذه نأ فلح ىعدملا ىلإ نيملا هيلع ىعدملا در نإو
١ . ىوعدلا هذه نم ىعدي ام لبق نم اقح هيف اذهل ملعي امو ص هنم هثرو نه وأ
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 فلح « كلذ ىلع نيملا تناك ةنيبلا هب هل تدهش ب الإ هتح فرعي مل نإف

 . لطابب هل اودهش هد وهش نأ ملعي ام هنأ هللاب

 هنأ ملعي ام هللاب 7 هيل ا هألأ هن أ ‘ ىعدي ام لبق نم ىوعدلا تناكنإو

 . قح ريغب هيلإ هأجلأ

 فمصيام ىلع فلحم امنإف ، عويبلا ىن ابرلا نم ءىش لبق ىوعدلا تناكنإو

 مك املا رظني ح خ ةنصلا ىلع نكل و ( ملسلا الو عطقل ابفلح الو ) ةغمصلا نم ىعدملا

 . هار !عب مكحيو , نيملا دمب نم كلذ ىف

 هللاب انيم فلح ةنيب ةأرلل نكت و « قادص لبق نم ىوعدلا تناك نإو

 . هيلإ هيعدت ىذلا فادصلا اذهو . قحلا اذه اهل هيلع ام

 هنع هتلازأ ام ، اهل هيلع قحلا اذه نأ هللاب انيب تفلح اهلإ نيملا در نإو

 . هوجولا نم هجوب

 مك املا هذخأ . هب هل رقأو مك الا دنع انيد وأ اتحلجر ىلإ لجرىعدا نإ و

 . هيلإ عفدلاب

 همطعي ىتح ك احلا 4سئح ( هناضق ىلع ردقيال هنأو ‘ موزعم هنأ جتقحا نإو

 . كلذ تبثت ةنيبب همالعإ حصي وأ ك هقح

 هنع لأسي ىتح ص سبحلاب اذه لثم أدبي ال هنأ هللا دبع ب أ نع كلذ دجويو

 ف محل ةحمحلاو قوقحلا لطبت اال انباحصأ دنع كلذو . هن اريج نم هب ةربلا لهأ

 > ةلماعملا نم امهنيب ايف ئ الام وأ اتح وأ اند بستكا دق ناكنإ هز أ : كلذ

. ةندبلاب همادعإ حصي ىتح دحاو وهف



 ىلع هتبسكم ىف ك الا هباع ضرف ى ةبسكم هل ناكو ى هسيلفت حص اذإف

 ريغل لضف ام ، هتوسكو هتققن نه ڵ هتبسكم لضفو هتردق نم ، كلذ نم ىرت ام

 . دودحم ءىشب هتبسكم نم هيلع ضرفي هنأ : اذه ريغب ليق دقو . كلذ

 عأ ةللاو . هيلع ىذلا نيدلا نم ىلوأ هنطب ناكهيزجنال هتبسكم تناك نإ

 ىف هعفرب هقن ؤم نم لضف ام هن أ : لوقلا اذه ت رتخا ىن أ ريغ ى كالذ نم لدعألاب

 . هيلع حصت ىتلا قوقحلا نم ناكام وأ « ةيدلا وأ قادصلا وأ ، نيدلا

 لصق

 هثل:ةصح هيف هل نأ هيلع ىعدملا رقأف هدي ىن الام لجر ىلع لجر ىعدا اذإ و

 هل نأ : ةنيبلا لاملا هدي ىف ىذلا ىلع : مهضعب لاتف كلذ ىف اوفلتخا دقف . هعبر وأ

 ىف ىذلا ىلعو . هيف ديلا اذ ىعدملا راصو ءىشب هنم ىعدملل رقأ دق هنأل ، ةصح هيذ

 . ةصح هين هل نأ . ةنيبلا لاملا هدي

 . قحهيف اذهل امو :هل هلك لاملا اذهنأ هلفلح { همصخ فلحتسي نأ دارأ نإ و

 . اقح هيف اذهل لعي امو 2 هل هلك للا اذه نأ هل فاح هريغ ليق نم ناك نإ و

 ح هل وه هاعدا ىذلا لاملا اذه نأ هل فلح ص هريغ لبق نم ناكنإ : ليقو

 . هيلإ هيعدي نم دنع نم « هيلإ لاز هنأ ىعدي ان لبق نم ث اقح هيف اذهل ملعي امو

 رقأف ، ك احلا دنع ىوعدب لام هيلإ باط نم لك سيل : نورخآ لاقو

 هيلع تبث امتإ و . ىقابلا ىف ىعدملا وه نوكيو 2 ةنيبلا هيلعزوكست ؟ ىعدملل هفصني

. همصخ هب هل رقي مل ايف ةنيبلا لكال ىعدملا ىلعو . ريغ ال هب رقأ ام
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 اقفتاو ى هب ارقأ ام ىلع امهنيب مستيو { امهنيب نامبألاتناكالإ و ك هتنيب رضحأ نإف

 نيهلاب بجوتسي ىذلا هبحاصل هب مكحم مث ، هيف رمألا مطقني هب ام هجو ىله هيلع
 . ةنيبلا وأ

 ءىشب دحأل رقأ نم لك ناكول هنأل ؛ لإ بحأ نيلوقلا نم ريخألا اذهو
 . عأ هللاو . ءىشب دحأل دح أ رق أ آ ىعدا وه راص « رخآلل هدي ىف امم

 لصف

 . اهدحأ دي ىف وه سيلو ى الام نايعدي“ نالجر كاحلا ىلإ عزانت نإو

 . ةنيبلا هيلع ارضحم نأ كال اهرمأ { هنايعدي اهالكو

 اذإ امهنيب ك احلا هب مكح © اههاتنيب توتساو « ةلداع ةنيب هيلع ارضحأ نإف

 . مكحلا حصو « لذ ةنيبلا تخرأ

 ، لاملا دحم مل وأ ، ىرخألا خرؤت ملو لاملا تححصو ، دحاو ةنيب تخرأ نإو

 . هدودح لاملل تححصو ، هتنيب تخرأ ىذل هب مكح

 عم ابلطو ء اهميديأ ىف سيل وه ذإ « اهل هب مكح مل لال اهادحإ دحم مل نإو
 . نامألا امهعلع ناك ء ضمب امهضب نامبأ كلذ

 . هنم ىعدي ام ايهنم دحاو لكل « اهاوعد ردق ىلع امهنيب هب مكح افلح نإف

 . نود هملع فلح ىذال هر مكح ‘ نيملا نع رخآلا لكن و اهدحأ فلح نإو

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هبحاص
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 لصف

 ىف هبرض وأ هباود ىف وأ هلام ىف اثدح هيلع ثدحأ هنأ لجر ىعدا اذإو

 اين هرثأ ىأرو ے ثدحلا حيم اذإ 2 هتيدعت لسجأل هسبحو كحلا هذخ ڵ هدسج

 . هسبح نم بجوتسي و ، هلهج نم ىر ام ردقب ڵ هيدعتل ، ىعدملا ىعدا

 نع ك احلا هلأس سفنلا وأ نيدلا ريغ ىف ثدحلا ناكو ، هسبح ىصقتسا اذإف

 . ثرحلا

 لاومألاىف هدرو ء ثدحأ ام حالصإي مكاحلا هرمأ « كلذ ثدحأ هنأ رقأ نإف

 . ( ثادحألا نم

 . ةميقلاب ذخأ ةميقلا هيف امم ناك نإو

 . كالذب ذخأ ةيدلا وأ صاصقلا هيف امم سفنلا ىف ناك نإ و

 ىذلا ثدحلا كلذ هيلع ثدحأ هنأ : ةنيبلا ىعدملا ىلع ناك ركنأ نإو

 . هيلإ هيعدي

 . رارقإلا ىف انفصو ام ىلع هيلع هب هل مكحو ث كلذ هل تبث ةنيب رضحأ نإف

 ثدحأ ام هللاب انيمي فلح 0 هياع ىعدملا نيمي دارأو . ةنيب هل حصت مل نإو

 رظني ش هب رص هن أ ىعدي ام لبف نم اقح هيلع هل نأ ملعي الو 0 ثدحلا اذه هيلع

 . كلذ ىف

 لصف

ىعداف ؛ لجر ءاج م هثراو انالف نأ رقأو 2 الام فلخو لجرلا تاله اذإ و



 بحاصل ٨ مكح ص ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع ماقأو ك كلامملا لجرلا كلذ ثراو هنأ

 نوكيف ى رخآلا حصأ ام لثم حصي نأ الإ ث هب هل رقأ نل هب مكحم ملو « ةنيبلا

 . ءايصنألاىلع ثاريملا نم امه ك الا هارب ايف « هنابج وتسيام هجو ىلع امهنيب ثاريللا

 ءىش ثاريملا نم هل تبثي مل ء ىرخألا بسنت ملو نيتهيبلا ىدحإ تبسن نإ و

 . بسنلا بحاصل هب مكحو

 اذه ثراو هنأ هل فلح 0 هيمع هل حصأ ىذلا نيمي ثاريالاب هل رقمل دارأ نإو

 لبق نم اقح هيف اذهل ملعي امو ث نالف نم بسنلاب « ةنيبلا هب هل تدهش ىذلا لاملا

 لاما اذهل هيلإ ىعدي ام لبق نم اقح هيلع هل نأ لهي امو . هل ثراو هن أ ىعدي ام

 . عأ هللاو ىوعدلا هذه نم

 لصف

 فلك كاملا نإف ، نيمعدملا دحأ دي ىف ىهو ث ةباد ىف ىوعدلا تناكاذإو

 . هدي ىف ىه سيل ىذلاةنيبلا

 . هيلإ اهعنرب رأ ؛ ةنيب ه۔صخ رضحأ نإف

 فقوأو هتنيب راضحإبكاحلا هرمأ ةنيب عم نأ :ةبادلا هدي ىف ىذلا جتحا نإ

 . ةبادلا

 . اندنع لوقلا رثك أ ىف هدي ىف ىه ىذال ةبارلاب مكح ةنيبلا رضحأ نإف

 اذه ىعداو ك اهجتن أ ٩ أ اذه ىعداو 6 اه امهمديأ ف ةر ادلا تناكنإو

. ةنيبلا اعيمج افل اهجتنأ هنأ



 س ٦٥

 . اهنيب اهب مكح « ةنيبلا اهالك احصأ نإف

 . ةنيبلا رضحأ ىذلل اهب مكح « رخآلا رضحب ملو س ةنيبلا اهدحأ رمضحأ نإو

 . امهلع هللاب افلح ، ضعبلا امهضب ناميأ ادارأو 2 ةنسلا اعيمج ارضحم مل نإو
 . ايل اه مكح افلح نإف

 طعي ملو { اهلع فلح ىذل اهب مكح { رخآلا لكنو اهدحأ فلح نإو

 . اثيش نيملا نع لكن ىذلا

 © هدي ىف نم ركنأو ى هل اهنأ رخآلا ىعداو « اهدحأ ديف ةبادلا تناك نإو

 راضحإب ىعدملا رمأو 3 مكحلا عطتني نأ ىلإ © ةمث دي ىلع ك احلا اهفتوأ

 . هتنس

 ىف ىذلا ىدعت نإف ، انيب ام ىلع الجأ اهراضحإ ىف هلجأو هتنيب ىعدا نإو
 نم فلتأ امل انماض ناك ‘ اهنيب مكلا عاطقنا لمق اهعاب وأ > اهغلتأف ةي اإدلا هدي

 ىف هلعفو 0 ك احلا قحم هنافختساو هلهجب ك ك احلا دغع ةبوقع هيلع ناكو . هتنامأ

 . عأ هلاو . هل زوجي الام هتنامأ

 لصف

 هنإ : دبعلا لاقو . هل دبع هن أ لجر هاعدا .2 دبع ىف ىوعدلا تناك نإو

 . هدبع هنأ 2 ةنيبلا هل هنأ دبعلا ىعدا ىذلا ىلع نإف . رح

 هنأ اودهشي نأ الإ مهتداهش زجم مل هل دبع هنأ هل تدهش ةنيب رضحأ نإف
 هل مكح كلذ دنعف . تع الو ك ةبه الو عيبب هكلم نم جرخ هز آ ملعنام هل ليع

 . ةيدوبملاب هيلع
( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهنم ) ٥



_ ٦٦ - 

 هنأ دعلا رةأو هل دبعلا كلذ نأ رخآ ىعداف « لجر دي ىف غلاب دبع ناك نإن

 رثك أ ىن ليقام ىلع هدي ىف وه ىذل هب مكحم مل ڵ هل دبع هنأ : هدي ىف سيل ىذل

 مكح « ةيدوبعلاب هل ىه ترقأو 2 هل اهنأ ةمأ ىلع لجر ىعدا اذإ : اولاقو . لوقلا

 . اهرارقإب اهب هل

 ةكلملاب هل او رةي تح 4 هل قرلأ : ماع مكحن ئ نوفلاب دالرأ ال ار ں ؟ ك نإف

 س
 ٠ م د

 . رغصلا دح ىف اوناك ام « مهمأل عبت اوناك ث ارافص اهدالوأ اوناك نإو

 ‘ كل لب او رةد ىح ك ةكلملاب مهياع مكحم كلذ اوركنأ نإف ا واب اذإف

 ملعأ هللاو . مهتكسم مكحلا بجوت امب ةلداع ةنيب ممع موقت وأ

 ىلع رتشم هارتشاو هعابف ، ةكللاب هل رقي دبعلاو « غلاب دبعب لجر ءاج اذإو
 مكحو { كلذ حد اذإ مكحلا ف رح و ٤ رح ديعلا نأ ىرتئلملا ملع : { كلذ

 وهو هارتشا ىتح هدبع هنأ رقأو ڵ هرغ هنأل نملا نم عئابلا ذخأ ام درب دبعلا ىلع

 نامضلا همزلف ، رح

 حصو ، كلذ ىلع ىرتشملا ىرتشا ث هريغل الو « هل كولمم هنأ دبعلا رقي مل نإ و

 هذخأ ىذلا نملا نم ءىش ىرتال هملع سللو ك مكحلا ف رح وم ك رح هن أ

 ملعأ هللاو . كلذب هيلع مكحم 2 هذخأ اك ىرتشملا ىلإ نملا در عئابلا ىلعو . عئابلا

 ل .1 ]

لك 4 لوصألا نم اهربخ وأ ر .اد وا أ ضرأ ىف ه ىرعدلاو ة ع :انملا تناكنإ و



_ ٦٧ 

 اذخأو { اثرحامهنم دحاو لك ثدحأ دقو ىدي ىفو ىضرأ هذه لوقي امهنم دحاو

 نالتتتي انالفوانالف نإ :هل لاتن . ك احلا ىلإسانلا نم ءاج نم ءاجو . اهملع لاتتلاب

 كاملا لسرأ ع ةلداعلا ةنيبلاب كلذ كاحلا مم حص نإف . اذكو اذك عضوم ىلع

 هنمأي نم امهبلإ .

 . امهتلاهج نم مكاحلا ىرب ام ىلع امهسبحو اهذخأ ء اهلتق ىف اهدجو نإف
 . لدع ادهاش هعم دهشي ىتح مكاحلا كلذ مزلي سيل و

 . امهل اوضرمي مل ةح رخآلا ىلإ اهدحأ بلطي الو « اقرفت دق هدجو نإف
 ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك فاك ث ةعطقلا كات امهنم دحاو لك ىعدا نإف

 . ىعدي ام

 . امهنيب ناميألا تناك ةنيبلا زجعأ نإف

 ا۔منيب كالذ ناك 4 امهيديأ ىف وهو هنايعدي ىذلا عضولل كالذ ىلع افلح نإف

 . نبقصتن

 ك احلا هعتمو ، ءىش هل نكي { نيملا نع رخآلا لكنو اهدحأ فلح نإ و

 . فلح ىذلا رخآلا ضراعي نأ

 امهنيب ناك ث هل عضوملا لذ نأ : ةنيب امهنم دحاو لكماقأ نإ كلذكو
 . ناعألا دعب نيفصن

 رخآلل نكي لو ع .ءانب وأ لسف نم { لبق نم رأ ايف هل اهدحأ ناكنإو

 . ىعدي ام ىلع ةنيباا رخآلا ىلعو . ديلا وذ وه رثألا اهبف هل ىذلا ناك« رثأ اهف

. انفصو ام ىلع اهنيب ناميألا تناك زج نإف



_ ٦١٨ 

 ةلادعلا ىف ءاوس د وهثلاو . داهشأ ةعبرأ رخآلا ماقأو نيدهاش اهدحأ ماقأ نإو

 ءاوس ةعبرأو نادهاش : لاق نم لاقف .

 ىلوأ وهف ادوهش رثك أ نامك نم : لاق نم لاقو .

 قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ممدوهش ددع ردق ىلع اهنيب نوكي : لاق نم لاقو .

« :ج »«



 عس اتلا لوقلا

 حلصلا نم ءاج ايف

 جيجحلا موصلا ملعتو

 ىفو . نيملسملا نيب زياج حلصلا : لاق هنأ وماك ىبنلا نع )ةريره وبأ ىؤر

 نوملسملاو . الالح مرح وأ امارح لحأ حلص الإ سافلا نيب زئاج حلصلا : ةياور

 . ضبقي مل نإو زئاج حلصلاو . قحلا اوقناو ام مهطورش ىلع

 وهو . عويبلاو ضاهقلا ىرج نايراج { قحلا بورض نم حلصلاو سقلاو

 نم هلخديو ، عيبلا وأ ضايقلا عقوم ثالذ مقيف ، ءىشب ءىش وأ لامب لام ةلازإ
 . ضايقلاو عيبلا لخدي ام ةلاهجلا

 رمأ وأ ، رمألا نم هيف فلتخي ايف ، سانلا نيب حلصلا ىضمي امنإ : لاقيو

 . قحلا هل نبتسي ملام ءاضقلا لطم ىف ىضاقلا ىلع مشأم الو . ههجو فرعيال ء سبتلم

 قلا هل ىذلل نإ : هنع حلاصي ىتح رتتسيف . قح هيلع نوكي لجرلا ىف اولاقو
 . هيلع مجري نأ

 امهنيب ثروي مكحلا نإف . اوحلطصيل موصخلا اودر : لاق هنأ رمع نعو
 . نب انضلا

 دحاو لصو املف ي سلجلا كلذ نم اماق ح { ءىش ىلع نالجر حلطصا اذإو

 هموي نم رخآلا ملع املف . حلصلا كلذ ضقن دق هنأ : نيلجر دهشأ 2 هلزنم امهنم

 )١( ثيدحلا اذه ىلع مالكاا مدقت .



 س ٧٠

 ىلع اعمتجا نإف . قحلا هنيب ر ىنيب نإو حلصلا تنةت دقانأو : اضيأ لاق كاذ

 . ضنلا زاج هضقن

 . ائيش هيذ لوقن الف ء رخآلا هركو هدحو أ۔منم دحاو لك لوق امأو

 مث هوطعأو ك حلص ىلع مهلاصف « هقح هل اورقي لف 6 تح موق ىلع ىعدا نمو

 ،هيلع هولاص ام ملع دربو « ءاش نإ عرجرلا هلف { هتح ةنيب كالذ دعب باصأ هن ا

 . كالذ لثم اضيأ مهلو

 مكحلا عطق دنع رانلا نيب حلصي نأ ث ءاضقلا هل نيبت اذإ ىضاقلل ىغبني الو

 حلصلل لعجي نكل و . قحلا ذافنإ دغع « نيهوتلا عقوم متي كلذ نأل ؛ موصخلا نيب

 ؛ ءىشب كلذ ىف مك الا ملكتيال ىتح 4 موصخلا نيب كالذ ىلب « هب ىتثي نمم الجر

 . زب زع ناك نإو قلا زازعإ ف ىوقأ كلذ نأل

 . اهدحأ ضقني ملام زئاج : لاق ن. لاقن . تالوهجلا ىف حملصلا ىف اوفلتخاو

 . امهنم لهاجال ضقنلا زوجي : ليقو

 موم رلا ىلع حلصلاو ملعلا دعب ايضري مل اذإ 2 امهنم لهاجلل ام ملاعل : ليقو

 . فيعص

 اذك ىلع كتحلاص دق : همصحلا لوقي نأ وه : هيف ةعجرال ىذلا حلصلا نمو

 : رخآلا لوقيف . يلع هيعدت ىذلا رقلا وأ بحلا وأ ضرألا وأ لخنلا نم اذكو

 . كيلإ هتيعدا ىذلا لاملا اذه نم كيلإ تثرب دقو . تلبق دق

 هب رةمو ڵ هب فراعوهو « هب هبلاطي ىذلا نم ةردةم ىلع وهو 0 اذه لاق اذإف

. نآلاو حلصلا اذهو . طرشلا إذه تبث ك هيملع ىعاملا



 س ١ ٧٢٧ _

 . نيحلاصتملا نم ضقن نمل ضقنلا هيفف ( راكنإلا ىلع حلستلا امأو

 دحأ حلاصف ك دحأ هيف امهعزان مش 2 نينثا نييب اكرتشم ءىش ناك اذإو

 . هيم نيكيرشلا

 . هريغ لامو هلام ىلع حلاص هنأل لطاب حلصلا نإ : لات نم لاقن

 ىف رخآلا ىلع تبثت الو ، هتصح ىف هيلع زئاج حلصلا نإ : لاق نم لاقو

 . هتصح

 نم لاقف هريغ نيب و هنيب انكرتشمالام عاب ول هنأل ؛ ميبلا ىرجم ىرجي حلصلاو

 . تباث عيبلا نإ : لاق

 . هكيرش ةصح ىف عيبلا تبثي الو ، هتصح حب تبثي : لاق نم لاقو

 بجي ىذلا قحلا نم ، ءىش ىف ايعادتو ، نالجر مامإلا ىلإ عفترا اذإو
 ادهشأ و ڵ سبحلا ىف احلطصاف ، ضعبلا اهضعبل مك الا ايهسبخ ء سبحلا هيف امهيلع

 اينم دحاو لك ربأو ، ىوعد هبحاص ىلع ىعدي اهدحأ عجريال هنأ : اهسفنأ ىلع

 ضقن امهالكو أ اهدحأ دارأ مث ك اينم نذإب سبحلا نم مكاحلا اهجرخأو هبحاص
 سوبحملا نأل 0 مزلي الو تبثيال سبحلا ىف حلصلا نأل ؛ كاذ امهل نإف ى حلصلا كلذ

 . رايتخاو اضرو سفنلا بيط نع الإ نوكي ال حلصلاو . هب لولذم سبحلاب روهقم

 .دسعب وأ ث هلوخد لبق هب رقي نأ الإ تبثيال ء سبحلا ىف رارقالا كلذكو

 . سيلا نم هجورخ

امل ضرعي وأ ، نيمصحلا نيب لخدي نأ هل زوجي له : مكاحلا ىف اوفلتخاو



 همصخل ركم اهدحأو ، مكحلا سلجم ىن وهو ابلطي مل وأ كبذ ابلط « حلصلا ىف

 . هيلع هيعدي ام

 . ربج ريغ ىلع هيلإ اهوعديو « حلصلاب اهرمأب نأ هل نإ : لاق نم لاقف

 . مك احال حلصلا ىريال ناكهنأ : شيرق نب ديعس نب نسحلا نب ديعس نعو

 . هسلجم ىف حلصلاب نيمصحلا رمأي نأ كاحلل زيجي الو

 ؟ ال مأ ةجح مصحلا نقليأ كاملا ىن اوفلتخاو

 ىوقتي ةجح هل حتفيو 2 هتجح مصخلل ميقي نأ مكاحلا ىلع نإ : لاق نم لاق

 . هتجح يخلا مهفي ىتح مك احال ثلذ ناب اذإ ص ىحلاب هسفن نع عفدلا ىلع اهب

 . هيا همحر بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه دجويو

 . هيلع سيلو كلذ هل نإ : لاق نم لاقو

 قضي مل لف نإف . ةقث مصخلا نوكب نأ الإ كلذب رمؤيال : لاق نم لاقو
 . هيلع

 حتفينأ هل هركبو ، ثالذ نع ىهنيو « هل الو كلذ هيلع سيل : لاق نم لاقو

 . مهنيب ىرجن قلا موصخلا ىواعد نم هدنع حص امب كح انإو . ججحلا موصخلل

 ىف ناك اذإ 2 رخآلا ىلع ةجح اهدحأل حتفي نأ هل زوجيف ء مكاحلا ريغ امأو

 نأ فاخو « هتجح اتماع اذه ىر ناكاذإ قحلاب هلك كلذو 0 كحلا سلجم ريغ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هل وه ام هنم ذخؤي وأ ، هيلع سيل ام همزلي
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 رشاعلا لوقلا

 هتداهشو )هلمعب هيف كح نأ مك احلل زوجي امف

 ؟ ال مأ ، موصخلا نيب هملمب كحيأ مكاحلا ىف اوفلتخاو

 ناك‘ هيلإ تمنر اذإ اهملع قلا اباك ءايشألا ىف هملعب ىضقي : لاق نم لاقن

 رارقإيالإ نوكنال اهنإف دودحلا الإ ء كلذ لبق وأ ء هثاضتيسا تقو ىف كلذب هملع

 . ةنيب وأ

 . هملع نم ىضاقلا دنع حصأ ءىشال : ليقو

 دمب ملع امب نكلو ، ىضقتسي نأ لبق 2 هلع ايف هملعب ىضقيال : لاق نم لاقو
 . ىضقتسي نأ

 ملع امب نكسلو ي هرمعمو هئاضق عضوم ريغ ىف ملع امب مكحمال : لاق نم لاقو

 . هرمصم عيمج نم هريغ وأ هقرط نم ناكام ثيح نم هيف ضاق وه ىذلا هرصم ىف

 . هئاضق سلجم ىف ملع امب ىضقي امنإ ؟ لاق نم لاقو

 2 هكح عضوم ى مصخلا نم رارقإب الإ كحال مك املا نإ : لاق نم لاقو

 . هيلع اهميقي ةني وأ

 نونظلا فخي مل اذإ سانلا رمأ ىف هملعب كحي نأ ىضاقلل ىأر نم باي : ىراخلا لاق )١(
 تكتشا ذإ ةعيبر نب ةبتع تنب دنه ثيدح قاسو :. دودحلاك ةنا قوقح ىف ال ىأ ث ةمهتلاو

 اهيفكي ام هلام نم : ةياور ىف امك فورعملاب ذخأت نأ اهرمأف ، حشلا نايفس ىبأ اهجوز نم

 كلام : زاجحلا لهأ لاق هبو . هملعب كاملا ىشقيال هنأ : بهذملاو : بطقلا لاق . ھ ا اهدلوو

 بالا اذه حتف ول ةمهتلا دوجول اهيف هملع امو « هتيالو لبق هملع ام كلذ ىف ءاوسو . هعبت نمو

 نم هعبت نمو فسوي وبأ لاقو : لاق نأ لا { هقيسفتو هودع لتق ىلإ اليبس ءوسلا ىضاق دجول

 . ھ ا ةداهشلا نم ربك أ هملعو 2، قحلا دارملا نأل . نمؤم هنأل هملعب ىضقي : قارعلا لمأ

 



 داو لك ىداو « نايمخ هياع مكاحت ، هنع هللا ىضر رح نإ : ليقو

 . مكح أ لو تدہهش ايثش نإو . دهشأ لو تمكح انثش نإ : امل لاقف . هتداهش امهنم

 نع لزع اذإف . اكح مادام ، هب مكح ايف هذحو م املا ةداهش زوج و

 . رخآ هعم دبشي نأ الإ « هب مكح دق ايذ هدحو هتداهش زج مل هريغ ىلوو « مكسلا

 . هترك ذ ىذلا فالتخالا هقحلي و ، مكاح وهن سانلا نيب مكحلا هل زاج نم لكو
3 

 . العا هللاو

 لدف

 ىعدملا وأ ىعدملا نأ . ملعي مك احلا ناكو ، نيبلا ىنإ الزنف نايصخ عزانن اذإو
 نإ : ايل لتيلو هللا ىوقتب هرمأيو ، هغلح نأ هل يلف ء لطابلا ىلع فلحم هياع

 تاثس اذإ ملعأ امب دهشأ امنإ و . ىريغ ىلإ ايصتخاف « نايعدت ام فالخ املع ىدنع

 . ثالذ نع

 لصف

 ىنذف هن أ : مك اح ىلع اودهش دوهش نع 4 هللا هحر بوبحم ن دحم لثسو

 ةندبلا :لوقف . ىرمع ىلع ديزل تيضق لب : مك احلا لافو مهرد فلأب ورمعل ديز ىلد

 دمحم با وج ىفو .الوزعم وأ همكح , يقاب مك احلا ناك ث مك احلا لوق نم ىلرأ

 ء لجر لةق ىلع علطا اذإ مامإلا ىن 4 هللا امهمحر ىلع نب ىسوم ىلإ بوبحم نبا

 :ايلوأىعدا مث ى ةداهش هيلإ بلطت ملو رمألا ىلي نأ لبق نم ثالذ ملع دق ناكو أ

 نوكنف ، ىضاقلا ىلإ هدريو اذن ىن مكحمنال مامإلا نإف :ىرب لجر ىلع لوتقلل

 نإ : مامإلا لوةيو . لودعلا ةداهش نم ٥ه۔.ذع تيلب انت هيو مكخ ىذلا وه ىضاقلا

. هيف مكحأ ن أ ينعسي الو « املد اذه ى ىدنع
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 زجم مل ء اذكب تيضق تنك ىنأ : هثاضق نع لزع نأ دعب ىضاقلا دهش نإ و

 » هتبصن ىلع هعم درش اذإف . لدع رخآ دماش هعم دهشي نأ الإ ، هدحو هتداهش

 . هتيضقو هتداهش تزاج

 : دهاشلا دهش اذإ كلذب اودهشي مل نإو { مك احلا مكح ىلع ةداهشلا زوجت و

 . اذكو اذكب مكحو ، انالف ترضح ىأ

 همصخ رضح ايف ، همصخ ةبيغ ىف همصحل مك املا دنع رقأ لجر ىف ليقو

 . هب هذخأي هنإف 2 هكح عضوم ىف مك احلا عم هرارقإ ناك نإف . هركنأ

 مك املا دنع ب اذكو اذك هيلع وأ هل هدنع نأ : همصخل عصخلا رقأ اذإ و

 هنأل ؛ ثالذب هذخأي نأ مكاحلا ىلع سيلف ع رارقإلا نيح هنيعب هرمعبيال مكاحلاو

 هنأل ؛ مكاحلا هارال ثيح ث همصخل هرارقإب مصخلا ذخأي نأ مكاحلل زوجمال

 هب و . ملعأ هللاو . ىعدي وأ رقي نيح مصخلا مف ىلإ رافني نأ مك احال ىغبني : ليق
 . قيفوتلا

٣ وج ٭



_ ٧٦١ 

 رشع ىداحلا لوقلا

 ةردملا رك ذو مهف مك احلا هلعفي امو موصخلا راضحإ ىف

 اهروضح الحأ املزجؤيو 0 هيل إ اعزانت اذإ نيمصخلا فرصي نأ مك احزو

 هعسيال ايف لخدي نأ ىفاخو « هيف كش وأ امهنيب ايف مكحلا دنع رصبي مل اذإ هيلإ

 . حضاو نايبو لدمب الإ مكحبال مكاحلا نأل ؛ هيف لخدي ام لدع رصبي ىتح

 ءاجو . ةرلذم هنل ١ بلطي و همصخ راضحإب هرمأو مك الا ىلإ 2 اذإ مصخلاو

 حصخلا مزلي الف ء عنتماف ڵ مك احلا ىلإ ةافاوملا ىلإ همصخ اعد هنأ دوهشلا مصخلا

 . ةافا ومل نع هعانتما ىلع سبح الو ‘ ةب وةع

 : ةعقر ىف مك الا هل بتكي نأ وهو ى مك احلا دقع نم ةردم ذخأ نإ امأو

 ىلع ةردملا ةفص هذهف . هليب نالف نا نالف هبهك . فيرشلا عرشلا نالن اي بجأ

 . وجرأ ايف اولاق ام

 نم مكاحلا ىلإ ةاغاوملا نع ىبأو دوهشلا رضحمب همصخ بلاطلا اهارأ اذإف

 . ليوطلا سبحلاب سيلو . سبحلا نم ءاشي امب مكاحلا هبقاع « هل حصي رذع ريغ

 دابعلا قوقح نأل ؛ كلذ هلف ، سبحلا لبق هنم هقح ذخأ مملا بلط نإ و

 . ةنمزألا هلطبتال هللا قحو « توفت

 هلل امف هل ةحيح الو ك هل وفع الف > سبحلا نع هنع وفعي نأ همصخ دا رأ ْن او

. هقح نع وفعل ١ هلو



_ ٧٧٢٧٢ 

 حصي ملو ء ةردملا هارأو 2 مفارلا هاعد نأ دعب ةافاوملا نع مصخلا فلخت اذإ و

 قلعتي هنأل ، نيمي اذه ىف مصخلا ىلع سيلف ، ةردملا هارأ دق هنأ : لدع ادهاش هل

 . عفارال قح اذه ىف

 بتكينأ مك املا لأسو « ديعب دلب ىف وهو ، اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 اباتك هل بتكب نكلو « هل الو مكاحلا ىلع كلذ سيلف 2 هيلإ هراضحإب اباتك هل

 . اهاوعد عمسيو امهنيب عمجي نأ : ةدلبلا كلت مك اح ىلإ

 اذإ ث مامإلا ىلإ وأ هيلإ امهمفر الإو 2 امهنيب كحلا مكاحلا كلذ ذفنأ نإف

 . ىرقلا نم هيلإ عفرب نم مكاحلا ناكو . هيف عفرت ايف ةموصخلا تناك

 دلبلا كلف رم نيملسملا ةعامج ىلإ بتك مك اح هيف سيل دلب ىف ناكنإ و

 . مك احلا ماقم ةعاجلا موقتو

 دارأو ى مك املا ىلإ لوصولا ىلع ردقي الو © اضيرم هيلع عوفرملا ناكنإو

 نم نوفلكي ال امك ص نوقيطي الام سانلا فلكيال مك الاف ، فاصنإلا هنم همصخ
 ص ضيرملا اذه ىلع قح بلاطلا اذهل حص نإ نكلو نوتيطي الام ضئارفلا ءادأ

 فوخ كلظ هلف ء هقح رادةب ضيرملا اذه لام نم هل رجحم نأ مك احلا لأسو

 . قحلا هيلع ىذلا اذه ىلع توم ثودح وأ لاملا فالتإ

 . ىعألاكلذكو . هللا ءاشنإ نس هماقمموقي اليكو ضيرملا اذهلكو نإو

 لصف

ثادحألا وأقرسلا وأ لتقلا وأ برضلالثم نم ءىش ىواعدلاتناك اذإو
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 هيلإ لصي ام نيح نم مك احلا هيف عراسد اذهف توفتو ث ةبوقعلا اهيف مزلت ىتلا

 . ىعدلل

 ةوسكلا لثمو ڵ تاكرتشللاو عفشلاو تاعزانملاو نويدلا لثم قوقحلا امأو

 مكاحلا ىلإ هيف معخلا عفر اذإ هلثمو اذهف تامك احلا نم كاذ راسو : ةقننلاو

 . هيناوي نأ : ةنيب كلذ ىلع دهشيو ؟ اهايإ هيرب ةردم همصخ ىلع ذخأب نأ ه.هأ

 . مك احلا ىلإ ، اذكو اذك عضوم ىف اذكو اذك تقو

 ةردملا هتبصعم ىلع هسبح و « مك الا هيل ١ لسرأ 0 تقولا كلزل هفاوي نإ ه

 . اهمب قحلا هبجو ايف ، همصخ نيب و هنيب رظن ، هبح غرفتسا اذإف

 . نسحف سبحلا لبق امهنيب مكح نإو

 { مك الاهل اهكرتي نكلو ى همصخ راضحإلةردملا ىصلاطعي نأ زوجي : ليقو

 . هدي ىن اهايإ هيطعي الو ضرألا ىف

 هل تبتك نم ريغ اهب رضحي همصخ راضحإل ةردم ذخ أ نأ زوجمال : ليقو

 .قيفوتلا هبو . لعأهللاو . هريغالو اذه هصخ اهب رضحب نأ هريغ اهطعي نأ هل الو

ج « ٧٨



_ ٧٩ 

 رشع ىناثلا لوقلا

 دلب ىلإ دلب نم موصخلا ناعفر ىف

 نأ : ىلاولا ىلإ اوبلط اذإ موصخلا ىف 4 هللا هحر ىرإولا ىبأ نع دجويو

 . هيلع كلذ مهل نأ « ريبكلا ىلاولا ىلإ وأ ، ىضاقلا ىلإ مهعفر

 . هالو ىذلا ربك ألا ىلا هلا ىلإ مهعف ري نأ اوبلط اذإ كلذكو

 . كلذ هل الو ، كلذ هيلع سيلف ةالولا نم هالو ىذلا ىلاولا ريغ ىلإ امأو

 . ىضاقلا وأ مامإلا و أ ، هالو ىذلا ىلاولا ىلإ مهعفري امنإ و

 ناكو. راحصب ةن!دغىلإ لصوف ، مأوتب لجر ىلع قح هل ناك لجر ىف ليقو

 .هقح ةنيبلا هعم مانأ دق هنأ :مأوت ىلاو ىلإ اباتىَ هنم ذخأو ك اهىلاو

 ى لجرلا رضحأ نكلو . ةنادغ ىلإ عفرأ الو ، اذه ىرأ ال : ىلاولا لاقف

 . هقح ركنأف « هلأسف هرضحأف

 . .هل مهفنسم هنأك ةنادغ ىلإ هيف اوتمأ :هل لاقف

 ماقأو ، هافاوف ڵ فرصناف © ةافا رلاب اباتك مهنيب بتكف . معن : لجرلا لاقف

 . هنم ذخأو 2 هيلع ه لجرلا ىلع ك , ةنادغ دنع ةنيبلا

 . ىضاقلا وأ مامإلا نم باتكب الإ هعفري نأ رن ملف ه ردغ امأو

 ىسوم ىلإ بتكف . قح لقني نم لجر ىلع راحص نم لجرل ناك : ليقو

 .ذخأيو ث ةنيبلا هيلع ةيل . راحص ىلاو ىإ هعفرب بتكي نأ : ىلع نب ىسوم نبا
 ح

. رظنلا نب دشارل ايضاق ذثموي ناكو . هيلإ هعفرب بتكي نأ ىسوم ىبأف ، هنم هقح
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 امأو . مامإلا ىلإ وأ ىضاتلا ىلإ اوعفري نأ سانلا ربجي امنإ : اولاق : ليقو

 . هيلإ عفري نأ دحأ ربجي الف اهريغ

 2 ىضاقلا ىلإ وأ مامإلا ىلإ اعفر نأ هيلع موكحلا بلط نإ : رثؤملاوب أ لاقو

 ( . الف بلاطلا امأو . كالذ هلف

 هدنعو ، ىوزن لهأ نم لجر ىلع قح هل « ردلا لهأ نم لجر ىف ليفو

 مامإلا نم اباتك ذخأيو مامإلا ىلإ قحلا بحاص لصي : لاق . رسلاب ةنيبلا هيلع

 امب و 1 ةندبلا هدنع هب ترهش امب مامإلا ىلإ بتكيو ؛ هتنيب عمسي ‘ رسلا ىلاو ىلإ

 . مام الا هب هل هذخأي ح { هذنع حص

 ىلإ باتكلاب أدبي الف ء مامإلا ىلإ بتكيف ، رسلا ىلاو ءىدنبي نأ امأو
 . مامإلا هيلإ هببتك ام عبقيف مامإلا هيلإ بتكي ىتح مامإلا

 نأ هل الو ك هدلب مكاح ىلإ ةمكاحلا نع عنتمي نأ دحأل زوجيال : ليقو

 . نيملسملا مكحب مكحم ناكاذإ هريغ ىلإ ةك احلا بلطي

 هيلع نودهشي نيذلا دوهشلا ناكو ث هدلب ريغ دلب ىف ةمصاخم دحأ ىنع اذإو

 نأ نيب ء مك احلا هريخ هتنيب لمح ىلع ردقيال نمم همصخ ناكو هدلب ريغ ىف همصخل

 كو هيلع ةنيبلا عسي نم مكاحلا رسأب نأ وأ ث هسفن ىلع ةداهشلا عسي جرخي
 . كلذ نم هل لف راتخا اف . كلذب هيلع

 اهبف دلب نم ى همصخ ىلع مصخ هيلإ عفر اذإ ىلع وبأ ىضاقلا ناك ثلذكو

 . هيلإ هعفرب ىضاقلا ىلإ بتك ضاق

برض وأ حرج وأ لتق نم ، لاقنلا ثادحألا لهأ عفري نأ ريبكلا ىلاوللو
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 نإف .قوقحلا الإ ڵ هسبح ىف مهسبحبو ، هعضوم ىلإ كلذ هبشأ ام وأ قرس و

 . ههشأ امو نيدلاك مهعضاوم ىن اهف نوسبحب سانلا

 . مهدلب نم نوعفري الو ‘ تيب ىن نايدلا سبحي : بوبحم نب دمحم لاق

 سأب الف ى مامإلا وأ ىضاقلا ىلإ عفرو 3 ميظع لام ناك اذإ هنإ : لوقأو

 لدءلا هيف فرصتيال امو ، لوصألاو لاومألا ىف نيعزانتملا عفري نأ هلو . كلذب

 ىف الإ ، نهدلب ىف الإ نهسبحم الو نهعفر_ الو . ءاسنلا ىلوتيو . هعضوم ىف الإ

 . ةليقثلا رومألا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . نيملا بلط وأ ، تبلط اذإ « نهنم ةلاكولا لبقتو

« ٥ := 

٩.( ج ۔ نيبلاطلا جهن. ) ٦



 س _ ٢ ٨

 رشع ثلاثلا لوتلا

 موصخلا فرعي اذإ مك احلا ش

 هيلع ىزلا لجرلا رمضحو « اهجوز ىلع ةأرمال ةضيرف مكاحلا دنع تبث اذإ و

 > مك الا اهف رهي لو 2 ةضيرفلا ام هيلع قلا ىه اهنأ ترك ذ ةأرماو ‘ ةضي رذلا

 ز اذه نالف ىلع ةضيرفلا اهل ىتلا هذه ةنالف ىه اهنأ : ةرضاحلا ةأرملا هذه ترنأو

 اهنأل ؛ اهلوق لبقيال ك الاف ء اذكو اذك هغم تضبق دق اهنأو ڵ هنم اهدلول وأ

 اهل تبث ىتلا ڵ ةنالف ىه اهنأ ةنيب حصت وأ » مل احلا اهفرعي نأ الإ 2 اهسفنل ةيعدم

 . اذه ىلع هعم قا

 رارقإ كلذف ، هيلع قحلا اهل ىتلا ةنالف ىه اهنأ : قحلا هيلع ىذلا لوق امأو

 قحلا هأ تبئي نه ىلع هنم ىوعدو . ةرضاحلا هذه هيلع تبليو . هسفن ىلع هنم

 . مكلاب هيلع قلمتم وهو { ةرضاحلا ريغل حص اذإ هيلع

 هذه هل تبث ىذلا وه صخشلا اذه نأ : صخشلاب مكاحلا اهفرع نإ : ليقو

 تضبق امب اهرارقإ اهملع زيجو 2 اهقحامهل تبثي مك احلاف ء لجرلا اذه ىلع ةضيرفلا

 . ةيمستلا ىلع ، ورمع وه اذهو ث ديز وه اذهنأ . ورم ىلع ديزل هنم عطق ريغ نم

 ةنالف ىهو ڵ همصخ ىمه اهنأ وه رقأف اهبجو ةرتاس ةأرملا تن اكنإ : ليفو

 ىلع ةنيب وأ ث ةفرعملا ةحص هعم اهب تبثت ىلا ةيؤرلاب الإ مكحمال مك الاف « نالف ةنبا

 كلذ ىلع نايعادتي ىذلا همصخ هنأو ث نالف نما نالف هنأ : رتتسملا هيلع ىعدللا

. ىنعمل



٨٣ 

 هنيد دح ذ هيلع اوهتشاف ، هوخأ ىرتشملاو ، اكيش لجرل عاب لجر ىف ليقو
 نأ هل ىغبني الف ، ىخأ ىلع نيدلا : لاق اهدحأ بلط اهلكف . امهنم دحأ ىأ ىلع

 نيملا بلط نإ نكلو . هريغ نود هيلع هنأ ملعي ىتح 4 اهدحأ ىلع ىوعدلا ققحم

 ىحلا هبجوي اين مك احلا رانني اك . ةفصلا ىلع ، ىوعدلا مسر ىلع نيهلا هلف « مهنم

 . قيفوتلا هب و . عأ هللاو . كلذ ىف

؟ « «



 رشع مبارلا لوقلا

 كااذ ريغ وأ ةيطع وأ عيبب نامصخلا هيف ىعادتي ىذلا ءىثلا ةلازإ ىف

 لاملا فيقوت كح ىفو

 ةنحلا ىعدملا ماقأف ‘ لوصألا نم هريغ وأ ك اراقع لام ىف نالجر عزانق اذإو

 ىهتني ىتح { هيلع هرجح و لاملا ليزب الأ هيلع ىعدملا مك الا رمأ ‘ هاوعد ىلع

 صخلا ىلع جتحا امهنلادع تهث نإف . لدعلل ةنيبلا نع مكاحلا لأسيو . هيف كحلا

 هل د وهشل كح الإو . ثالذ نيبتيل ٠ اجأ هلجأ ةنيبلا هذه لاطبإب ةجح حضوأ نإف
 . ةحيلا لهب ةم خلا عطقو ك هتنيب

 اون اكو ك مهخع لأسي نمم مهو ‘ ىضاقلا دنع ال ودع ىعدلا ةنيب تن اك نإو

 لعب لاملا رجحم و ك هماع ىعدلل ىلع ةحيلا لعب الإ مكحلا عطقي 1 ‘ هثايلوأ نم

 . مكحلا ريخأت بجو [ ىوعد هيملد دوهشملا ىعاي نأ الإ ك ةنيبلا ةرص

 افورعم هيلع ىعدملا ناكو ناويحلانم ءىش ىف ىوعدلاو ةعزانملا تناك نإو

 ىهنتم ىلإ هيف ىعدملا ليزيالأ هيلع رجحب و ى ةميةب هدي ىف هيف ىعدملا تبث ك هافو هلو

 . مكلا

 نإ ىعدملل ةميقلا هنربصو ‘ بدألا همزلو 0 مك احال يصاع ناك هلازأ نإف

 . ىعاملا ةنيبب مكحلا بجو

 : | ولاقو . مل اه أ اهنوعدي موق ء ا ك لجر نم ةرقب ىرتشا لجر ف ليقو

 ىف لضفل ليقف : لاق . ةنيبلا اهلع انقأ انل تناك نإف { اهارن ىتح انل اهجرخأ

. مهل اهجرخأ ملو اهتعبف « ةرقبلا مبف بهذا : لاق كلذ



_ ,٥ 

 نأ دحأل ىغبني الف 2 ةنيبلا ىعدملا ىلع ےةي ىتح الام مك احلا فتوأ اذإو

 مكح اذإ لدعلا مك احلا مكح ةفلاخم ىلع مدقتي نأ الر ى هنم الو لاملا كلذ ىرتشي

 . رومألا نم رماب

 مكح نم هليزيام حصي ملو ، هعابو هلام هنأ لعي لاملا هنع فقولل ناك نإف

 . ىرتشملا كلذب ملع اذإ اتباث عيبلا ناك عئابلا

 ض ةلغ هغم ىرتشملا لغتساو ث هعاب ناك دقو « هعزتنت ا ةنيبلا تحص نإ و

 برلا ةلفلا نإن . اذكو اذك موي ذنم هل ناك هنأ ةنيبلا دحت نأ الإ ىرتشملل ةظلاف

 . ببسب هيف لخد دق ناك اذإ { همرغو كلذ ىف هؤاغع ىرتشملل و ء لاملا

 هن أ ةنيبلا تحصو , ةلخ هيف لفتساو ء هدي ىف وه نم دب ق مك احلا هرأ نإو

 ٠ ةرضاح هلغ نم همف امو ك لاملاب مكح ىعدملل

 اذك مو نم هل نامك هنأ ةنيبلا تدح اذإ هنأ انلق ام ىلعف ء ةيضاملا ةلفلا امأو

 ٠ مويلا كالذ نم ةلفلا هلف

 لصف

 دلب نم ديعلا بلج داقو © ةقث ريغ عئابلاو ؛ لجر نم ادبع ىرتشا لجر ىفو

 ثالذ ىلإ ىلاولا لسرأف « دبعلا كلذ ىعدي دلبلا كلذ .رم لصاو لصو مش « رخآ

 هيلع رضحأ هفرع نإف . بلاطلا رضحمب دبعلاب هرضحيل ع دبعلا هدي ىف ىذلا لجرلا

 ىلاولا لوسرو بلاطلا لوصو هغلب ثيح « دبعلاب دبعلا هدي ىف ىذلا بربف " ةنيبلا

هب ج رخ هز أ ر و . ديدلا نع ىلاولا هل اف ) هدلب لإ عجرو > ىرخأ ةب رق ف هعابو



 . ةنايخالو قرسب فرعيال « مهتمريغوهو « هنمثرضبقو « اهبف هعابف اذك ةيرق ىلإ

 انإف . "ىلإ كلوسرب تلع ام : لاق ؟ انم برهت نأ ىلع كلمح ام : ىلاولا هل لاقف

 ىلع نكلو . دبعلا در ىف بلطي نأ ىلاولا ىلع ىرن الو « هبرهب اسبح هيلع ىرنال

 . ناك ثيح هيلإ جرخم نأ دبملل بلاطلا

 هدجو نم دي ىف ىلاولا هفقوأو 2 دلبلا كاذ ىلاو ىلإ عفر هفرعو هدجو اذإف

 . هيلع ةنيبلا لاطلا رضحب ىتح نشب هدي ىف

 . دعلا هيملع عاب نم ىلع ىرتشملا عجرو هب ىلوأ ناك هقحتسا نإ

 . قرسلا ىنةمهتلا هقحلي لك سيلو . هدي ىفناك نمل دبعلا ناك هقحتسي مل نإ و

 نم دبعلاب هبره فيخو ، قرسلاب ةمهتلا لهأ نم دبعلا هدي ىف ىذلا ناكنإ و

 دبلا فقوب و ، نجسلا ىف هسبحب نأ اسأب رأ مل « هيلع ةنيبلا بلاطلارضحب نأ لبق
 . هدبع تالذ نأ فرع دق ناك اذإ ، بلاطلا ةغيب رمضحم ىتح « ةقث دي ىف هدي نم

 لصف

 ىأر اذإف ڵ مكاحلا ماكحأ نم كح لاملا فيقوت نإ : ىراوحلا وبأ لاق

 ىف ثالذ نأل ؛ نيصحلا دحأ كلذ هيلإ بلطي مل ولو س هفقو لاملا فيقوت مك املا

 . فيقوتلا عضومو ث هيف رظنلا مكاحلا مزلي ىذلا كحلا

 بلطف هريغ دي ىف لام ىلع ، د_حاو دحاش بلاطل دهش اذإ : لاق نم لاق

 ، كلذ ىف الجأ مكاحلا هل برض 2 رخآ هريغ دهاشب ىنأي نأ ىلإ لاملا فيقوت

. لاملا فقوو
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 ىدلا هيلإ بولطملا جتحيف { نيدهاشب الإ فقولا نوكيال : لاق نم لاقو

 اذه نإ : ليق دةف ء لاملا اذه قيقح و 2 ةداهشلا هخ> لاوزب ةنيبلا هيلع تدهش دق

 . اذه هابشأو اذه ىلع فقوي لاملا

 ، نيدهاشلا نع لاؤسلا ىن مك الا ناكو ء نادهاش دهش اذإ : لاق نم لاقو

 . نيدهاشلا ةلادع نع مك احلا لأسي نأ ىلإ اذه ىلع لاملا فقو

 وأ ناويح هأ لصأ نم هيق وت هرظن بجرأ ىذلا ءىشلا مك الا فتو نإف

 . كللذ ريغ

 اهذخأ نيصحلا ريغ دي ىف هفقوي ناكو . ةقفن وأ ةيزر ىلإ جاتحب ناك نإف

 . همصخل هنأ اهدحأ رقي نأ الإ « اعيمج هل ةبزرلاو ةقفنلاب مك احلا

 . تالذ هل حص نم اهب ذخؤي ةيزرلاو ةقفنلاف ى اهدحأل هنأ حص نإو

 . كلذ نم هل حصي ام رادقمب ةيزرلا نم امهنم دحاو لك ىلعف اعيمج ايل حص نإ و

 هيلع هب مكح نإف . هيلع ةيزرلاو ةقفنلاف ، نيمصحلا دحأ دي ىف ناكنإو

 . قيفوتلا هب ر . عأ هلاو ك قفن أر مرغ ام ه۔صخ هيلع در 2 هصخ

« « ٩



 رشع سمالا لوتقاا

 نهر وأ ةنامأ هدي ىف هنأ هيلع ىعالل رقأف اميش دحأ ىلع ىعدا نمين .

 كاذ ريغ وأ ا

 هيلإ مفر امدعب هركنأ داع م ىعدملا هيلع ىعدملا قدص وأ

 اذه هابشأو

 نم ، هدي ىف نهر هنأ هيلع ىعدملا رقأف « هل هنأ لجر دي ىف اعاتم ىعدا نمو

 . ىعدي امب ةنيبلا رقملا ىلعو « هبحاصل عاتملاف . هيلع هل قح نالف

 دقو . الف نع مجر مش . ىحم لجرل مك احلا ىدي نيب بولطملا رقأ اذإ و

 ىوس ام وأ ةباد رةع وأ ، ةحارج وأ قادص وأ قح نم هب رفأ ام هيلع اوظفح

 . هيلع هظفحو هدنع هب رقأ امب هيلع مكحم هنإ : نيململا ضعب لاق دقف . كلذ

 . دودحلا ىف كالذ زوجي الو . قوةحلا نم ناكاذإ 2 هعم رخآ دهاش ىلإ جاتحي الو

 انيلع : لاقن مك احلا عم هل رذأف 3 هيلع هل قحب لجر ىلإ عفر لجر ىف ليقو

 قحلا اذه نه 4ملع مك ىمسيو ك رقب ىح هذخأ مك احلا نإف . اهرد اذكو اذك

 . كلذب الإ رذعي الو . لجرلا اذهل

 . هنيمي عم هب رقأ ام الإ هيلع سيلف ءىشب رقأ نإ و

 هفلتأف أ اعاتم لجرنم ىرتشا نميف ليقو . هب رقأ ىذلا ثلث همزلي : ليقو

. بئاغ وأ رضاح لجرل ليع هنأ رقأ نملا عئابلا هيل ا بلط الف . هفأتي وأ
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 ذخؤيو لبقيال اذه ىن هلوق نإف . دبع هنأ رقأ مش أطخ الجر لتقنإ كلذكو

 . دبع هنأ ىعدي ام ةنيبلاب حصي نأ الإ ؤ قحلا نم همزل امب

 كال تناك لب : ذخآلا لاقف . نهر كيلع ىل : لجرل لاق لجر ىف ليقو

 اهعفد ث ةعيدو هدنع هن أ رقأ ىذلا ىلع ةنببلاف . كيل إ اهعفد دقو ص ةعيدو ىدنع

 . هيلإ

 ء كلذ ركن أ ش 4 مك الا عم هيلع هاعدا لامب لجرل رقأ لجر ىف ليقو

 ىدي نيب ثالذب رقأ اذإف . هنم ءىش وأ لالاب هل هرارقإ دعب ىعدملا نيمي بلطو

 هيلع سالو ) هب هل رقأ نمل كلذب هيلع مكحو ك هرارقاب مك احلا هذخأ 6 مك احلا

 . ها ود ىلع هةدصو ص هيعدي ناك امع هل رقأ اذإ نيمع

 { هيلع مك احلا دنع ةلداعلا ةنيبلا تدهشو ك ةلداع ةنيب عم هب ها رقأ اذإ امأو

 . لاملا ركنأو هرارقإ ركنأ نإ. هيلإ هيعدي ىذلا لاملا كلذب اذه همصحل هرارقإب
 . لاملاب مك احلا مكسحلا هيلع تبثأ هيلع ةنيبلا تدهشو

 ناك نإو .نيملا هيلع هل ناك لاملاب هل د وهثملا نم نيملا هيلع دوهشملابلط نإف

 { ةنيبلا هقيدصت دعب نيمي هل سيلن { نيملا بلط 7 { ةنيبلا هب هيلع تدهش امب رقأ

 . ٥ا وعد ىلع هايإ هقير صنو همصخل لاملاب هرارقإ لعب و

 قحلاف « لجأ ىلإ اهنأ بولطملا ىعداف 2 مهارد لجر ىلع ىعدا نميف ليقو

 . لجأ ىلإ هنأ ةنيبلا بولطملا ىلعو ‘ بلاطلا لوق لوقلاو ، لاح هكح

تذخأو ث اهرد ىعم تنهر تنأ : رخآلل اهدحأ لاقف نالجر عزانت اذإو
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 اقفتا رقف ، اهرد كنم تذخأو ، ارانيد كعم تنهر : رخآلا لاقو . ارانيد ىنم

 . هبحاص امهنم دحاو لك فلحم 2 رانيدلا ىلع نافلحم و « مهردلا ىلع

 ىلوأ وه ص ثراو هل کالذ د_صب حص مش ك الامه نم امإ ريم ذخأ نمين لينو

 . هتحتسم ىلإ هدريو 2 هدي ىف ام عزني هنإف ڵ هنم ثاريملاب

 هعفدب ترمأو ، اذكو اذك ىدنع عضو انالف نإ : لجرل لجر لاق اذإف

 ص لذ مفد ىلع هربجيال مكاحلا نإف . هيف هكأحف ، هيلإ هعندي مل مش 2 كيلإ

 . هب هرمأيو ، هيلإ هعفدي نأ هل لوقي نكلو

 لاتف . مهرد فلأ هرنع ىل : لاقف . مكاحلا ىلإ لجر ىلع لجر مفر اذإو

 ةئامئالث الإ لاق وأ ث اهرد نيسمخ الإ مهرد فلأ هل ىدنع ص قدص : هيلع ىعدلل

 هل نأل ؛ هل تبثي نأ وجرأف . مالكلاب الصتم ءانثتسالا اذه ناكنإف مهرد

 . هنم لبةي الأ هلعل عأ هللاف { مك احلا دنع هرارنإ امأو . ةيونشم

 . ةنيبلا هيلعف ، ىلبقت هيعدي ىذلا اذه هيلإ تملس دف ىنإف : لاق نإف

 سيل : ىعدملا لاقف رانيدب هل رقأو ك رقلا ركن ؤ ك ارمت لجر ىلع ىعدا نمو

 رانيدلا بلطي عجر 4 رمقلا ىلع ةنيبلا نع زجع املف ڵ رم هيلع ىل امنإ و : رانيد هيملع ىل

 . لبقيال ، هب هرارقإ دمب رانيدلا هراكنإ نإف ء ثالذ لك بولطملا ركنأ

 مهتملا ىلع بونلاب مهتملا ىعداف « اب وث هل قرس هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

اذإ امهنإف ء بوقثلا اذه هل ىلعف 2 مهاردلا ؟لإ عفد اذإ : لاقو . مهارد ةرشع هل
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 ىلع امهنم ذحاو لك رقي ىتح « ةعجرلا امهل ناكاعجر نإ و ه كلذف كالد ىلع امات

 . رخآلل هسفن ىأرب احيحص ارارقإ فورعم ءىشب هسفن

 وهف هب راضم الام هنم تضبق : هيلع ىعدملا لاقف لجر ىلع اضرق ىعدا نمو

 . ةبراضم هلوق ىف عدم وهو نماض

 ىلعو . لاق ام لوقلاف ، ةبراضم اذكو اذك تضبق : دحاو قسنب لاق نإو

 .قحلا هيلع هب تبثي لوألا رارقإلانأ امهنيب قرفلا ضرق هنأب ى ةنيبلا لاملا بحاص

 « نامضلا هب بحم ءىشب هل رةي ل اثلاو . عدم وهف ص ةبراضم ثكالذ دعب لاق ح

 . نامض همزلي الف 2 اهضبق ةبراضت رقأ امنإو

 . هدعب عدم وهف ةب راضملاب رارقإلا هنراقيال لوق لك كلذكو

 ؛ىرتشلل هيلإ هعفد نكي 7 © نملا ىفوتسا دق هنأ دهشأو الام عال نم : ليقو

 اذه نمع هاوأ دمل نيملا هيلع نأ : هللا همحر ىراولا فأ نمه . هركن ا هبل اط

 . ءىشب لهلا اذه 3 نم هل هيلع امو ‘ لاملا

 ةنيبلا ىرتثللا ىلعو : عئابلا لوق لوقلا نإف ، ةنيب ىرتشملا عم نكست مل نإ
 . ءافولاب

 ك لودألا وأ > ناويحلا وأ ئ ضورعلا نم ءىش وأ ئ هناد هلي ق ناك نمو

 ىذلا دنع ناك نإف . رثك أ وأ ، لفأ وأ ڵ فصنلاب هل رقأف ، اهلك لجر اهاعداف

 ىف ىذلا اذهل نيملا هيلعو ث اهب ىلوأ ىعدف الإو ، اهفصن هل نأ : ةنيب هدي ىف ىه

. هوجولا نم هجوب اتح اهمو هل ملعي ام { اهريغو ةبادلا هدي
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 هيلت نكي ، هنم مييضت ريغ نم فلت مث 6 هنيعب ءىشب رخآل لجر رفأ اذإو

 . هنيبو هنيب لوحم نأ الو 0 هايإ هضبقي نآ هيلع سيل . نامض هيف

 او رةي نأ الإ ثراولاو ىطعملاو رقملا ىلع سيلن ك هاطعأ اذإ ةلطعلا كلذكو

 . لسن مهلع سيلو > هولول و كالذب

 نم ناك ، بطع ىتح هملسي مل ول هنأل { عاب ام ملس عئابلا ىلعف عيبلا ام أو

 لام ءىش هلام نم ثراولا الو رقملا الو ىطعملا ىلع نكي ل فلت اذإ اذهو . هلام

 . هذخأ دارأ اذإ هلام نيبو هنيب لخ

 اذك اهنم ىنم تضبق دق : لاقو . اهب هل رقأف « مهرد ةئام ىعدا نهيف ليقو

 ريغ نم كلذ نكلو ؛ تيمس اك وه كنم تضبق ىذلا : بلاطلا لاقن . اذكو

 . اهب ىل تررقأ قلا ةئاملا هذه

 ةنيب هل نوكت نأ الإ هيلع هلام نم وهف ث ائيش هغم ضبق ة هنأ رقأ اذإف

 . اذه ريغ ىقح نم هنأ « لدع

 لعب ءاج ش نالفل رقلا : هل لاقو . رت ريخادم لجر عم عضو لجر ى ليقو

 بلاطف . نهب هل رقملل لجرلل نهنإ وأ 5 هل نهنإ : لاقو . ريخادملا لمحف « كلذ

 نم ىلع دها و٭ امإ { ءىش هعم عوضوملا مزليال هن ف ‘ رملاب رقلا هدنع ناك ىذلا

. عأ هللاو . اذه نالفل هب رقأو ك رقلا عضو
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 لصف

 ىنذرقت ملو ىنتنمتئا :رخآلا لاقو . اضرق مهارد لجر لبف ىعدا لجر ىف ليقو

 . هضرقأ هنأ ةنيب هل نوكم نأ الإ ةنامأ اهنإ : ليقف

 . ةنيبلا رخآلا ق نأ الإ ٠ هنيمي عم ضرقلا ىعدم لوق لوقلا : ليقو

 اهر>أل وأ امهل ت.اق نإف . ىعديام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك ىعدي : ليقو

 . ىعدي ام ىلع امهنم دحاو لك فلح الإو « ةنيب

 بحاص ىلع هل قحب ودو « هدي ىف هنأ : هب رقأف لجر ىلع ًةعاتم ىعدا نمو

 . عأ هللاو . ىعدي اذ ةنيبلا رقملا ىلعو ، هبحاصل عاتملاف ء عاتملا

 لصف

 لاقن . ةايسم مهارد هيف هيلعو 2 انهر هل هعم نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 : نهرااب رقمل لاقن . نهرلا نم هب رقأ ام ىندطعي و ءىش ىلع هل سيل : هيلع ىعدملا

 هب ذخؤي نهرلاب رقملا نأ كلاف { هنهرب الإ هل رقأ 7 { ىدي ىف انهر هيطعأ ال

 .اذكو اذكب هعم هنهرأ هنأي ةنيبلا هيلعو « هبحاص ىلإ هلسي ىتح

 . ءاشي اج ىمسي ىتح هب ذخأ هب مسي لو ، نهرب الإ رقي مل هنإ : لاق نإف

 . هنيمي عم هب رقأ ام الإ هيلع سيلف ءىشب ىمس نإف

 { كالذ ىنتنهر دق : هيلع ىعدملا لاقن . مهرد فلأ ةميق هغهر هنأ ىعدا نإف

 ىلع ةنيبلا فلكيو ث هب رقأ امب ذخؤي هنإف ، رخآلا ركنأو ث كيلإ هتمفد دقو

 . عأ هللاو . ةحصب الإ هنع لطبي الو 2 هرارقإب نهرلا تبث دق هنأل ؛ هدر

 هياع ىذلا نم طتسي وأ هيلإ اهعفدي نأ هيلعف ، ةئامب نهترملل نهارلا رقأ نإف
٠ نه رل ا نم



 ةميق هيلعر 2 اذه ىننهر دق « قدص :نهنرملا لاقف انهر هنهرأ هنأ ىعدا نإ و

 ىلعف ، ءىش الب هيلإ هتعفد امنإو . هيف حلع ءىشال : نهرلا بحاص لدن . اذك
 . هنهرأ اذكب هنأ هب ىمسي ىتح نهارلا ذخؤيو « هميلست نهرااب رقلا

 نوكت نأالإ 2 هنيجعم نهرملا هب رقأ امالإ نهترلل سيلف ك ءىشب ىمس اذإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . لذ نم رثك أب ةنيب هل
هم 4 ج
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 رشع س داسل ا ل وقل ١

 ك ١ و ک ؤ ح لإ \ ق

 ةيطعلاو ةيدملا و ةي رادلاو ةعيدولا و ةل امألا ف نيملاو

 كلذ هشأ امو

 اهنأ ركذ مث ث ةميدولا ذخأ اذإ عدوملا نإ ملسا لهأ نم عامجإلا ىف ليقو

 . هنيمي عم هلوق لوقلا ناك ث تعاض

 حص اذإ نماض هنإ : لوقي نم لوف ىلع الإ هيملع نيمال : لاق نم لاقو

 . تفلت اهنأ حصي ىتح (1 امل هنم ضبقلا

 . هنيم عم هلوق لوقلا نأ هيلع لومعملا وه ل وألا لوتلاو

 عم هلوق لوآلا اضبأ ناك ص كيلع اهددر دق : عد وتسلل عدوملا لاق نإو

 . هنيع

 لبقي ك لاملا بر كالذ ركذن ظ ك كرمأب نالف ىلإ اهنفد : عدوملا لاق نإ و

 . لوقلا رثك أ ىف ةنامألل نماض وهو ي هلوق

 هل نذأ دق لاملا بر نوكي نأ نكميو ث نيمأ عدوملا نإ : لاق نم لاقو

 . هيف هيلع ناعضال ,زصألا ىف وه امب نامضلا همزلي نأ ديرب ركنأو ، تلذب

 لوقيف 0 هلام ىلع هنمتأي لجر ىلإ الوسر هل لامب لسري لجرلا ىف اوفلتخاو

لوق لبقيال : لوقن . هيلإ هتعمد دق : لوسرلا لوقيو . ائيش ىل عفدت : نيمألا



 ۔۔ ٩٦

 ةنيب هل حصت مل نإف . هيلإ لسرأ نم ىلإ هعفد هأ ةنيبب الإ اذه ىف لوسرلا

 . مرغ الإو

 © نيملا امهيلعو « هيلإ لسرملا ىلع الو « لوسرلا ىلع نامضال : لاق نم لاقو
 . كلذ ىف ءانمأ امهنأل

 . لاملل بر لوسر وأ « نيمألا لوسر عم اهبرل ةنامألاب نيمألا ثمب اذإ امأو

 . هلام هيلإ تعفد دق : لوسرلا لوقبو . ائيش لوسرلاىلإ عفدي مل : لاملا برلوقيف

 نيمألا نم ةنامألا تضبق دق : لاق لاملا بر هثعب دق ىذلا لوسرلا ناكنإف

 . لوسرلا ىلعالو « نيمألاىلع نامضالو 4 هنيم مم هل وق لونلاف ، اه ر ىلإ اهننلشو

 لس لوسرلا نأ حصب ىتح هيلع نامذلاف ، نيمألا لبق نم لوسرلا ناكنإو

 . لوسرلا نم اهضبق ام هنأ نيملا ةنامألا بر ىلعو . اهبر ىلإ ةنامألا

 هيلإ اهب ثب دق هنأ : نيمألا فلح ، لوسرلا وأ ني.ألا ىلإ نيملا در نيف
 . اه هناخ امو 2 كالذ ىلع هنمأي نم عم

 . ثالذ ىف مهاوعد نم مك احلا هاري ام ىلع لوسرلا ىلع نيملاو

 :نيمأ الل ةلغلا بحاص لاقو . ةلغو ماعط نم « ةنامأ لجرل هعم لجر ىف ليقو

 ةعقرلا بحاص هيلإ لصوف « ةعقرلا ىن ام هيلإ لسف ىنم ةعقر. كيلإ لصو نم لك

 . ةعقرلا ىف ام تملس دق : نيمألا لوقيف . كلذ دعب ارك انت م ، هيطعيف ث هتعقرب

 ىام ملس هنآ : نيمألا لوق لوقلا نإ : لوقنف اثيش ىنطمي مل هنإ : لوسرلا لوقيو
. لسرملا ىلع قدصم اضيأ لوسرلا كلذكو . كلذب هرمأو هنمآ هنأل ؛ ةعقرلا



 . ةنيبب ةنامألا عفد ةنامألا بر ناكنإ : لوقلا ضعب ىف دجوي ماكحألا ىفو
 . رثك ألا وه ، لوألا لوقلاو . درلاب ةنيبلا نيمألا ىلهف

 هدي نم تعاض اهنأ . هنيمي عم هلوق لوقلاف ، اهعايض ىعدا اذإ ثالذكو

 . انيمي كلذ ىف ىريال ضعب و . اهف هناخ امو ص هنم عممصت ريغ نم

 هنإف ، امهنم ىمحلا نيمم ةثرولا بلطيف ، نيجوزلا دحأ تومي كلذكو

 . هنم هثاربم لبق نم { اقح هين اذه ملعي ثيش فلتأ الو 2 رتس الو « هدنع ام فلحم

 . لع أ هللاو

 اهف ىرح امإ : تانامألا ق ىواعدلا ىف اولاق مهنأ مم : ليعس وب أ لاق

 نيهي ىتح صحف ‘ م ارد ىعدا نإف ٠ ىعدملا ف ةفعلاو ةفصلا ىنعم ىلع نامألا

 . اهنزو مك

 . ةنامألا بر نذإ ريغب ؛ هريغ هتنامأ ىلع نمتأي ، نيمألا ىف اوفلتخاو

 هنمتئا ام ىلع « ةقث انيمأ هتنامأ ىلع نمتنا اذإ هنأ دامتعالا هيلع اندجو ىذلاو

 ١ ذإ اذهو . نيمألا ةنامخ جممي نأ الإ ڵ هنيع مه كلذ ف ىدصم هن أ عيضف ٤ هيلع

 . ناحلاو نيمألا نيب :زيمملا لقعي لوألا نيمألا ناك

 نمأي ثيح هتن امأ لمج دقل : هلاب فل> « هنيم أ ةنامألا بحاص دارأ ناف

 » كلذ ىف نئاخ هنمتا ىذلا نأ لضي الو . اهف هناخ امو « هلام نم اهلثم ىلع

 . ١ عأ هللاو . همم اهلمج نيح مهتم الو

 قرس وأ ء هدي ىف ىذلا هلام نم ص ءىش ف وأ ش هناخ هن ] ىعدا اذإ امأ و

١) > _ نبل اطلا جهنم ۔ ) ٧١



_ ٨ ٨٩ 

 ىلع اذه ىف نيملا نإف { ذخأ ام ردق فرعي الو & هذخأ ثيح هرب 7

 هذه لبق نم ، قح اذهل هياع الو ، هلبق الو ، هدنع ام هللاب فلحم ، هيلع ىعدملا

 . هيلإ اهاعدا ىتلا ىوعدلا

 { هيلع ىعدملا ركنأف اذكو اذك هل هدنع نأ لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 . هيلإ هاعدا امم ى اذكو اذك هل هدنع ام هذلحم مك احلا نأ ى هنيم ىعدملا باطن

 عأ هللاو

 ركنأو مهرد فلأ اأحر عدوتسا هن أ مك احلا دنع ىعدا لجر ىف ليقو

 هعدوتسا هنأ لدع ىدهاش ىعدملا هيلع ماقأف « .ىش هل هدنع سيل نأ عدوتسلا

 اوقرس صودللا نأ : لدع ىرد»اشب ءاج 1 املا اهم هيملع كح املف { مرد فلأ

 . اهايإ هعد وتسا ناكقلا ما ردلا هذه

 لمق نم تقرس اهنأ ادهش نإف . نيدهاثلا لأسي نأ مك احلا ىلع نإ لوقنن
 ٠ لاق اك ءىش هعم هل نك لو ‘ أر لقف { مك اهلا عم هيف اهركن أ ىذلا تقولا

 اه وهف « هين اهركن أ ىذلا تقولا دعب نم تقرس اهنأ اهن رات ىف ناكنإو

 . تقرس ني> تصاغ ناكه.أل ‘ نماض

 > دوحجلا لعب هيع تع دقو ك اهذدح> دفو 2 كالذ ف ةنيبلا خرؤت نإو

 . اهنم هتءارب حدت ىتح نماض اهل وه ڵ اه هدوحج ل_بة تفلت اهن أ حصي لو

. لع أ هللاو



 لصف

 <لع نيد اهنإف ء نالف ىلإ اهمفدا : لاقو . مهارد لجر ىلإ عفد لجر ىف ليقو
 نماضنإ : اولاقف . اثيش ىلإ عفد ام : بلاطلا لاقو . هيلإ اهتعفد دق : لوسرلا لاقن

 . ةنيب يقي نأ الإ

 . نيمأ هنأل ؛ هيلع ناعضال : هللا هظفح ىلع وبأ لاق

 عفدلا حصي نأ هيلعف ، ةنيبلاب هيلإ اهعفد نوكي نأ الإ قدصم هنإ : ليق دقو
 . ةنيبلاب

 ىف وأ ء قدصي الف « هيملد ماردلا نوكت نأ الإ قدصم هنإ : لاق نم لاقو
 حصي وأ ٠ هيل 1 ةعوفدملا هفدصي ىح(ا1 اهعفد ف قدصر الف 0 انماض اهل نوكي لاح

 . قدصم هنإ : اضيأ ليق دقو . كلذ

 نأل ؛ قدصي هنإ ى هب قدصتي نأ هرمأ لاملا بحاص نإ : عدوتسملا لاق اذإو

 ةنيبلاب الإ قدصيال هنإف ء انايف هلصأ ناكامو . قدصم ني.ألاو . ةنامأ لصألا

 . ةلداعلا

 ىنتنمتنا دق :نيمألا هل لاقن . اهلع هنمتئا ةنامأ لجر ىلع ىعدا لجرىف ليقو

 لاقن . صعبب هضمب الصتم امالك اهتسند دقو نالف لإ اهعندأ نأ ىن رم أو ئ ااع

 . هيملع مرغ الو 6 لاق ايف ىدصم هز ! : لاق نم

 هيلع ىعداو ةنامألا ف لج رلا قدص دق هزأل ؛ ال نماض وه : نورخآ لاقو

. عفدلاب رمألا نمتؤملا ركنأ اذإ كل ذو . ميلستلا ىف رمألا



_ ١.. 

 ،نالف دنع نم كل ةده هذه : هل لاقو . مهارد لجر ىلإ عفد لجر ىف ليقو

 معز كلوسر نإ : لاق . ىمهارد ىطعأ : لاقو نالف ءاج مش 2 اههذأو اهذخأف

 ىذلا نم اهذخأي اهبحاص نإ : - ملع أ هللاو - لوقنف . اهتبدذأ دقو ء ةيده اهنأ

 . اههذ أ
٠ 

 اهبحاص ءاج مش ڵ هنع اهب قدصتي ث مارد لجر ىلإ لجر عفد اذإ كلذكو

 . اهب قدصتت نأ كرمآ مل : اهمحاص لاقو . اهب قدصتأ نأ ىنرمأ : لاقن . اهلطب
 ىلعو . اهب قدصتي نأ هر.أ هنأ ةنيبلا قدصتملا ىلعو . مهاردلا بحاص لوق لوقلاف

 . اهب قدصتي نأ هرمأ ام هنأ نيملا احاص

 نأ هرسأ هنأ ةنيبلا قدصتملا ىلعو 4 مهاردلا بحاص لوق لونلا :لا نم لاقو

 لوقلا : لاق نم لاقو ٠ اهس قدصتي نأ هرمأ ام هز أ نيملا اهبحاص ىلعو اهم قدصتي

 . نيمأ هنأل ؛ هل وق

 لصف

 : مك احلا هل لاقف . هيل ١ اهلس هنأ ةعيدو لجر لإ ىعدا لجر ف 17

 : لاف . همالكر لوصوم نح ىلبق سيل . معن : لاف ؟ ةعيدو لجرلا اذهل كدنعأ

 . معن : ه'وقب الوصوم ناكولو 7 ةعيدولاب رارقإ هن أ ىدنع

 لاقن . مهرد فل أ 4) هعم هن أ لجر ىلع ىعدا لجر ف ‘ هللا دبع وب أ لانو

 ءةنيبب بلاطلا ىتأي نأ الإ ى هلوق لوقلاف . كيلإ اهتعفد م ك ىعم تناك : لجرلا

هيلإ اهمذد هنأ ةنيبلا كلذب هيلعف



- ١٠١ 

 ؟اذه ىف تنأ لوقت ام : ديعس يأل تلق

 نيمألاو س ةنامألا جرخم جرخم اهنأل ، هللا دبع وبأ لاق امك هنأ ىعم : لق

 : لوقلا ضعب ىف جرخمو « نيهلا ىعدملا لط نإ هيلعو . عفدلا نم لاق ايف قدصم

 . نيمألا ىلع نيمال هنأ

 لصف

 ؟ مرغ هيلع له . عاض هنأ ىعدان ك ائيش لجر نم راعتسا لجر ىف ليقو

 سيلو ص هفلح ةمهنا نإف . اهراعتسا ثيح اهنمض نوكت نأ الإ ال : لاق

 ريفل هل.هتساف 0 مولعم ءىشل ش راعتسا ريعتسلل نوكي نأ الإ ص كلذ ريغ هيلع

 . عأ هللاو . هلثم هب لمعتسي امم ، رثك أ وه امم ، قيطي الام قوف هلمح وأ ، كلذ

 لصف

 هلهاكمل ثالذ هيلإ ىدهأ امنإ هنأ ىعداو ث ةيده لجر ىلإ ىدهأ نميف ليقو

 نأ هيلإ ىدهملا ىلع هلو ، هنيمي عم ثلذ ىف هلوق لوقلا نإ : لاق نه لاقف . هيلع

 . اهتميق هيطع وأ { هتيده هيلع درب

 وأاهتميق فاَمضأب اميش ناكولو . هيضر نأهيلمف 2 نيعلا ةاق ةيدهلا تناك نإف

 . ايخغ وأ ريقف ىدهملا ناك كلذ ىنحا وسواهتميق هيلع امإنتفلت دقتناكن إ و اهدرب

 . كلذ رمتهي : لاق نم لاقو

 هيلإ ىدملل ىلإ ىدهي امنإ : سانلا نيب ةداملاو فرعلا ىف ىدملل لثم ناك نإف

. ليق دقام ىلع هثفاكي نأ كحلا ىف هيلع ناك« كلذ هنم افورءم هثفاكيل



_ ١.٢ 

 ايف فورعج كلذ سيلو 4 هثناكمل هيلإ ىدهي كلذ لثم سيل ناكنإو

 . هتأفاكمع كح هيلع هل سيلو & سانلا نيب ايف ي اهر .أ نم فراعتي ايذ { امهنيي

 ىدهأ نم :"١لاق لط ىبلا نأل ؛ كاذ ىلع ردق نإ هثناكب نأ هل بحتسيو

 . اهرك دقف اهرتس نمو. هيلع ا ونثأف اودج مل نإف . اهلع هوثناكف ادي مكملإ

 ناك نإ هثفاكي نأ بحتسيو . لاح لك ىلع اهب كنال هنإ : لاق نم لاقو

 . ةاداهملا نم :اناكم ها ديرب هن أ فرعي هلثم

 لصف

 رعأ : ءىشلا فرع ىذلا لاقف . لجر عم هل اثيش لجر فرع اذإ : ليقو

 هبحاصل ءىشلا نأ : : ىلع نب ىسوم نف . هايإ ىناطعأ : هدب ىف ىذلا لافو . هايإ

 . »4٨ ىلو ١ أ نوكين ٢ هاطعأ | هن ة هنيب ةيطعال ى دملا جم ن أ الإ ك هف رع ىذلا

 . قيفوتلا هب و . عأ

 ۔.۔. م ۔ ۔۔_ ۔۔_<۔<

 ٠ . ١ . ه
 . اهرفك دقن اهرتس نمو :هين سيلو . منص نم : ظفلب ىاسفلاو دواد ويا هجرخا )١(

ادي لدب افورعم : همفو



_ ٣ ٠ ١ _ 

 رشع راسلا لوقلا

 اضيأ ةيراعلاو نهرلاو ضرقلاو ةطقللا ىف

 كلذ ىف نيعلاو كلاو ىوعدلاو

 لاقن . ةمالع ريذب هسفنل ةطقللا ىعدا اذإ ةقثلا ىف فلتخا : ديعس وبأ لاق

 . ها وعدب هيلإ ملست نأ زوح : لاق نم

 . لصألا ىن عدم هنأل ؟؛ ز وجمال : لاق نم لاقو

 اعدا اذإ ةطقللا ىف قدصي هنإ : اولاق مهنأ ملعأ الف ةقناا ريذ امأو هسفنل اهاعدا اذا ةطقللا , ةدص هنا : اولاق مأ العأ الف ةق

 . اهب فرعت ةمالعو ةفص وأ ةنيب ريغب

 ك اهايإ ١7 لو اهذخأ 6 مهارد هل طةل 4 أ لجر ىلع ىعدا لج ٩ ق لمقو

 هده ىلإ اح اهن اذهل ملعي ‘ مهارد طقل ام فلحم هنإف ) نيملا ىلإ لزنتو ركنأف

 . ةعاسلا

 امعخ نكي مل ڵ قراسلا عم طقاللا اهدجوف « تقرس اذإ ةطقللا نإ : ليقو

 .اهتبلاطم ىف .

 ‘ تقرس و ١ تءاضف ةطال 7 ناك نمو . اهمف ممح وه : لاق نم لاق و

 ةروصخ ةطقالا ىف سيل :ليقف . ثالذ ىلع هنيمي بلطو « اهتنصب ىنأو لجر اهبلطف

 . ةنامألا لثم نيمي الو

. ةموصلاو نيملا اهف : 17



١٠٤ 

 لصف

 تضتقا اهنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر ىف « ىلع نب ىسوم لاق : ىلع نب دمحم لاق

 تضتقا ام هللابانيمب امفلحف ى ةأرملا تركن أوجوزلا تامو ، مهاردهنم اهجوزو يه

 اهجوز نأ ممت ام ث هللاب انيمي اهفلحو ث اعطق هل ءىش هنم مويلا اهماع مهارد نالف نه

 ةدحاو انيمي هللاب فلح نأ ىأرو .٠ىش هنم مويا! هيلع ، اضرق نالف نم ضرتقا

 اهجوز ضرتقا ام لبق نمو 2 اهملع اهنأ ىعدي ام لبق ن. اذكو اذك اهيلع ام .

 لصف

 لجر دي ىف اهدجو م « اعيمج هنم اتعاضن { ةطقلو ةنامأ هدي ىف لجر ىف ليقو

 اهيلع هغمتثا ىذلل اهذخأيو اهكفي ىتح « اهف مصخ وهف ة امألا امأ : لاقن .

 اذإ اهنم أرب دق هنأل ؛ هدي ىف ىه ىذلا نيبو هنيب ةموصخ الف ةطقالا امأو

 نيب تعاض اذإ اهنإ: ليق دقو ديعس وبأ لاقو . هيعديف قح اهس هل سيلو تعاض

 . هدي ىف ىه نمل امصخ نوكي اذه ىلعف . اهنمض هيدي

 نهرلا ىف لصف

 ىدنع كل تناكل ب :رخآلا لاقن . نهر كدنع :ىل لجرل لاق لجر ىف ليقو

 . هيلإ اهنفد ةعيدو هدنع نأ رقأ ىذلا ىلع ةنيبلا : لاق . كيلإ اهفدف ةعيدو

 كالذ ىاطعأ امنإ .: هيلع ىعدملا لاق اغهر هنهرأ هنأ رخآ ىلع ىعدا لجر ىفو

 ؟ امهنم لوقلا نمل : ىريغ دنع هل هنهرأ

 ، هنع کالذ ليزت ىوعد ىعدا م { نهرلا ضبتب رقأ دق هيلع ىعدملا نإ : لاق

. هنهرب نأ هرمأ هنأ ىعدا امب ةنيبلا هيلمف



 س إ ٠٥

 اذكو اذك هدنع ام : انيم فلحم نأ بلط 7 ك اذهر لجر كنع نهرأ نمو

 فيك : بلاطلا لأسي نأ مكاحلا ىلع سيلف " مارد هدنع نهرأ دق ناكو « اهرد

 . كلذ ىلع هفلخو > قلا اذد هل راص

 ؟ببس ىأ نم 0 هذنع هل ىلا مهاردلا هذه ام هلس : مك اح بولطملا لاق اذإ و

 . كاذ نع هلأسي نأ مك احالو . بولطحلل كلذ نإ : اولاق دقف

 لاقن . مهرد ةئامب مهرد فلأ ةميق هنهرأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 : رخآلا لاقو . كيلإ هتعفد دفو 2 مهرد فل أ ةميق ىنتنهرأ دق : هيلع ىعدللا

 ةنيبلا فلكبو ث ه رقأ امب ذوخأملا وهف ، افلأ هنهرأ هنأ رقأ اذإف . اثيش ىل عفدت مل

 . هدر ىلع

 لصف

 دح ىف ثلذ تلعف اجإ : لاقو . هيف مجر مش لجر ىلع لامي قدصت نمو

 . هنم بضغ دح ىف كلذ لعف امنإ هنأ : ةنيبلا هيلعو كلذ هل سيل : لاق بضغ

 لصف

 وأ . ةبراضم هعم ناكرأ ز هطقتلا وأ هرجأتسا وأ اثيش راعتسا نم : لقو

 قيفوتلا هب و ٠ عأ هاو . همف ممح و٣ ك قرسو ن“;در وأ ةعيدو

. : ج
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 كالد ف نيملاو كلاو رينان دلاو مهاردلا ف ىوعدلا ف

 كلذ هبشأ امو قوةحلا نم ةءاربلاو بيرفلا ىوعد ىنو

 ىعدملا لاةف . ليقاثم رانيد ةثام هيلع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 مهرد ةثام لع : هل لاقن . مهرد ةئام هيلع ىعدا وأ ث ةيندع رانيد ةمام هل يلع : هيلع

 . الصتم هرارقإو اذ_د همالك ناك نإف . ةجرهبم رانيد ةثام : لاق وأ ث ةفيزم

 .هلوق لوقلاف

 : لاق مث مهرد ةثام وأ ، رانيد ةئم : هلوق نيب توكسب عطت ناك نإ و

 . دلبلا ك ذ دق هيلعو . هلون لبقي مل ء ةفيز. وأ ، ةجرهبم وأ ةيندع

 نيسمخ هيمع ةنيبلا هل تماقف { مهرد ةئامب الجر بلطي ناك لجر ىف ليقو

 ص نوسملا ؟لع تناك ىزلا انأ : لاقف . رخأ نيسمخ هل رقأف لجر ءاجو . اهرد

 ذخؤتو . هسفن ىلع اهس رةأ قلا نوسحا هنم ذخؤت هنإف . د وهشلاىلع هبةشا نكل و

 . د وهشلا ةداهشب نوسمح رخالا نم

 ىلع انأ : لاقف لجر ءاج مش ، ةدودحم ةفورعم مهاردب الجر لجر بلط نإ و

 ىذلا نم اهفوتسي هنإف . نالف ىلع تسيلو 4 نالف نم اهلطت ىلا مهاردلا هذه

 ( . اهب رقأو اهب فرتعا
 اهذخأ ءاش نإو اهب رقملا نم اهذخأ ءاش نإ رايهلا قحلا بحاصل : ليقو

. هيل ىه ىذلا نم



 س إ ٠٧

 هنإف . هنيمي ىلإ لزنو هركنأف ، مهارد ةرشعب لجر ىلع عفر لجر ىف ليقو
 . هوج ولا نم 4>ح وب َ مها ردلا ةرشعلا هذه لمق نم فح هل هل۔ق ام هفلحم

 هل تناك رق : هيلع ىعدللا لاقف . ةامسم مهارد لجر ىلع ىعدا لجر ف ليقو

 هيمع قحلا تبث رقأ اا هنأل ؛ هيلع ىعدملا ىلع اذه ىف ةنيبلاف . هيلإ اهتمفد دقو ؟ىلع

 نه ىعدا ام ىلع ةنيرلا هيلعف ي علا ىعدملا وه عجرو 4 اهعفد وه ىعدا مث ىعدملل

 . ضبقلل ركذملا ىلع نيملاو { عفدلا

 وأ ء كيل ١ هتملس دقو { اذكو اذك كال ناك دق : لاق اذإ هنإ : لاق نم لاقو

 . زناج كلذف { هرارقإب الصتم كيلإ هتعفد

 ناك دق : 17 لو > كيل ١ هتملس دقو ك اذكو اذك كال لع : لاق اذإ امأو

 . لاح ىلع كلذ هيفني الف ، كال اع

 امهنم دحاو لكو . مهارد هيف ث امهنيب اسيك نابذاجتي اعفت_ا ، نيلجر ىف ليقو
 لفسأ هدب ىف ىذلا ءىحم نأ الإ { رسكلا ىلعأ هدي ىف نمل وه : لاقف . هيعدي

 . هل هنأ : ةنيبب سيكلا

 ىلعو « ديلا مذ وهف ڵ سيكلا لفسأ ىف ىهو ث مهاردلا هدي ىف ىذلا : ليقو
 . ةنيبلا رخآلا

 ىلع ةنيبب اهدحأ نأي نأ الإ ، نافصن امهنيب وهو ث هيف دي وذ اهالك : ليقو

 . هلك هل نوكيف ع رخآلا تأي ملو ، لكلا

 ىعدا ىذلا رخآل ا لاةو . 4اك هل : رخآلا : ىل : اهد>أ لاق نإو

. عابرأ ةثالث رخآللو 2 مب رلا هل : فصنلا
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 . ىعاللا وه فصنلا ىعاللاو ك لكلا ىعدملل وه : ليثو

 ىعداو ى لجأ ىلإ اهنأ بولطملا ىعدا ى مهاردب الجر بلطي لجر ىف ليقو

 انأ : قحلا هيلع ىذلا لاقن . هنيمي قحلا بحاص بلطف ، لجاع اهنأ بلاطلا

 . قح ىلع مويلا كلام لاب فلحأ

 اذإ كالذب ةنيبلا هيلعف ك هامسو > لجأ ىلإ هيملع ه) هن أ قاب بولطملا ىعدا اذإف

 لجألا ىلإ ، بولطملا ىلع هل قحلا اذه ام س هللاب هنيمب عم ء لجألا بل طلا هركنأ

 ١ همع لد ىدل .

 2 ؤ> هيلع بلاطال ام فلحب نأ هيلع نإف ء بولطملا نيمي ىلإ بلاطلا لزن نإ و

 . بلاطلا ىأر الإ لجألا ىلع فاحتسي الو . هوجولا نم هجوب

 ملعأ انأ :لجرلا لاقن . مهرد فلأ ايه هيلع نأ لجرىلع ايعدا نيلجر ىف ليقو

 دحوي ىذلا : ىراوحلا وبأ لاقن ا۔منم نمل ىردأ الو اهدحأل مرد فاأ ؟يلع نأ

 هلع كح هنأل ؛ مهرد فلأ امهنم دحاو لكسا هيلع نأ : هللا هجح ر ةيواع٥ فأ نع

 . اهمحاص ىلإ فلألا عفدب

 امهنم دحاو لك طعا : هل ليق . ىعدي امهالكو ث امهبأل فرعأ ال : لاق اذإ

 . ةهبشلا نم حورلاو طايتحالا ىلع اذهو . مهرد فل أ

 ىذلا وه هنأ دارفنالا ىلع نيملا امهملع هلف ، نيملا ا.منم بولطملا دارأ نإ و

 . هيلع فلألا هل

{ قيناود ةتس مهردلاو ، مهرد فلأ اهجوز ىلع تعدا ةأرما ىف ليقو
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 ىل دعمهرد مهردلاو . مهرد فلأ اه ] جوزلا رقأو { لدع ىدهاش كلذب ترضحأو

 . ةأرملا ةنيب لوق لوقلاف . لدع ىدهاش كلذب رضحأو

 ثالذ ىف ىرجت نيملاف ى ركنأف مردب هل رقأ هنأ لجر ىلع لجر ىعدا نإ و

 . مهردي هل رقأ هنأ ىعدي امم قح هل هلبق \. فلحم نأ

 ، هيلع ىعاملا ركنأو ث ارانيد هدنع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 . اذه لبق انيمي هيلع هفلح ناك دق هنأ ىعداف ، هيلع ىعدملا نيمي ىعدملا بلطو

 نيملاف الإ و « هفل> هنأ ةنيبلا هيلع ىعدملا رضحأ نإف . هفلخ ل هنأ ىعدملا ركذن أو

 . هملع ةتباث

 هل كحيف ارانيد هيلع هل نأ فلحم هنإف ڵ ىعدملا ىلإنيملا هيلع ىعدملا در نإو

 ( . دلبلا رت رانيدب

 حو { نيدهاش هيلع رضحأو ، مهرد ةئام لجر ىلع ىتدا لجر ىف لعةو

 ىرخأ مهرد ةئام هيلع ىعداف بلاطلا داعم ، بلاطلا ىلإ اهملسو « اهب مكاحلا هيلع

 راص هنأل ؛ هيلع تبثي اذه ىرت الف ، مهرد ةئامب نيرخآ نيدهاش هيلع رضحأو

 . بلاطلا ىلإ اهملس قلا ةئاملل لوألا ميلستلاب ك احلا عم اثيرب

 نأ الإ « ىرخأ ةرم بلاطال هيلع نكي مل { ك الا عم ةءاربلا هل تبجو اذإ

 تبجو اهنأ فرعي & اخمرات ةئاملا هذه ناخرؤيو ، هيلع نادهشي نيدهاشب أي

 هيلع هل كح ىللا ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نأ نادهثي وأ ء ىلوألا ةئاملا لست دعب هيلع

 . ىرخأ ةئام هيلع تبثي كلانهف . الوأ اهب

ءاج م . همسإ ىلع كصب :ءاجو { مهرد فلأ لجر ىلع انيد لجر ىعدا ادإو
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 ؛ هنم لبقي هنإف . هيف ةموصحلاب هلكو دق هنأو « هوتعل هنيعب لاملا كلذ نأ ةنيبلاب

 . كلذ ىف قداص وهو « هلكو ىذلا ىنعي ، نالف ىلع ىل : لوقي ليكولا نأل

 لصف

 نشب ًاعاتم لجر نم ىرتشا لجر ىف « ناليغ ن مشاه ديلولا وبأ لاق

 ناثلالا لوألا مجنلا ىف :عئابلا لاقن . ظيقلا ىلإو فيصلاىلإ نيمجن ىف « هايإ هيطعي

 : لوقف . ناثلا رخآلا ىفو ثلثلا لوألا ىف : ىرتشملا لاقو . ثلثلا رخآلا ىفو

 . ىرتشملا ىلع : لوقو . مئابلا ىلع ةنيبلا نإ

 نافلتخيف ، نيم ىلإ انيد رخآل ا ىلع اههد>أ ىعدي نيلجرلا ىف اوفلتخاو

 . ىعدملا وه نيلجألا برقأ ىعدم نإ : لوقن . ريخأتلاو ميدقتلا ى

 نيلجألا دعبأ ىعدي ىرتشملانأل ؛ىعدملا وهنيلجألا دعبأ ىعدم نإ :لوقو

 . نيلجألا برقأ ىعدب مئابلاو

 : لجألا دعب قحلا هيلع ىذلا لوقيف . لجأ ىلإ ناكاذإ قحلا ىف اوفلتخاو

 ىنفوب ملهنإ : قحلا هل ىذلا لوقيو . هنيد لجأ ىلع لح نيح ث ىميرغ تيضق ىإ

 /. ةرملا ىضم دمب ، قحلا هيلع ىذلا لوق لوقلا : ليقن . هيلع ىتحو قح

 رثك أ وهو . ةدملا دمب وأ ةدملا ىف ناك ص قلا هل ىذلا لوق لوقلا : ليقو

 . لمعلا هيلعو . لوقلا

 نم لاقف . امهالك وأ هل ىذلا وأ ء قحلا هيلع ىذلا تام اذإ اضيأ اوفلتخا و

، اهالك وأ هل ىذلا وأ قحلا هيلع ىذلا تام ، هيلع ىذلا ىلع تباث قلا : لاف
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 . ةءاربلاو ءافولا حصي ىتح ةدملا ءاضقا دعب وأ ةدملا ىف اهدحأ وأ امهنوم ناك

 . هميلست ةحص الإ تبث اذإ قحلا ليزم الو

 ىتح هيملع تباث قحلاف ڵ ةدملا ىف قحلا هيلع ىذلا تام اذإ : لاق نم لاقو

 . ءاقولا حي

 ؛كلاهلا ىلعاب هقح نأ قحلا هل ىزلا ع ةنيبلاف ث ةدملا ءاضقنا دمب تامنإو

 ةدملا ىف هتوم ناك ث هتوم قحلا لطبي الف ء قحلا هل ىذلا تام اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . ءافولا حصي نأ الإ 2 ةدملا ءاضتنا دعب وأ

 .رهش ىلإ مهرد ةئاتب نالف نع تنمذ دق :لاق اذإ نماضلا ىف اضيأ اوفلتخاو

 . نماضلا لوق لوقلا : ليقف . ةلاح ىه : هل نومضملا لاقو

 . قيموتلا هبو . ملعأ هللاو . بلاطلا لوق لوقلا : لاق نم ل ةو

إ +
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 رشع عساتلا لوقلا

 ةعامج وأ نينثا نم رثك أ وأ نين'ا ىلع ىوعدلا تناك اذإ كلا ف

 ثكالذ هبشأ امو

 كلذ ىف ناميألاو

 { نيثراو نيلجر دي ىف اضرأو اراد ىعاي لجر كاملا ىلإ عمت را اذإو

 رضاح رخ الاو بئاغنيث اولا دحأو هنم هاثرو ىذلا تيملا نم اهارتشا هن أ ىعداف

 عيمج دهاثلا ىلع ىذقي نأ أ ك احال ىنبني هنإف 2 .اوعد ىلع نيدهاش ىعدللا ماقأو

 . ةنيبل ١ هب تم ت ام

 ىوعدلا نأل ى كلذ ١ىف همصخ خ دهاشلا نا أ لبقنم س هالا ةبمغ ىلإ تفتلي الو

 اوناك اوسو فالد ف صح و ) ردح ةثرول ىأ تيلا ىلع تناكاذإ

 ىف ءاضقلا ىنع نأ هل ىغبني هنإف ، اهو۔-قتي مل وأ ، ضرألا وأ رادلا اومستقا

 . هللا همحر ىلع نب ىسوم لوق ىف « مهنم ريبكلاو ريغصلا ىلع كاذ

 رضحي رأ ، رضحب ىتح مهنم دحاو ىلع كحمال : هللا همحر بوبحم نب دمحت لاقو
 . هليكو

 مهاوعد تناك نإف . ركنأف ىوعد لجر ىلع اوعدا اذإ ةعامجلا ىف ليقو

 نيي الإ هيلع اميمج مه نكت مل « دحاو ىنعم ىف دحاو ءىش ىف دحاو تقو ىف اعيمج
. هذح ١ و
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 ىلع نيج مهنم دحاو لكل ناك ث دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ىعدا نإو
 . هيلع نوعدي ىذلا صخلا

 3 هدي ىف لام ىف امهس لجر ىلع ىعدي مهنم دحاو لكو نيعمتجم اوءاج نإ و

 لج رلا بلطو « انيمي همهس ىلع هفلي نأ مهنم دحاو لك بلطو « كلذ ركني وهو
 لاف . افالتخا ةلأسملا هذه ىف نأ : انفرع ىذلاف . ةدحاو انيمي مهميحخل فلحم نأ

 نيح ىف نيعمتجم اوناك ءاوس ى هاوعد ىلع نيمي مهنم دحاو لكسل بجي : موق

 . نيقرفتم وأ ةعزانملا

 دحاو لجر ىلع مهاوعد تناكو { اوعمتجا اذإ موصخلا نإ : لاق نم لاقو

 . اهنع لسو . عأ هللاو معي ةدحاو انيمي الإ مل فلحم ئ دحاو ناكم ف

 ‘ مهلحم نأ بلطو . هونرو لام نم اقح ةعامج ىلإ ىعدي لجر ف ليقو

 اذإ هنإ : ليقن . قحلا كلذ ىلع اني هفلم دحاو لك بلطو « نيملا هيلإ اودرف

 .فلحيف وه امأو ةدحاو نيمي محل هيلع امنإف . مهنم رضحم مهتلمج ىلإ كلذ باط

 . كلذ ىلع مهناميأ بلط اذإ دارغالا ىلع انيمي مهنم دحاو لك

 نيمي ىعدملا بلطن { بايغأو رضاح نيب ءىش ىف ىوعدلا تناك اذإ : ليقو

 . اقح هيف ىعدملا اذه ملعي الو . هئاكرشاو هل لاملا اذه نأ فلحم هنإف ڵ رضاحلا

 . قيفوتلا هبو . عأ هلاو

% + © 

( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهنم - ) ٨
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 نورشعلا لوقلا

 هيلع هيعدي ايف همصخ صخلا قبدصت ىف

 هنم ءىشب رأ هضعبب رقيو

 وأ لاملا لجرلا ضبقو 0 هقدصف ، هدي ىفالام لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 تعروت و ، هتفدصف ڵ هقح هنأ تننظ : لاقو . هلام ىف لجرلا عجر 1 ( ضبةي

 . كلذ نع هنع

 هل ةمحر الف ‘ فىرورعم لام ىلع ٩ وعد ىلع هقذلصو ‘ هل لاملا اذه نأ رقأ اذإو

 . هضبقي وأ ‘ رخآل ١ هضبق كلذ ف

 ىعدملا ك احلا لأسن ، مهرد ةث ام ك املا دنع لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 . اذهب ةئاملا همزلتال هنإف . ركنأ ال : لاقف كلذ نع هيلع

 . هنم ارارقإ كلذ ناكو . ةئاملا هتمزل ء هركنأ ال : لاق نإو

 رخآلا ةبادلا هدي ىف ىزلا رقأف ء لجر هيلإ اهاعران ، ةباد هدي ىف لجر ىفر

 / ىذلا مم ناك نإ : ليف اهلك رخآل ا اهاعداو ، رثك أ وأ لفأ وأ ى فصنلاب

 ىف ى زا اذهل نيمي هيلعو « اهب ىلوأ رخآلاف الإ و اهغصن هل نإ ى ةنيب ةبادلا هدي ىف

 هوجولا نم هجوب 2 اتح اهف هل ملعي ام هنأ هدب

 . ملعأ هللاو لوقلا رثك أ وهو ه رفأ ام الإ هلع سيل : نورخآ لافو

. لاملا ىف كلذكو
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 امنإف ڵ اهدحأ دي ىف وه سيلو لكلا رخآلاو ضمبلا اهدحأ ىعدا نإو

 . هاوعدب ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعو . نايعدم

 بحاص ىطعأو « اههيواعد ىلع ضعبلا امهضعبل افلح ، تانيب امه حصي ل نإو

 ىذلا ىف بلطي مل اذإ اذه . عبرلا فصنلا بحاص ىطعأو ، عابرأ ةثالث لكلا

 . اهريغ دحأ هيف نايعادتي

 فمنلا بحاص ماقأو ، لكلا ىلع ةنيبلا لكلا بحاص ماقأ اذإ كلذكو

 ك مهسأ ةثالث لكلا بحاصل . مهسأ ةعب رأ ىلع امهنيب وم 6 ف صنلا ىلع ةنيبلا

 . مهس فصنلا بحاصلو

 ىعداو ث تالاهلا ةثرو ىلإ لجر ءال « ايصو صوب ملو كله لجر ىف ليقو

 . مهكلاه ىلع هاعدا ام هل مهسفنأ اومزلأو ، تيللا ةثرو هقدصف ى انيد هيلع

 : اولاقف هقح مهلإ لجرلا بلطو . ادوهش مهيلع دهشأو « اباتك مهيلع بتكو

 2 هتأر أرةنيبلا هيف ىذلا باتكلاتقزمو ىل تنمض : قحلا هل ىذلا لاقف . انتعدخ

 . مهيلع قحلاف ؛ كلبق ىتح حصو

 هقدصنمهاردةرشع كيلع ىل:لاقف . لجر ىلإ ءاج لجر ىف « ىراوحلاىبأ نعو
 هاطعأن « كيطعأو كتدصأ ىنأ الإ 2 اثيش تلع نأ عأ سيلف انأ امأ : هل لاقو

 ء ىرلاو كاطعأ ىتلا ةرشعلا نإ : لاقف هثراو ءاح 7 لجرلا كله . ء ةرمثملا

 . هدلاو ىلع مماردلا كات نأ مهب ناكااذإ هيلع در ال : ليقف . ىلع اهدر كل سيل

> هلاومأ نم لامع هل رفأ كلاملا نأ هتثرو دحأ ىعداف ء تام لجر ق ليقو
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 : لاملا كلذ هل اوكرتف ، قدص هلوق نأ ةثرولا نظف .اكص وأ ،ادوهش هدنع نإ و

 ضعب تامو . نينس لالا لك أي ماقأو { لاملا ةيقب اومسققاو , دوهثلا اولأسي و

 اودارأو ث لاملا نم هاعدا ناك ايف ةنيبلا هيلع ةثرولا بلطو « اوفلتخا م ث ةثرولا

 . هاوعد نالطب نيبت اذإ ةمجرلا مهل نإ : ليتف اهلكأ ىتلا هرامثو هنم هذخأ

 . عأ هللاو

 اهنظي ى مارد سيك فلخو « انلاب اركذ دلو فلخو « تام لجر ىف ليقو

 : تيملا نبا هل لاتف . ةنامأ كيبأ عم ىل سيكلا نإ : لاقف لجر ءاجف 2 هيبأل

 رفاسي دلولاو ث هعم اهلع ث حبرلا مقن ةنس لكو . ةبراضم اهايإ ىنيطعت كلمل

 هل اوبجوي ملف ك نيملسملا دلولا لأس مث . ةدئافلا ذخأي لجرلاو 2 سيكلا ثالذب

 . ةدئافلا در هيلعو ، سيكلا ىف هل ءىشال نأ : نوملسلا كحف ا هاوعد

 نع ، ةرسيم نب ىحي فأ نع لئاسم هيف 4 ايايك أ رةي ىراوحلا وب أ ناكو

 : لاقف . كلاهلا نبا ىلإ لجر ىنأف . اهبا فلخو ء ممرد فلأ فلخو ء ثله لجر
 ىذل فلألا مس دلولا نإ مث . تقدص : هل لاقن . ىل كدلاو ىلع نيد فلألا هذه
 همزلي مل ڵ كاجلا ىأرب اهلس ناك نإ : ىح وبأ لاق . هدلإو ىلع نيد اهنأ ىعدا

 . ءىش ةعيدو اهنأ ىلع هقدص ىذلا

 اهنأ ىلع هقدص ىذلا ىلإ ملسي نأ هيلع ناك هسفن ىأرب اهملس ناك نإو
 . مهرد فلأ ةميدو

:هلوق . اذه ىنبحمعي : لاق ؟ اهف تنأ لوقت ام : هلرا همحر ىراولا ىأل تلقن
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 هتمزلأ هسفن ىأرب اهملس نإ و .اثيش ةعيدولا بحاصل همزلأ مل كاملا ىأرم اهملس اذإ

 . فلألا هل

 ء فورعم لام فصن نيوخألا دحأ ىعداف 2 اهدلاو تام 2 نيوخأ ىف ليقو

 رارقإلا ىعاملا اذه ناك نإف . رارقإلا ىوعدب لاملا لك أو . هدلاو هل رقم هنأ

 هلف ، هنم قيدصتلا ىلع هلك أو ث هلوق ىلع هقدصو ث رارقإلا هملعأو 2 هيخأل لاق

 . هاوعدب لاملا لك أ هل حصيالف الإو . هقدص هنأ هيخأ ىلع ةنيب هل تماق اذإ كلذ

 . قيفوتلا هبو ملعا هلراو

» © +



 س ١١٨

 نورشعلاو ىداملا لوقلا

 كحلا نع ىلوتملا ىف

 هترمضح ريغ نم هيلع كو ةنيبلا هيلع مسن ىذلاو

 > هيملع م وكلا نم ةرمدح الب © هيف كلا ذافن { ك اا روح ام : لمقو

 كلذ ىلع جرخمو « هيلإ عفدلاب هرمأيو ، كاحعم « رخآل قلا هيلع حصب ىذلا وه
 .هةح ىلإىقحلا بحاص لصريو . قحلا كللذ ردقب هلام نم عمج ك احلا نإف . ىلوتيس

 اضيأ عاب ، سبحلا نرم برب ، هيلع حص نيدب ادحأ سبح نإ كلذكو

 . قحلا كلذ هنع ىضقو « هلام نم كاملا

 عاب ك ك احلا نع ىلوتف ي حصو هيلع تبث دق ى قح الجأ هلجأ نإ كلذكو

 ةضيرف وأ 6 قادص نم ى هتجوزل قحلا ناك ث هيلع تبثىذلا قحلا ىطعأو هلام نم

 . قوقحلا نم همزلي ام عيمج ىف كالذكو . ةجوز ريغ وأ

 هيلع عمس هل حصي » رذع ريخل فا وي ف { همصح ىئاوي نأ هرمأ نإ كالذكو

 . مكلا هيلع ذفنأ ىلوت نإف . ةنيبلا

 ‘ ةندبلا ك الا هيلع عمس ‘ عزاغي نأ هليكو هركن ك باغف « اليكو لكو نإو

 . هتحي> باغال ىنثقساو . كلا هيم ذفنأو

 بثافلاو ڵ نيملسملا نم ةجحلا هيلإ لصتال ىذلا دلبلا نم بئانلا كلذكو

. وه نأ ىرديال ىذلا



 س - ١١٩

 مهنع ىضقيو © مهلاومأ نم ذفنيو ، مجعلاو برعلا نم ةربابجلا كلذكو

 . مهلع حص ام

 مهتانيب اوماقأف ، سانلل قوقح هيلعو { رحبلا لجرلا عطق اذإ كلذكو

 ‘ مهفلحتساو ء هتجح بيئافلل 1 اا ىنثةساو . هيلع مهل كح ، هيلع مه وحن

 . مهقوقح ىلإ مهلصوأو

 ئ هثامرغ نم دحأ نيب و هنيب ةافا وم فلخأ وأ ٤ ةردملا نع ىلوت نإ كل ذكو

 هيملع هل كحو ‘ همع رغ فلحتسا و . ةنيبلا هيملع تعمس ڵ نيلسملا نجس نم بر»٭ وأ

 . هتجح مك احلا هل ىنثتساو

 بكرو . نويد هيلع ناك نميف ‘ هللا 4ح`ر .{ بوبحم ن درغ نع دج ودو

 هل ثدحف ، هبوكرو هجورخ تقو ىف لام هل سيلو ء سانلا قوقح ايل وتم رحبلا

 مك املا نإف . نيملا نم ةحمللا هل اننال عضوم ق وهو . هريغ وأ > ثاريم لام

 . هلثم دمحم وبأ لاقو . هن وبد ىضقيو ك هلام ميبي

 الإ هلام نم عابيال هنإ : نيملسملا كح نع ىلوت ىذلا ىف ع هللا دبع وبأ لاقو

 عمجي ل ئ كل د لعب قح هملع هل تيث نهو . هماع عفرو ك هقح ىلوت دق ناك نم ىح

 . هيلع ةجحلا دعب الإ هلام نم

 هقح تبثم لو & هنع ىلوتف & هقح تدث ىذخال ءانو 4 سال هلام ناك نإو

 ىذلا ذخ ايف ٠ هيلع تتبث قال قوقحلا رظنتو ص ةميق لاملا م وقيف 2 هنع لوت ريغب

 رضحم ىتح « مهقوقح ردقب ء قوقحلا مهل تتبث نيذلل فقوبو 2 هقح ردقب هنع ىلوق
ن وتبأي مهنإف 2 لامع رصم نم جرخ دق هن أ حصي نأ الا ك هيلع جتحيو ىلوتللا
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 لام نرم هتح ردنب ىطعي ش © هقح ىلع انيمي مهنم دحاو لك فلحم و ك مهف وقح

 . بئانلا

 ىلوأ وهف ث هلام قرفتسي هقحم ىلوت ىذلا قح ناكاذإ : رثؤملا وبأ لاقو

 . مهحاص ىلع دعب نم اوحسأ نيذلا نيد نوكيو « هلامب

 > هيلع نيملسملا نم ةلا هيف نكمت عصوم ف ناكو ‘ 4هص وم فرع نإو

 باتكب مهل نكمأ اذإ هعضومف هيلع نودملا جتحمتح « هلام ميب ىف لجميال هنإف

 ىذلا لج رلا موةيو ، ةقث نيملسمل ىأ رب هيلع جمتحن مهل لوسر وأ « ةقث عم هيلإ

 . ةقث ناكاذإ نيدهاش ماةم نوسملا هرمأ

 ةحلا نايدؤيو ‘ هيلع ناجتحم نالدع نادهاش نوكي ىتح : لاق نم لاقو

 . مكاحلا ىلإ

 ك مويلا كلذ ىف هدنع هروضح بلطو ى مك الا ىلإ لجر ىلع لجر عفر اذإو

 نم رذع هل نوكي نأ الإ هيف اوي نأ هيلعف { رذلا ىلإ ريخأتلا هيلع عوفرملا بلطو

 . ضرم

 . رذعب سيلف ايندلا لاغشأ نم لغش ناكن إد
 اهروضح ىف اجأ ايه لجؤب و 2 هيلإ اعزانت اذإ نيمصحلافرصينأ مك احالو

 هعسيال امف لخدي نأ فاخو « هيف اكش وأ « امهنيب ايد مكلا رصبي اذإ ، هيلإ

 . حضاو نايب و لدعب الإ مكحمال مكاحلا نأل ؛ هيف لخدي ام لدع رصبي ىتح

ك هيلع ١ و ردقت و( مكسبح ف رف ,نم و : هلا ١ ذ ج ر ىلع ىم ] نع ذجوي امو



 _ _ ١٢١

 ثالث هيلع ىداني ص نملا ءاصقتسال 0 هيف دهتجمو ص هلام ىلع ىداني ىذلا كلذف

 . كاذف قحلا نم هيلع ام ردقي غلب نإف . ةعبارلا ىف بجويو . عمج

 ة.ج ىف اودرت ىتح اولجت مل ڵ مج ثالث ىف غلبيال نملا نأ متيأر نإو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هللا ءاش نإ اوعيبت مث ؟ رثن أ وأ ىرخأ

« « ©
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 نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 لاملا برو لماعلا نيب نامألاو كلا ٣

 مايقلا ىف ةرضملا هكي رش فاخو « ةجحلا هلانت ثيح لماملا باغ اذإ : ليقو

 موقت ىتح 4 ك اح نكي مل نإ ، نيملسملا ةعامج ىلإ وأ ك الا ىلإ هيلإ جتحا لمعلاب

 . لدعلا نم همزلي اع كلذ ىف هيلع

 رجت أيو ك هلمعب مايقلا نع ث هتبيغ ىلع نيدهاش دهشأ ةعامجلاو كال مدع نإ

 . هيلع كالذ جص اذإ ، لماعلا لام ىف كلذ ناكو . دلبلا نم ةرجألا لدمب آريجأ

 . لمعلا لاك ىملع هلمعتسا امنإ هنأل ؛ قح كلذ ىف هل سيلو

 ءىشب وأ « هب الإ ةعارزلا موقتال امم لمعلا نم مزلي ام كرت اذإ : لاق نم لاقو

 . ةعارزلا ىف هل قح الو ى ىضم امف هترجأ هلف « هنم

 هل ءىش الف 2 هيلع لموع امب فوي مل هنأل ؛ ةرجأ الو هل لمعال : موق لاقو

 . هرخآ ىلإ هلوأ نم لمعلا لامكب الإ هل ءىشالو . ةرجألا ةلزنمب ىهو 7 ءافولا دعب الإ

 ريغنم جرخ مش ث هلا ردق ام هعم لمعف 2 لمع ىف الجر كراش لجر ىف ليقو

 مع اذإ ء هيلع ةراجإلاب ىلاولا هرمأيأ : ىلاولا ىلإ هيلع عفرف « هيلع أطبأف ع هنذإ

 ىلاولا رمؤي ام اذهف . هجوت نيأ ملعيال ىسع ٤ هيلع جتحيو بلطي ىتح وأ « هباهذ

 . هيلع جتحم الو هيلع ةراجإلاب

 كا ذ قف هكرش باهذ ىلع درشأ نأ لعب نم « هيأرب لجرلا رجأتسا نإو

. بهاذلا مزل رصقي ملو دهتجا دق ناك نإف . لدعلا ىوذ نم رظن
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 باغ اين 0 ة ذاجإلا نم لودعلا ىر ا. ردقي ڵ بهاذلا مزل 8 طش رذ ناك نإو

 . بجوأو بحأو مزحأ ىلاولا ىلإ كلذ عفدو

 باغف جرخ « رضح املف ، ىوط ةعارز ىف موق عم ذخأ « لسجر ىف ليقو

 ىعارز هذه : لاقف . فورعم ءزحم الحر هناكم اوذخأ دو موةلاو ءاج 7 ك باغام

 ٠ .م ةحيحلا هلانت ثيح عص وم ىلإ باغ ناكنإ : لقف . هترجأ عف ملع امو

 لوألاكيرشلا عج ر م ‘ هريغ اآماعهناكم لخدأو هكيرش هملع جتحم ف ك نيملسملا

 نم ىلع هؤانعو > رجؤملا لماعلا اذهل هيلع ةرجأ الو . امامب هلمع هلف 2 هليع بلطف |

 . هلمعتسا

 عفرو ك كا دلبلا ىف ناكو ث ةجحلا هيف هلاننال عضوم ىلإ باغ ناك نإو

 . هؤانع هلو ، لوألل ءىش الف مكاحلا ىأرب رجؤملا لماعلا لخدأو « هيلإ

 ناك نإو . دلبلا ىحلاص ىأرب كلذ نوكيف ، كاح دلبلا ىف نكي مل نإو

 ٥ ر ءاش نإ ا رايخلا هل ناك 4 لوألا مدق ح ئ هيأرب الماع ضرألا بحاص لخدأ

 ٠ لودعلا ىأر هءانع ذخأ ءاش نإو ٤ هتعارز ذخأو 4 رخؤملا لماعلا اذه ءانع

 هرذع مطتيو ، هيلع جتحيو ، مك احلا هيلع مكحي نأ كلذ ىف ةجحلاو : ليق

 . مكحلا هب هيلع تبثيام

 نوكي امنإف دوهشلا مدع نإف . كلذ ىلع دوهشلا داهشإف مكاح نكي مل نإف

 سيلو هيلع جتحا هنأ حصي وأ ، كلذب وه رقي وأ ى مكحلا ىف بجي ايف كلد

. ىدنع هيلع جتحا هنإ : لاق اذإ ةجحب هيلع لاملا بر ىوعد
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 لمع ةرجأ ىطعي نأ هل زوجن الف ، دوهشلاو ةعاجلاو مك الا مدع نم : ليقو

 هتنكمأ نإ 2 هلام ذخأيو هسفن نع ىذقي لماعلا لعل « هيلع ةجحلا دعب الإ 2 لماعلا

 . ةحملا

 ةرمضاحم نع هدلقو اذإ ‘ هل زنم ىلإ لماعلا ىلإ لودرولا لاملا بر ىلع : لاقو

 هل لعل هنأل ؛ كلذ هنكمأ نإ ، ةجحلا نم هيلع ردق اينيك هيلع جتحنو 6 هتعيض

 همزلي ىذلا لمعلا نوكي نأ الإ ، ضراع وأ « فوخ وأ « ضرم نم « ارذع

 . هيمع ةجحلا ةماقإ لبق ، هتوذ فاخ هب مايقلا

 دهشيو . رعسلا لدعب ، ثالذ لثم ىف هيلع رجأتسي نأ هل نوكي نأ ىنبجميف

 .رم ةجلا هيف نكمي الو . هتوذ فاخب ىذلا هل مزاللا نم هتبيغ ىلع كلذ ىلع

 . هرم ] ف رظني 7 ٤ كللذ تا وهب ال ) هعضوم

 هيلع تبثي نأ ىنبجعأ الإو . مكلا ىنعم ىف كلذ نم هثري رذع هل ناك نإ
 ماكحأ ىف دج أ الو . ررضلا لاملا بر ىلع لخدي الثل ؟ هجولا اذه ىلع « كلذ

 ىلع هتابثإو كل زل هاضر نع الإ ، سانلا نم دحأ ىلع ررضلا بجوب ائيش مالسإلا

 ىلع ناسنإلا هتابثإب ىضر ولو ، تبثيال لطابلا نإف . الطاب كلذ نكي ملام 2 هسفن

 لصف

 ىف لماعلا ناهتساف 7 اهنم مهس ةعارز ىف لجرل لمعي ناك“ لجر ىف ليقو

، هيلع الو هعم ام 0 افورعم اتيش عدي ملاذإ ث اذه لثم ىف فلحب هنإف . هتعارز



 س ١٢٥

 ىذلا ا ذه نم هملع ىعدي ام لبق نم اقح هيف ادل نأ ملعي ثيش فلت أ الو

 . ىوعدلا مقت اك فصي

 ىل اضرأ اذه تيطعأ : اهدحأ لاقن هللا دبع ىبأ ىلإ نالجر عمتجا : ليقو

 عرزلا هدلو دص ، هدلو دي ىف اهكرتو اهنع باغف ڵ سدسلا اهنم ىلو ، اهعرزي

 ىدلو هيلإ ملس دق قدص : ذخأ ىذلا لاق . اكوكم رشع ىنثا فاطعأو ، هسادو

 هتيطعأ \م رك أ قب : لوقي هز أ الإ ، ةمث ىعم ىردلوو ك ةغارزلا هذه نم ءاح \م

 . كل هفلحتسا هللا دبع وبأ لاقف . ىل ىن مك فرعأ ال : ضرألا بحاص لاقف

 هتصح ىلإ لجرلا اذه لصوأ هنإ : لاق كنبا نأ هللا دبع وبأ هفلحتساف معن : لاق

 . اذه ىلع فلحف . من : لاق ؟ ةقث كمم كنبا نإو ضرألا هذه نم

 . عب رلاب تلمع : لماعلا لاقن . ةكراشملا ف ةعارزلا برو لماعلا فلتخا اذإ و

 . ىلعأ هللاو . لاملا بر لوق اذه ىف لوقلاف سدسلاب ىل تلمع : لاملا بر لاقو

. نتينوتل ١ هبو



 س ١٢٦١ _

 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 ملسملاو كرشملا نيب ناميألاو ماكحألا ىف

 ىدهاش رذحأو 3 مهرد ةئام ىدوهيلا ىلع ملسملا ىعدا لسمو ىدوهم ىف ليقو

 رمح او مهرد ةئام ملسمل ىلع ىدوهلا ىعداو > هاوعد ةحصب دوهسلا لودع نم لدع

 امهنم دحاو لك ذخؤي هن ! : لهف هأ وعدب لسملا ىلع ك نيللا نم لدع ىدهأ .7

 . هدوهش هب هل تماق امم ڵ همصخ

 لوةف . ةنيب اهدنع نكست ملو ڵ هناعزانقي لام امهنيب لسمو ىد وهب ناك نإو

 . ملس هكح لاملا نإ : بوبحم نب دمحم

 نمو . هصحلا امهنم دحاو لك فلحمو 2 امهنيب وه : ىلع نب ىسوم لوقو

 . هل ءىش الف نيملا نع لكشن

 نيملسملا نيب بيصن ال نكلو ث ةالصلا لهأ ناممأك ةمذلا لهأ ناأو

 انيد كلذ نوريال مهنأل ؛ تالف ريغ الو قاتع الو قالط الو جح ىف نيكرشملاو

 . هللا نم مظعأ ءىش الو . هللاب نوفلحم و « هب هلل نادي

 ىبنلا نارمح نب ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب نوفلحم دوملا : ليقو

 نوقملع ىراصنلاو . ليثارسإ ىب ىلإ الوسر هللا هلسرأ ىذلا « هياع هلا تاولص

 لع هللاب سوجلاو . هيلع هللا تاولص رم نب ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ ىذلا هللا
. اهنودق وت قلا راذلا تيب برو ريخلا



 س ١٢٧ س

 مهنيد نم ةءاربلاب نوفمل ةلم لك لهأ نإ : ليقو

 هسفن ىلع مرح ناكنإ : ليقن . همالسإ دمب ثنح ث فلحم ، كرمثملا ىف اوفلتخاو

 . هيملا ثنح الف ؟ هسفن ىلع همرحمال ناكنإو . ثنملا هلعف ك هيلع فلح ام

 . لاح ىلع ثنحلا هملع : ليقو

 . عأ هللا و . هيلع ثنحال : ليقو

% » »



 ۔ ١٢٨

 نورشعلاو عبارلا لوقلا

 مملاصصخو ديبعلا نيب مكحلاو ىوعرلا ىف

 ؟ ال مأ مهيلع بجي له ناميألاو محف ىراعدلاو

 نيمي الو ، هديس عم دبعل نيمال : لاق هن أ ةلط ىبنلا نع رثألا ءاج : ليق

 ىف فلحمال هنأ ىأ ، هديس عم هل نيمبال هنأ ملا لدأ تلد لرأتف . هديس ىلع دبعل

 مك احم نأ هل نذأ ءاش نإ : رايخلا هديسلو . هديس نذإب الإ فلحم الو « ةموكح

 . هغع صاخو هنع مك اح ءاش نإو مصاخيو

 نأ هل نذأ ءاش نإو . فلح ءاش نإف . نيهلا هيف دبعلل اميف نيملا تءاج اذ

 . هيلع نيمي الف ، نيملا هيف هيلع هل ناك امو . فلحب

 روحم ايف الإ ئ لدع ةندبب الإ « هذمس ىلعو . ماكحألا ف رارقإ هملع تبثيو

 هرارقإ زوجي هنإ : لوقلا ضعب ىف هنإف . ةراجتلا نم هيف هل نذأ دق امم « هيف هرارقإ

 .اهنف نادتلا و ةراجتلاب 4 . وذ أم ناكام 4 نداب

 هرارقإ زجي مل ء هيلع ترجحو ى ةراجتلا نع لزع دقو ء ةك احلا تناكاذإن

 . نيدلا ىف لاح ىلع

 ، ةراجتلا لاح ىف وهو رقأ ولو . لاح ىلع هرارقإ تبثيال : لاق نم لاقو

 . هرارقإ زيجي نم لوق ىلعو . لاح ىلع هيلع نيمال لوفلا اذه ىلعف

ء فلح نأ هل نذأ ءاش نإ : رايحلا هديل ناك ث هني همصخ بلط اذإ



_ ١٢٩ 

 ديسلل نوكي نأ ىل نيبي الو . هيلع تبث رقأ ول هنأل ؛ هاوعد ىف هقدص ءاش نإو

 نيدلا اذه نادأ هنأ لمي ام فلح ءاش نإو . نيملا ىف هل نذأ ءاش نإ رايملا انهاه

 . هتراج لاح ىف

 ننأ ءاش نإ : رايملا ديسلل نأ ىعم هنإف تايانجلاو ثادحألا راس ىف امأو

 ىنج اذه هدبع نأ لعي ام ث لهلا ىلع وه فلح ءاش نإو ك ماخو فلحم نأ هدبمل

 . هديس ىلع تتبثو هتبقر ىف تحص ول ء مكحلا ىف قامتت ىتلا ةيانجلا هذه

 تبثتال ىلا ، تانامألاو نيدلا نم وه امنإو . تايانجلا نم نكي ملام امأو

 ىف نكي مل اذإ ص ءىش ديسلا ىلع هنم نكي مل ، دبملا ىلع حص ول ثالذف ث ديسلا ىلع

 نويدلا اهف ىناعتي ىلا تاعانصلا رم © اههشي ام وأ ةراجتلا ىف هل نوذأم مايأ

 دبعلا ىلع ةنيبلاب حص ول كلذف . ةراجتلا ىنعم هبشي كلذ نوكيف . تانومضملاو

 دبعلا ىلع قلعتم كلذ امنإ و . هيف هيلع ةموصخ الو ، ءىش هنم ديسلا ىلع نكب م

 .ام اموي قتعأ نإ

 هيف ةححال { تان وضلا نم برضلا اذه نإ ؛ هيف ءىش الف ديعلا تام ناو

 . ةم وصلا ىنعم ق > ديصلا ىلع

 ك هوجولا نم هحو ق ٥ لهس ىلع نيملا هل تبثت عأ الف ٠. هديس لع هنيع امأ

 . قتعلا هيلع ىعدي نأ الإ

 ليحتسم هنأل ؛ هديس ىلع نيملا هلو ى ةنيبلا هيلع ناك قتعلا هيلع ىعدا اذإف

( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهنم _ ) ٩
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 نإو هل فلح ديساا ءاش نإو . ةيرحلا ىنمم عدمو « هيلع كلملا توبث ل ح نع

 . همل ١ نيملا د ر ءاش

 هيملع تاياجلا نم ، قتعلا هب بجب ىذلا اذه لثم نم دلوتي ام كلذكو

 نم دبعلا كلذ ىعديف ص دبعلا قتع هيملع حص ولو . ةنيبلاب ديسلا ىلع حصي الو

 اهف بجم ىتلا بورضلا نم ىدنع ثالذف . هيلع تايانجلا بابسأ نم « تاللا

 ةءاسإلاو ةقفنلاو ةوسكلا ىف هل ررمضلا نم هيف فاخ ام هيلع ىعدا اذإ هل نيملا

 . هل زوجنال قلا ڵ هيلإ

 . هب هيلع هل ام وكحنو ك كللذ نع اعونمم ناك“ كلذب ديسلا رف أ ولو

 ىعدملاو ىعدملا ةلزنمبو ، ههم مصخلا ةلزنمب ناك ث هب هيلع اموكحم ناكاذإن

 ىلعو س ةنيبلا ىعدملا ىلع نأ ةنسلا ةلمج :ىف تبث دقو . ماكحألا نم تبثي امف « هيلع

 دبعلل هب مكحم ىذلا { لبقتسملا ىف هانمم تبث ايف ىدنع كلذف . نيهلا هيلع ىعالل

 دبملا نامض مكح هيف هبلع نكمي مل ، هديس هب رقأ ولف « ىضم امف امأو . هديس ىلع

 لام هريغ وأ برض نم هيلع ةءاسإلا ىف الو ، هتوسك الو هتقفن ىف ، هملظ نم

 . تالثملا نم 2 هقتع ىنعم هب نكب

 ةم وكحالو هديسو دبعلا نيب ىوعد الف ، ءايشألا عيمج ىف ىواعدلا راس امأو

 رظتنم كلذ نم ءىشب فلحب نأ الإ ى ملعأ هللاو . هملعأ ايف نيملا امهنيب نوكيف

 . كلذ ىف

ىفو ند هيلعو ‘ اهدحأل رجات لبعو 4 نارح نالجر مامإلا ىلإ عفترا اذإ و
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 اهلعجن نأ مك احال ىغبني هنإف ز مهنم دحاو لك اهعدي { راد وأ ضرأ اعيمج مهيديأ

 . نيفصن نبرحلا نيب اهلعج نيد دبعلا ىلع نكي مل نإو . ائالثأ مهنيب

 لقأ ناكنإو . رادلا ثاثب طيحم دبعلا نيد ناك اذإ معن : رثؤملا وبأ لاق

 . نيفصن نيرلا نيب ديبملا نيد دمب « رادلا ثلث نم قب ام ناك 4 كللذ نم

 مك احلا ىلإ بلطو 2 ركنأو قتعلا هديس ىلع ىعدا اذإ ث دبعلا ىف ليقو

 دبلا نيمي نأ ديسلا ىلع طرتشي مكاحلا نإف « دبعلا ىلإ نيملا ديسلا درف 2 هنيمي

 . قتع هفلحو ى ديسلل كلذب ىضر نإف . هقتع

 هنيب بلطو « ركنأف هدبع هنأ معزو ، لجر ىلع لجر ىعدا نإف : هل تلق

 . كللذ ىف هيلع نيمي الف

 ركني وهو ح اهثطو هن أ الجر ةمألا ديس مهما نإ : رثؤملا وبأ لاقو

 فلحم الو { اهديس هيلع ىعدا امم ، اهرقع هيلع بجوي ائيش اهف لعن ام فلحتسا

 ناكو ث هبرض آرح الجر نأ دبعلا هيلإ عفر اذإ مك املا ىف ليقو . ءىطو ام هنأ

 ىلع جتحي هنإف { مهتملل قالطإ مكاحلا دارأ مث 2 مهتملا هل سبحف ء رثألا دبعلا ىف

 نم هيلع جمي امب ، اليغك سوبحملا ىلع ذخأ الإو . ارضاح ناك نإ « دبعلا ديس

 . دبعلا هيلع اهاعدا ىتلا ء ةمهتلا هذه

 ةبوقع قبت ملو هقالطإ نآ اذإف . ابئاغ ديسلا ناكو « ليفك هل حصي مل نيف

 . ىوعدلا هذه نم هيلع حصي ىح ال ١ سبح ‘ ربجلا .

نإف ، كالذ ركن أو ةمرحلا وأ قالطلا اهجوز ىلع تعدا اذإ ةمألا ىف ليقو
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 نإو .اهنع مكاح ءاش نإ و . اهجوزل اهنم ةككأاحلاىن امهل نذأي نأ امإ 2 ربجي اهديس
 ملعأ امو . نالف اهجوز ىلع اذكو اذك : تلاق دقل « فلح نيملا هيلإ تهجوت

 اهحعدت ىتلا ىوعدلاب ىسيو ث هيلع تعدا تلا اهاوعد نم كاذ ىف ةبذاكاهأ

 امهتجح مطقيو 2 امهنيب مك املا قرف ى مصخلا اضر دعب ديسلا فلح اذإ ع اهسفن

 . كالذ ىرج ىذلا مكلاب

 ديسلا ريخ ث ىه اهنيمي باطو ث اهنع ديدلا فلح نأ جوزلا ضري مل نإو

 . اهلإ نيملا در اذإ 2 كالذ ىف اهنم جوزلا بلطي ام ىلع ء فلحم اهكرتي نأ

 اهكرتي وأ ، وه فلح ىح سبح 4 اهجوزل فلحال اهكرت نع عنتما نإف

 . اهجوزل فلح

 ماكحألا ىلب نأ وأ ‘ نيملا غ ف ئ ةك احلل اهكرت نع عنتما نإ كل ذكو

 . كلذ ىلع سبحلا همزل اهنع وه

 ىوعدلاأتناك ولو اذه . ةمألا لثم مهلع ىعدي ام عيمج ىف ديبعلا كالذكو

 . اذكه وهن لاملا وأ سفنألا ىف مهلع

 لعي ملام « هيلع ىعدي ايف دبعلا نع ديسلا فلحيف نيهلا ىناعم ىف لوقلا امأو

 . اذه هدبع ىلإ ىعدي امم اقح ىعدلل اذهل هلبق نأ

 ك احلا نإف ى ةقفنلاو ةوسكلاب هيلع تعفرف ص ةكولمم ةمأ دبع جوزت نإو

 هيلعف « راهنلا وأ ليللا هعم اهكرتي نأ الإ ، ةوسكلا فصنب امهنم دحاو لك رمأي
 . هدحو ةقفنلاو ةوسكلا وه

نمل نوكي هنإ : تاعانصلا ضعبل وأ ةراجتلل اجر ناك اذإ دبعلا ىف ليقو
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 ڵ ةم وصلا هوعنر و كلذف همحاخب نأ هلجرخ دق ىذلا كلذ لبق نم قح هل ناك

 فلحم الو ء ثالذ ىف فلحم الو . ثلذ ىف هرارقإ زوجيو ثلذ ىف ايصخ نوكتو

 . هديس ىأر الإ

 متأ ام الإ هل رارقإ الو . هل الو ى ةموصخ نوكي سيلف ، هيف جرخ ملام امأو

 قوقحلا نم هيلع حصي ام ىلع 2 ةييبلاب دبعلا ىلع مكسحلا تبثي امنإو . هديس كلذ

 . هوجولا نم هجوب وأ « دبعلا ةبقر ىف مزلت قلا

 ىلإ هوعدي نم لسر مك احلا نإف . مك احلا ىلع هديس ىلع دبعلا عفر نإو
 . هذتس راضحال دمعلا لسرب نأ مك احلل الو 6 فنم فاصنالا

 لصف

 هل هنإ : رخآلا لاقو . اهدحأ عم دجوف ، ديع ىف ناعزانقي نيلجر ىف ليقو

 نوكبي نم ثلذىلع ةنيبلا ماقأو ، ىل وهو ، ىدبع وه :رخآلا لاقو . هدي ىف وهو

 ؟ هب ىلوأ

 هدي ىف وه ىذلا مقب ىتح « هب ىلوأ وهف هل هنأ : لدع ىدهاش اذه ماقأ نإف

 . قحلا نم هب هقحتسي هجوب ، لدع ىدهاش

 : ليقف هل كولمم هنأ ، هبحاص ىلع ةنيب امهنم دحاو لك مانأ & نيلجر ىف ليقو 0

 . هل اكولمم رخآلا نوكيو ث امهنم لوألا ةنيب ةنيبلا نإ

 لاب انيمي نوفلحب ناميألا مهملع نأ : ةكلملا اوركنأ اذإ ديبعلا ىف ليقو
 . ةكلملا قيرط نم 2 اقح ةكلل مهيلع نيعدمل نودعي الو « رارحأ مهنأ

اهدحأ ىعدا ، ةمأ ىف اعزانت نيلجر ىف « هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ليقو
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 ىلعف ، ىنم لماح ىهو اهسنتجوز : رخالا لاقو . اهنمثب هبلاطيو 2 رخآلل اهعاب هنأ

 نف . ةنيبلاب الإ جيوزتلا الو عيبلا تبثي الو ، ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك
 . هلوق لوقلاف ، هاوعد ةحص ىلع ةلداع ةنيب هل تماق

 . هديسل دبع وهو « هب رقملا لجرلا ىف هكحف لحلا امأو

 لحتل عيبلا ضقن ىلع جيوزتلا ىعدم ربج اهدحأل وأ ةنيب ايمل حصت مل نإو

 . ملعأ هللاو . اهديسل

 لاقو . هدبع هنأ لذملا ىعدا ، ىنارصنو سم نيلجر دي ىف ىبص ىف لسيقو

 فصن ىف ملسملل ىعسيو كلسم رح هنإ :هللا دبع ىبأ نع ليقف هنبا هنإ : ىنارصنلا

 . ىصلا هثرو املسم ىنارصنلا تام نإف . هنم

 ء اوريغي لف { نوعمسي مهو 2 ىديبع ءالؤه : ةعامجل لجر لاق اذإ : ليقو

 نأ بحأ الو . هدي ىف اوناكاذإ هديبع مهف ، دعب نم اوركن أ مث ،اوركخي ملو

 . هديبع مهنأ حصب ىتح 4 توكسلاب ةكمل مهمزلأ

 . هل هنأ رخآ هيعديو ث هل هنأ لجر هيعديف ڵ اغلاب ناكاذإ دبعلا ىف ليقو
 . هل رقأ ىذلل وه هنإ : ليقف . هل هنإ : دبعلا لوقيو

 دبع هنأ حصي نأ الإ ي هب ىلوأ نوكي هنأ هقدصو بئاغ ناسنإل هنأ رقأ ولو

 . هدي ىف ىذلا اذهل

 . دبعلا رارقإ ىلإ تفتلي مل كلذ حص نف

 لوقي ىدبعو هل هنإ : هديا ىف ىذلا وه لوقيو . اريغص ايبص دبعلا ناكنإن

. هل دبع هنأ ةنيي موقت ىتح رح وهف ، رح انأ : وه



 س _ ٣٥ \١

 ىمصلا ناك نإو . رح اذه : لانف ىصلا نع عمدي دح أ ناكا ذإ كلذكو

 ىف امع سانلا لأسي نأ مكاحلا ىلع نكي مل ' هنع عفدي دحأ نكي ملو « ملكتيال

 . هدي ىف وه ىذلا ضراعي الو مهيديأ

 .هل تناك دو ةيراجلا نأب ةنملا ماقأو ‘ تقرس هل ةر راجىمدا لجر ق ليفو

 .اذكو اذك ضرأب هل ةيراجلا نأ عن انك دقو ، بهوالو عاب هن أ لمنال : اولاقو

 . لأست ةنيبلا نكلو ث ةيراجلا ىطعي الو زوجتال : لاق

 كلذ ركذي هانعمسو . اذكو اذك ضرأب هل تنامك ةيراجلا نأ اودهش نإف

 سيل اذهف . اهعاب هملعن الو تعن ام اهب ىردن الو . ضرألا كلت ىف اهدقن هنأ

 . ضرألا كلتب اهدةن هنأو هتيراج اهنأ ةنيبلا ءىجت ىتح ءىشب

 رقأو ء هيعدي ناك وأ برم ء دبع هلرامهمحر بوبحم نب دمحل ناك : لي5و

 . نيدهاش بوبحم نب دمحم ماقأ ىتح دبعلا نم كلذ اولبقي لف هل هنأ دبعلا

 . ةنيب انيلع ناك ام :بوبحم نب دحم لاقو

 تام هنأ ةنيب تدهشف ، اذه ىضرم نم تم نإ رح ىمالغ : لاق نميف ليقو

 نيذلا ةداهشف . ضرملا کالذ نم "ىرب هن أ ( ىرخأ ةنيب تدهشو ء ضرملا كلذ ىف

 . ققعلا ىلإ هجوتي هنأل ؛ ىلوأ ضرملا كلذ ىف تام هنأ اودهش

 :ةثرولا لاقو . ضرملا كلذ ىف تام هنإ :مالفلالاقو تانيب نكت مل اذإ امأو

 . ةثرولا لوق لوقلاف « ضرلل كلذ نم تمي م هنإ

لجر نع ث امهنع هللا ىضر كلام ابأ خيشلا ةكرب نب دمحم وبأ لأس : ليقو



_ ١٦٣٦ _ 

 { لدع ىدهاش ىعدملا رضحأو هيلع ىمدملا هركنأو 2 هل دبع هنأ لجر ىلع ىعدا

 عاب هن أ ناملعيال هدبع هنإ : الوقي ىتح امهنداهش لبقتال : لاقن هدبع هنأ ادهشف

 . قتعالو ةبه الو عيب هكلم نم جرخ هن أ ملعن الو :الوقي وأ بهو وأ , كلذ

 ‘ ةداهشلا ةف رهم ةيفيكب سانلا نم دحأ اهربخأو اذهم ادشب نأ افري نإو

 . امهنداهش تلبق « اذكه ادهش اداع م

 نإف . اهب ىلوأ وهف ث اهدحأل ةمأ اهنأ ترقأو 2 نانئا اهاعدا اذإ ةمألاو

 . امح اهف هل لمي ام هللاب نيهلا هل هيلعف نيهلا هنم مصخلا بلط

 هل ترقأ اهنأ ملسي ام هللاب انيمي فلح ث اهسفنب هل اهرارقإ ىعدي امنإ ناك نإو

 .اقح اهنف اذهل لهي الو . الطاب اهسفنب

 الف « بئاغ لجرل هريغل هنأ دبعلا رقأو ، لجر دي ىف دبلا ناك اذإ : ليقو

 هسفنب هرارقإ نأل ؛ كالذ هلف هضبقيل بئافلا ليكو ىنأي نأ الإ { لجرلا هنم عنمي

 . ةنيبلا لوقب هل مكحيف « هل هنأ هدي ىف وه ىذل ةنيب موقت نأ الإ « زئاج

 لوقلاف . ىدبع وه سيل : لاتف . رضاح هل هنأ دبعلا رقأ ىذلا ناك نإ و

 . هنم عزني الو . هدي ىف وه نم لوق كللذ ىف

 ىعداو ك هدبع الحر نأ ىعدا لجر ىف { هللا 4حر ىلع فأ نءع هن ] دحوي اممو

 هقتعأ هنإ : لوقي ىتح هتنيب لبقتال هنإف ؛ كلذ ىلع ةنيبلا ماقأو 2 هقتعأ هبأ دبعلا

. هيلع ىعدا ىذال كالملا هيلع حص اذإ اذه { هكلم وهو { نالف
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 لثم ىلع ةنيرلا فلكت ال هن \ه ‘ ٨__يلع ىعدا ىذلل لبع هنأ حصي 1 نإو

 . اذه

 نإف قتملاب ةنيبلا هيلعف ، قتملا هيمع ىعداو ص نالفل دبع هنأ دبلا رقأ نإ و

 انالف نأ فاحم ، نيملا هخم بلط نإ ص هديس ىلع نيملا هل تمزل الإ و « ةنيب رضحأ

 . ق تعو هنم جرخ ام ك هذه هتع اس ل ١ هنع تكلم ام ك هل لع ا ذه

 كاكف ىف دهتجاف « تلق ايف اقداص تنك نإ : دبعلل ليق اذه ىلع فلح اذإف

 عجراو ‘ هللا قتاف ‘ ابذاك تنك نإو . كدج هنم برهاو { هتكلم نم كتبقر

 . كديس اضر ىلإ

 لوقلاف ، تم اذإ هتقتعأ : ديسلا لاقو . هقتعأ هديس نإ : مالغلا لاق اذإو

 . هتوم دعب هقتع لعج هنأ ديسلا ىلع ةنيبلاو ث هنيم عم مالغلا لوق

 ك تول هب ثدح اذإ هز ] & هتحص ف دهشأ لجر ىفو : هللا همحر ىلع فأ نعو

 رارحأ مهف تام مث 2 نينسب هتوم لبق كلذو . ىلاعت هللا هجول رارحأ هكسيلايف

 . اندنع

 لاقو . ءالؤه ريغ ديبع هل ةداهشلا هذهب دهشأ موي انابأ نإ : ةثرولا لاق نإف
 ىلعو . ديبعلا لوق انعم لوقلاف 2 ةداهشلا هذهب دهشأ موي هل كيلامم نحن : ديبملا

 . ةداهشلا دمب د ةتسا امب ةنيبلا ةثرولا

 نالف ىنب ءاقتع نم : لاق هن أ وأ هقتعأو ، نالفل ادبع نامك هنأ رقأ لج ىفو

. كللذب رعب وأ { كولمم هنأ حصي ىتح ةي رلا هكحن { نالف ىب حي رس وأ



 س ١٣٨ ۔-

 { قتعلاو ةكلملاب رقأ نإو . قتملاب ةنيبلا رقملا ىلعف ع قتعلا نالف ركنأ نإف

 : لاق مم 2 ةكلملاب رارقإلا مدق ناك نإ : ليقم . ةدحاو ةظفلو دحاو تقو ىف

 . لمعتسي ملو هلوق لبقي مل « ىنقتعأ

 .بجويال لوتلا اذه نإف . ديز كولمم وأ مالغ انأ : لاقف لجر رقأ اذإو

 . كلملا هيلع

 كلملا هيلع بجي : ليقن ديزل كولمم وأ ، ديزل كلم وأ 2 ديزل مالغ : لاق نإو

 . كلذب

 . كلذب هيلع تبثي هنإ : ليقف . ديزل انأ وأ ، ديزل مداخ انأ : لاق نإف

 ىلع جرخي ىلوملا نأل ؛ كلذب كلما هيلع تبثي الف ، ديزل ىلوم انأ : لاق نإو

 .هوجو

 نيح هلأس ناك نإ : لاقف . رح هنأ هربخأ 7 ، ادبع ىرتشا لجر ىف ليقو

 ناك نإ هعيب زجي ملو . هب هارتشا ىذلاب هبناكيلف كولمم ىنإ : لاقن . هارتشا

 . هللا دنع هنم بسقحيلو 2 هقتميلف ا هعيب زجي مل نملا هل لبقي

 ةلداعلا ةنيبلاب حصي وأ ے كلاذ وه ءاشي نأ الإ { هقيدصت هيلع سيل : لقو

 . هيرتشي نأ : هل لاق وأ ي هعاب نمل كولمم هنأ رقأ دق ناك اذإ كلذو . رح هنأ

 . نالفل ادبع وأ ابصتنم 2 ادبع وأ ارح هعياب عئابلا نأ ىرتشلا ىعدا نإو

 ىرتشملا ضبق دقو . كلذ ركشي عئابلاو ركنأ وأ 2 هل دبعلا نإ : نالف لاقم

 . هضبقي مل وأ ، نملا نزوو « دهملا

. هصقر 1 ولو . ىرشلا ىلع نلا نإف ‘ حيحصلا عيملا لع ارراقت أ ذإف



_ ١٣٩ 

 ٠ رم هنا : ىرتمملا لوقب دبعلا قتعيو 0 ةنيبلاب الإ عئابلا ىلع هلوق لبقي الو

 . ىرتشملا لام

 > عئابلا نم هضبق ىرتشملا ىلع بجوي «{ نالفل لمع هن ] ىرتشملا رارقإو

 { ءىشب مئابلا ىلع عجري الو . هل رقملا هفدص اذإ الإ ء هب هل رقأ نم ىلإ هميلستو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ىعدي ام ىلع ةنيب حصت نأ الإ

:» » ه
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 نورشملاو سمال ١ لوقلا

 كالذ ف ْن اممأل او

 ناكام نإ : ديبعلاو باودلا ىف بويملاىف ليق دق :هللا همحر ث ديعس وبأ لاق

 : هيف كشي ال نم ، فراعتلا ىف ميبلا ةقفص نم ىرتشملا دنع هثودح نكميال اهنم

 . هنيمي عم ىرتشملا لوق هيف لوقلا نإ

 عم 4: ودح نكمم ىلا بويهلا نم ناكام امأو . هيلع نيمبال : لاق نم لاقو

 تناك اهزجعأ نإف . ةنيبلا هيلعو ، كلذ ىف عدم ىرتشملا نأ هيف لوقلاف ء ىرتشملا

 اهم ملعي امو . ةبادلا هذه وأ ، دبعلا اذه هل عاب دقل ك هلاب ىرتشمل عئابلا ىلع نيملا

 . ءادلا اذه وأ ) بيعلا اذه

 اذه هبو اذه ىرتشا دقل : هللاب ىرتشملا فلح ع ىرتشملا ىلإ نيملا در نإ و

 . هارتشا موي هب ناك ى بيملا اذه ىعدا اذإ 0 ءادلا

 ىلع راجلا ىسوم درف 2 هارتشا رامح ىف بيعب ىسوم ىلإ لجر صاخ : ليقو

 هرمأف ث كلذ لبق راجلا ثالذ ىلع لمح دق ىرتشملا ناكو بيعلا كلذب عئابلا

 . فصنلا هثانمب وه هلو ى راجلا ةرجأ نم فصنلا لجرلا كلذ ىلع درب نأ ىسوم

 : لوقيو . الجأ باودلا ىف ءادلا نم ءىشل لمجال ناك اعرش نإ : ليقو
 فلحي ع عئابلا ىلع نيميلاو 2 ءادلا اذه اهبو ث اهعاتبا هنأ ىرتشملا ىلع ةنيبلا نإ

.قحلا ىلإ برقأ هنأل ؛ ديعضوبأ هلاق ام لوقلاو . ءادلا اذ» اهب لعيامو 2 اهعاب دق



 س - ١٤١

 2 انب ] ح { ةمأ وأ ادبع عاب لجر ىف { هللا همحر ىلع يبأ باوج ىف دجويو

 ةمأ أ وأ { ابيعم ادبع ىنتعب : : عئابال ىرتشملا لاقن . ىرتشملا عم اينز وأ . اقرس وأ

 ناك عئاب املا ن : ةنيب ىرتشلا دجوو( عقبلا لعب نم تدح لب : عئابلا لاقن . ةبيعم

 . كلذ لثم ةم اللو . قبآ اي قراس اي نازاي : دبعلل لوقي

 اذه امأو . العاف ناك هنأ : هيلع ادهشي نأ الإ همزلي هنإ : لوقن ام : لاقن

 . تلذب جتحا هنأ ترك ذو . متشلا ةلزنمبف

 ح { ءاد اهف دجوف ڵ ةعلس وأ 0 ةباد ىرتشا نم : لاق احمبرش نإ : ليقو

 . عيبرلا لوق وهو . هقنع ىف تبجو دقن 2 عيبال اهضرع

 ماقأ نإ : ءاهقفلا ضعب لاقف ءاد اهبو ، هدنع تتامو « ةباد عاتيا لجر ىفو

 . بيعلا شرأ ىرتشملا نع عضو « مئابلا دنع اهب ناكءادلا نأ : ةنيبلا ىرتشلل

 اهبو ، لجر نم اهارتشا 2 ةباد ىف لجر هيلإ صاخ هنأ : حيرش نع ىورو

 هنيممف الإو ، ششلملا اذه اهبو ، كنم اهعاب هنأ : كتنيب رضحأ : لاقف . ششم

 هل فلحتساف س ةنيب هل نكت ملف : لاق . اششم اهب ملعي امو كنم اهعاب دقل « هللا

 ىنعم ىل نبي مل : ديعس وبأ لاق .. اهب هيلع ىضقف & فلحي ملف ، عئابلا حيرش
 . لاق ام

رثك أفويدلاو ضورعلا نم اثيش وأ ے باود وأ نيدبع لجر ىرتشا اذإو



 س ٤٢ ١

 ىضر ءاش نإف . ابيع مهدحأ ىفاودجو 7 , دحاو دقعو « دحاو نمثب ‘ دحاو نم

 . مهلك مدر ءاش نإو 2 بيعلاب

 ةدحاو ةدةعلا تناكو . ةلمح ىرتشا امم ادحاو ادبع مهم فلتأ ناك نإو

 دربو 2 هارنشا ام ةميقب لودعلا هفرع نإ 6 فلتأ ام ةميق نمضو { قب ام در

 . قابلا

 : لاق نإف .ىوسي ك فلتملا نع لثس « فلت ىذلا فرعي دحأ نكت مل نإو

 رثك أ ىوسي ام هنأ معي ام هنأ : هنيمي عم هلوق لوقلا ناك« اذكو اذك ىوسي

 اذك ىوسي هنأو ڵ هنافرمي امهنأ : نيدهاشب مئابلا ءىجي نأ الإ « نملا اذه نم

 كلذب ذخؤي مث ، اذكو

 مث ،اذكو اذك ىوسي هعم هنأ فلح « هبحاص نيمي ىلإ فلتمل لزن نإف

 . كالذب هل ذخؤي

 بوث وأ رمتب رمت وأ بحب بح لثم ةضقتنللو ةدسافلا عويبلا ثلذمكو
 . لحمال ابر هنإف . ةئيسنب هلثمب ءىش وأ ، بوثب

 . هلام سأر ىلإ دريف ى مهاردب مهارد وأ ى رينانرب ريناند كلذكو

 لثم ارمت وأ ، هبح لثم ابح هيلع درب هنإف ، هذخأ ىذلا فلنأ دق ناك نإو

 . هرمع

 : نيدهاشب اعد هقح نود هرضحأ ىذلا نأ عئابلا ىعدا اذإ هريغ كلذكو

 نالوقي نادهاشلا ماد ام هنم اريخرضحب نأ بولطملا فلكو « هقح نود اذه نأ

. ريخ هضبق ىذلا هثيش
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 هنأ ڵ هنيم عم ءىشلا هيم ىذلا لوق لوقلا ناك ث ةفيب نكت ملو افقو اذإف

 . اذه نم رثك أ هل ىذلا نأ لي اس

 ناك هبحنأ بلاطلا فلح هبحاص نيمي ىلإ لزنو « نيهلا نع لكن نإ و

 . هنم ريخم ءىح نأ فلكم ، اذه نم اريخ

 ، ثدح بيعلا اذه نيأ نم فرعأ ال فإ : ىعدملا لاق نإ : رثؤملا وبأ لاق

 ملعي امو اذه هل عاب لهل : نيملا عئابلا ىلعف . هيف وهو ىل هعاب هنأ مهتأ ىنأالإ

 . هريغ و أ ناويح نم ةبيعملا ةعاضبلا ىلإ هدرب وأ : بيعلا اذه هيو

 لصف

 نإ : ءاهقفلا ضعب لاقف . ءاد اهبو ، هدنع تتامو ةباد عاتبا لجر ىف ليقو

 . بيملا شرأ ىرتشملا نع عضو « مئابلا دنع اهب ناكءادلانأ ةنيبلا ىرتشملا ماقأ

 ،وه بيعلا رظنب أدبي مك الا نإف « بويعلا ىف ناعيابتملا ىعادت اذإ : ليقو

 ةجح الو أ كلذ ىف نيمي الف 2 هب دريال امم ناك نإف . هرافني هب قثي نم رمأي وأ

 . بلاطلل

 مم هثودح نكممال امم ناك نإف . هيف رظن عيبلا هب درب امم بيعلا ناك نإو

 ىرتشملا هارأ عئابلانأ حصيىتح « هب عيبلا در ے بيعلاب مئابلا رقأ دقو . ىرتشملا

 . هب هلعأ وأ 6 عيبلا لدزنع

 عئابلا ىلع ناك 2 ةعاس ىف ثدحيال بيدلا ناك اذإ : هللا دبع وبأ لاقو

. 1 عم ثدح اذه نأ ةنيبلا



 { هدنع هثودح ىلع ةنيبلا نع زجم اذإ ىرتشملا نيمي عئابلا بلط اذإ : لوقو

 . هملع در ح . هنم هارتشا نأ دعب هل ثدح بيبملا اذه نأ ملع ام فلح

 نأ دعب هعم ثدح امو . ءادلا اذه هبو © هارتشا دقل : هلاب فلحن : لوقو

 . هنيم عئابلا بلط اذإ هارتشا

 نيميف الإ و . نادهاش هيلعف { ميبلالبق هرظنو ، بيعلا هارأ دق هنأجمتحا نإف

 . هلمعتسي ملو ههركو هدر هآر ذم هنأو « بيعلا كل ذ ىأر ام هنأ بلاطلا

 { ميملا لبق هرظنو ، بيملا اذه هارأ دةل فلح 7 عئابلا ىلإ نيملا تدر نإو

 .ىر م

 هن أ عئابلا ركنأف 6 عيبلا لبف نوكي نأ هثودح نكمي ايم بيعلا ناك نإو

 اذكو اذكب ةلخنلا هذه الو دبعلا اذه هل عاب ام : انيمي هيلع ىرت انإف « هل همي مل

 . صخلا هنع فرصو 0 هنم هافوتساو ‘ نعلا نم

 © ىرملا نم اذك مالفلا اذه هل عاب دقل فلح ى صخلا ىلإ نيهلا در نإو

 . هنم هانوتساو

 ىذلا نلا هيلع دريو . ةلخنلا وأ ماللا ذخأي نأ صخلا رمأ فاح اذإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هيلع فلح
" » ©
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 نورشمل او سداسلا لوقلا

 : لاقو . ضقنلا بلطو « عاب ام ةفرعمب عئابلا رقأ اذإ : حبسملا نب دمحم لاق

 هل سالو 4 مات عيبلا نإف ، ىرتشملا ىضرو عاب امب لهاج وهو ص ةفرعلا رقأ هنإ

 . عاب ام ةفرعم رقأ هنأل هضقن

 سيلف ص هب لهاج انأ : لاقو . ءارشلا ةفرعمب هرارقإ دمب ىرتشملا ضقن نإو

 امهنأ رقأ اذإ ، هبحاصل نيمي اهدحأ ىلع سيلو ، تباث عيبلاو ءارشلاو . هضقن هل

 . افرع ام ايرتشاو اعاب

 هنإ : ىرتشملا لاقو . فرعي الام عاب هنإ : لاقو . ضقنلا عئابلا بلط نإو

 ىرتشللا ىلع ناك تفرع ام انأ تيرتشاو . عاب اع فراع هنأ ىل دهشأو ل عاب

 . هيلع تبث ةلداع ةنيب هل تدهش نإف . عاب ام ةفرعمب عئابلا هل دهشأ هنأ : ةنيبلا

 اودهش هد و,ث نأ لعيام هنأ : ىرتشملا هل فلحتسا ء ىرتشملا نيمي بلط نإ و

 . ءارشلا اذه ىعدي ام لبق نم اقح هل هلبق نأ لعي امو . لطابب هل

 دقل : نيمي ىرتشالل هيلعف ، هل عاب ام ةفرعمب ث ةنيب ىرتشملا دنع نكي مل نإو

 . هعاب نيح هب ىراع وه امو « لاملا اذه هل عاب

 تدهش نإف . عئابلا ركنأو . فرعأ لام تيرتشا ىنإ : ىرتشملا لاق نإو

 . هملع تبث ى رتشلا ام ةفرعم ةنيبلا هيلع

( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهن. _ ) ١٠
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 ملعي امو 0 هادهاش هل درش رقل : هراب اغيم عئابلا هل فلح « هنيم بلط نإو

 ( . لطابب هل ادهش امهنأ

 كن تررتشا دل : نيمعع 7 ٠ ى رتشملا لوق لوقل اف ةندب ءىحن نإ و

 . هب لهاج انأو 2 لاملل اذه

 تبثيو عرم وهم ( عيبلا ىف ةلاهجلا ىعدا امهيأ ىرتشللو عئابلا نإ : لوفو

 . هتلاهج حصت ىتح ى ميبلا هيلع

 ءارح وأ ، هدودح ءارشلا نم ءىشب لهاج هنأ : ىرتشملا وأ عئابلا ىعدا نإف

 . نيملا هيفف عضاوملا دحأب وأ « هنم

 لصف

 لاقف . ميبلا داسف هيلت ىعدملا ىعديف 2 اعيب همصخ ىلإ ىعدي نميف اوفلتخاو

 ريغ وهو « زاج ميب هنأب نارقي امهنأل ؛ ىعدملا وه ميبلا تابئإل ىعدملا : لاق نم

 رقأ امنإو . توكسب هيلع تبئام دعب نم هض ىعدي مث ميبلاب رقي ملو ، زئاج
 . ةصقلا ىف اضعب هضعب ضفي لصتملا مالكلاو ، ةلصتم ةفصب

 ىعدا ام هيلع تبثيو 2 ىعدملا وه هداسفو عيبلا ضقنل ىعدملا : لاق نم لاقو

 . هاوعد حصت ناك اذإ 2 هيلع

 . هنيمي عم عيبلاو { ةعلسلا هدي ىف نم لوق لوقلا : لاق نم لاقو

 ىعديام ىعدي اهالك . ةنيب وأ امهنم رارقإب عيبلا حصي ملام : لاق نم لاقو

َ . ةنيبلاب
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 داسف ىف ىوعدلا ىف اذه ميبلا اددارتو كلذ ىلع افلح « ةنيب احصي مل نإ

 . همامت و عيبلا

 لصف

 نينا اهرد رشع ىنثاو ث رمت نم ابارج لجرل عاب هنأ معز لجر ىف ليقو

 نينا بارجلا هل عاب هنأ ىرتشملا معزو . مئابلا كلذ ىعدا ص لجأ ىلإ ى امهرد
 . اهايإ هبهو امهرد رشع ىنثالاو اهرد

 نإم . ةنيبلا عئابلا ىلع نأ : حبسم امهمباتو رهزألاو ناليغ نب مشاه ىأرذ
 فلحب ، ىرتشملا نييف الإو ث ميبلا ضقن دةن ، اذه نم ركذ ام ىلع ةنيب ماقأ

 ببس ناكامو . رامضالا وه نفضلاو . اهرد رشع ىنثالا هذه ىف نفض ام هللاب

 . هوجولا نم هجوب بارجلا اذه رمأ نم ءىش ىف مهاردلا هذه
 . احاص ىلع رشع ىنئالا درو « اهرد نينامملاب بارجلا ميب ىضم فلح نإف

 . اهب هل سفنلا بيط هل اههو ام « مئابلا هل فلح ىرتشملا دارأ نإف

 . اهب قحأ وه مث هل اههو دقل ىرتشملا فلح « عئابلا فلحب ل نإو

 ڵزصق

 لذ دب هنم لك أ م آدساف هدجوف « رمت بارج ىرتشا لجر ىف ليقو

 ليقف. كليقأ الو « ترمعبأو تلكأ دق :عئابلا لاقف تابلا در دارأ مث ك لك أ ام

 . لك أ ام لاحل قب ام همزلي الو 7 رقلا نم تاف ام نمب ىطعيو « ىقبام دري هنإ

 . كلذ ريغ اذهو

. ادساف هآر نأ دعب لك أ اذإ همزلي : لاق نم لاقو
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 لصف

 عفد دق هنأ حصي نأ ةنيبلا عئابلا ىلعف ء عئابلا نمضبقلا ىرتشملا ركنأ اذإ :ليق

 هل ءاب ام هيلا .
 ؟ 17

 عجريو هل حد نمل عيبل اف ، ىرتشملا هين كردأ ‘ ايش عابنم لكنإ : ليقو

 هنم ذخأ امب مئابلا ىلع ىرتشلل .

 .ءىشب « هلام ىف مجر 0 اتيم عئابلا ناك نإو

 هرارقإب ةنيبلارضحأو ث نملا ىنوتساو 2 اعيبهل عاب انالف نأ ىعدا لجر ىفو

 ثالذل ىضم ۔اقو ، ىرتشملا بلط نأ ىلإ ث لاملا لك أي عئابلاو ء ةحصلا ىف كلذب

 ةنيبلاب لاملا جرخم نأ ىرتشملا ىلعف 2 عئابلا دحج نإف . هيلع زوجي هرارقإف نونس .

 ةي اد وأ ةمأ وأ اعاتم وأ ادبع لجر هل عاب لجر ف ايمس : دلاخ ن درغ لاقو

 ىدهاش ىرتشملا رضحأو ادقن مهرد ىتئامب هل عاب هنأ : لدع ىدهاش عئابلا رضحأف

 نم رمضحأ امب ىلوأ عئابلا نإف . ةدم ىلإ اهرد نيسمخو ةئامب هارتشا هنأ : لدع

 نأ : ادهش ىرتشملا ادهاش نوكي نأ الإ ، دقنلابو رثك ألاب هل ذخؤيو « ةنيبلا

 نملا نم هل طحو « لوألا عيبلا ضقن مئابلا .

 لصف

 «بيع هب رهظ 7 كالذ وحم وأ ث انارغعز وأ امحلجرل لجر عاب اذإ : ليقو

 اذه نإف . اذهل تعب ىذلا وه بحلاو نارفعزلا اذه فرعأ ال فأ صخلا ركسأ ف

نا ملعيو ى ان ارععز الو ابح هعاب هن أ ملعي ام هفلح هن ف ‘ هباشتي ام هلثم ءىش لكو



_ ١٤٩ _ 

 لذ بلط اذإ هل هعاب ىذلا وه بحلا اذه نأ عي الو 2 هايإ همتكو « ابيع هيف

 . ىرتشملا

 امم ءىش وأ « هب نادرب امم ، بيع امهد رهظ ش ، ةلخن وأ امالغ هعاب نإ و

 بيعلا رظنيف أدبي مكاحلا نإف ، اذه هل مبأ مل ىنأ عئابلا ركنأو ث هريغب هبشيال

 . بيعلا رظني نم رمأي وأ . وه

 . كلذ ىف بلاطلل ةجح الو نيي الف « ميبلا هب دريال امم ناك نإو

 لهي امم بيملا ناكو . ثالذ وحم وأ ث ةنس ذنم هنم هارتشا ناك نإ كالذمكو

 .كلذ ىف نيمي الف ء ميبلا لبق نوكي الو . كلذ نم لقأ بيرق تقو ىف ثدحم هنأ

 اذه هين ملعيو ، كلذ هل عاب هنأ لعي ام هنيمي عم كلذ ىف عئابلا لوق لوقلاو

 . بيدلا

 . ث هل هعبي مل هنأ عئابلا ركنأو ء عيبلا لبق نوكي نأ نكمي امم بيعلا ناك نإ و

 اذه هل عمي ل هنأ عئابلا ركنأ اذإ عيبلا اذه هل عاب ام هللاب انيمي هيلع ىرن انإف

 . مصخلا هنع فرصو & هنم هافوةساو ٤ نملا نم ك اذكو اذكب مالغلا

 نم اذكو اذكب مالنلا اذه هعاب دقل : هللاب هل فلح صحلا ىلإ نيملا در نإ و

 . هنم هافوتساو > نهملا

 م

 فلحىذلا نملا هيلع دريو 2 ةلخنلا وأ مالنلا ذخأينأ مملا رمأ فلح اذإو

 نوكي نأ نكميو 2 عيبلا دعب نم:ثدحم نأ نكمي امم ص بيعلا نكيل اذإ اذه . هيلع

. اهلبق ىتلا ىف انفصو ام ىلع هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف . عيبلا لبق
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 ىلإ نيملا دري وأ ، ميبلا دعب نم ثدح نأ نكمي ال امم بيملا ناك نإ و
 . عيبلا درو ىرتشملا لوق لوقلاو . اننصو ام ىلع عطقلاب فلحيف ى ىز كلا

 هيلعف ، عيبلا إابق هرظنو 2 عيبلا دنع بيعلا اذه ها رأ دق هنأ ىعدا نإو

 هآر ذنم هنأو ، بيدلا كلذ ىأر ام هنأ فلح : بلادلا نيمين الإ و . نادهاش

 . هامعتسي 7 ههركف { هدر

 . أربيمث ميبلالبق هرظنو ، بيعلا اذه هارأ دقل فلح { عئابلاىلإ نيملا درنإ و

 لصف

 ؛ نمثب اعاتم لجر نه ه ىرتشا لجر نع 0 نا همحر ناليغ نب مشاه لس

 لاقو . ثللا ريخألاو . ناشثلثلا لوألا مجنلا : عئابلا لاقن . نيمح ف هيإ هيطع

 ىلعو . ىرتشملا لوق لوقلا : مشاه لاقن . ناثلثلا ريخألاو ثلنلا لوألا : ىرتشملا

 . ةنيبلا عئابلا

 :قحلا بحاص لاق .رهش ىلإ مهرد ةئام كال "ىلع : لجرل لاق ء لجر ىف ليقو

 . ةلاح اهنإ لاق ىذلا لوق لوقلاف . ةلاح ىه

 . مهردهئام "لع كل : لاق اذإ نكلو . ةلاح ه : ىلع ىأ نع دمحم وبأ لاقو

 . هسفن ىلع كالذب رقأ دق هنأل ؛ رهش ىلإ ىهن ى رهش ىلإ ىه : قحلا بحاص لاقو

 ص :: هل نومضملا لاقو . راش ىلإ مهرد هناع نالف نع تنمض ذفل : لاق لجرو

 . نماضلا لوق لوقلاف « ةلاح

. كلذ لثم دمحم وب ] لاقو
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 تياب دق ىنأ : دهشأ مث الام لجرل عاب لجر ىف ء ىراولا ىبأ نع ليقو

 ك نملا هيلإ عند ىرتلل نكي ملو ، نملا هنم تيفوتسا دقو . مهرد ةلامع ىلام انالن

 دق كنأ تدهش د۔ةو « ءىش ىلع كال سيل : ىرتشملا لاق نملا مئايلا بلط اهلف

 دق هنأ مهرهشأ عئابلا نأ : ةنيب ىرتشملا عم ناك نإ : ليقف . نملا ىنم تيفوتسا

 ،لالل اذه نمث هافوأ دقل : هللاب فلح ث نيملا مئابلا بلطو ء نملا اذه هنم ىفوتسا

 . ءىش هنمب نم هل هيلع امو

 ةنيب ىرتشملا ىلعو . مئابلا لوق لوقلا ناك ى ةنيب ىرتشملا عم نكي مل نإف

 . ءافولا

 ليقف . امهنيب ايف رايخلا ايعادت مم ص ه ا رراقتو اعيب لجرل عاب لجر ىف ليقو

 . عيبللا هدي ىف نم لوق لوةلا : رايخلا ىف

 . عدم هبحاصو ناث طرش رايخلا : لاق نم لاقو

 لامانأ رقأ اذإف ٠ هعبأ مل : نالف لاقو نالف نم هتي رتشا لاملا اذه : لاق نمو

 ضرعتي دحأل بحأ امو . ارشلا لاملا بحاص ركن أ ١ ذإ ء ارمشللا حصي ىتحف ‘ هل

 . هبحاص ىأر الإ ص كالذ نم ءىشل

 ىف ابرلا نم ءىش ىف نيعزانتملا نيب نامألا نأ : هللا همحر ىلع ىبأ نغ انغلبو

 بولطملا فصي ام ىلع امهنيب ناميألا نأ ء كللذ وح نم لحمال ام وأ ء فلسلا

 . اذه ىف عطقلا ىلع اهدحأ فلحي الو . بلاطلا كلذكو . لوقلا نم هيلإ

؛ نملا ىرتشملا هركسنأو هتم ةلاكوب ىريغ لام تمب ىنإ : عئابلا لاق اذإو
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 ةبلاطم هيلع قحتسي هنأ فلحي نيهلا هيلعف مئابلا ىلإ نيملا درف ڵ هنيمي ىلإ لزنت

 . نالف لام نم هيلع هعاب امم اذكو اذك

 . اثيدر ائيش در عئابلا نإ مث ى نلا هاطعأو ض اعاتم لجر نم ىرتشا نمو

 امم اذه نأ : ةنيبلا عئابلا ىلع نإف 2 كلذ ىرتشملا ركنأو ، نملا نم هنأ معزو

 . نثلا نم ىرتشملا هاطعأ

 ىذلا نملا نم اذه نأ لعي ام هنأ ىرتشملا فلحتسا ، ةنيب هبم نكت مل نإو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هايإ هرق

“٭ «» ؛٭
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 نورشعلاو عباسلا لوقلا

 بلطو { لع دق هن أ ريجألا ىعداو فورعم ءىش لمعل اريحأ رجتنا نمو

 رماوأ غلبي باتك لثم لمعلا ناكو ع ءاركلاب ارراقت اذإف . رخآلا ركنأو ث هقح

 . ءاركلا هلو لمع دق هن أ ريجألا لوق لوقلاف . بئاغ

 ىتحف . هيلع فقوبو { هوحم و ءانبلا لثم ةرضاحلا لامعألا نم لمع ناكنإ و

 اذه ىلع هل نأ : ريجألا فلحي نأ اذه ىف نيلاو ك هقح هل مث ك هلمع دق هنأ امي

 . هيعدي ىذلا اذه نم اذكو اذك

 لتيص ىلإ حرط لجر نعو : ىلاعسلا دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأل باوج نمو

 كللذ ىف بهذ فيسلا نأو بهن هتيب نأ لةيصلا ىعداو ث ءاركلاب هل هلقصي افيس
 ةنيبلا دهشت ام ىلعف ث ةنيب هدنع نأ ىعدا نإ : تلقو ؟ كلذ ىف همزلي ام بهنلا

 . فيسلا باهذ ىلع وأ ، تيبلا بهن ىلع

 ىذلا دلبلا ىف ، همصخ نيبو هنيب ةك احلا نوكت نأ لةيصلا بلط نإ و

 نيأف ، ىوزن ىف ةمكاحلا نوكت نأ فيسلا بحاص بلطي و « دوهشلا هيف نوكت

 ؟ نيملا همزلت نمو ؟ نامبألا نوكت فيك نيلا ىلإ الزم نإو ؟ ةمكاحلا نوكت
 ؟ همزلت فيكو

> لامعألا ىلع ريجألا هب ذخأن ىذلا نأ : لوقلا نم { اذه ىف هب ذخأت ىذلاق



 س ١إ\ ٥٤

 ةنيبلا همزلت هنإو ك ىرح وأ ٤ فرس وأ بصقب ) هلر نه ءىشلا باهذ ىعدا اذإ

 بصغ هنأ ملعي ام هنأو ك ءىشلا بحاص ركن أ اذإ مراغ وهف الإ و ك اوعد ىلع

 ٠. عناصلا للد نم ىرتحا وأ رمس وأ

 هض ر .ال ىلاتافآلا هذد` ىدحاب هزد نمفيسلا اذه باهذب ةنيبلا تدهشاذإف

 . هنايض نم أر ، اهف باهذل

 نم ءىش بهني نأ نكمي هنأل ؛ تيبلا بهن ىلع دوهفلا ةداهشب ىزتجي الو
 . هب ذخأن ىذلا لوقلا ىلع فيسلا سير 2 تيبلا

 هل ناك اذإ ث امهنيب مكحم ىذلا مك الا رظن ىلإ وهف ، امهنيب مكحلا امأو

 . مهمزلي ام ىلع ك موصخلا ىلع ربجلا

 . نامصخلا هيلع ىضار ام ىلع وهف 4 موصخال هربج زوج ك اح نكي مل اذإو

 . امهنيب مكح ثلذ ىف هب ايضر نف

 عاضهفيس نأ ملعي ام هن أ : فيسلا بر ىلع نيملا تناك نامع الا ىلإ الزن نإو

 امو ، فيسلا اذ_ه عاض دقل : هلاب انيم فلحيف « لميصلا نيميب ىضر نأ الإ

 . عأ هلراو . عايضال هضرع

 { ءاركب هل هلعي ڵ جاسنلا عم هل هحرطي ث الزغ لجر ىإ عفد لجر ىف ليثو

 : ليةف ٠ بره كبوث هيلإ تحرط ىذلا جاسنلا نإ : لاق هبوث هيلإ بلط اهلف
 ىتح ض بوثال نماض وهف 4 ءارك هحرط ىلع ذخاي بوثلا حرطي ىذلا ناكنإ

. هد ر
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 هنيمي عم هلوق لوقلاف ء نيمأ وه امنإو . ارجأ كلذ ىلع ذخأي ال ناك نإو
 . هتنايخ حصن ىتح

 امل غوصي غئاص ىلإ هعفديل ث ةضن وأ ابهذ لجر ىلإ تعفد ةأرما ىف ليقو

 . اهنم هضبقف { هغوصر غئاصلا نالن ىلإ هعفدا : تلاق وأ « ايلح

 . هيلإ هعفدي نأ هترمأ ىذلا غئاصلا ىلإ هتعفد دق : لاق ش

 . غئاصلا هايإ هدحج وأ . هنم بهذ : غئاصلا لاق ش

 . هنيمي عم هلوق لوقلاو « انامض هيلع ىرأ الف ء اثيش هيلإ عفد ل هنإ : لاقو

 . نيمأ هنأل ؛ هيف اهناخ امو 2 هترمأ اك لعف دقل

 . هنمض هترمأ نم ىوس غئاص ىلإ هعفد نإ و

 دق ىإ : لاقو . هيأرب وه هعفدف هغوصي غئاص .ىلإ هعفدي نأ هترمأ نإو

 ؛ هيلع نامض الو . هنيمي عم اضيأ هلوق لوقلاف غئاصلا ركنأف غئاص ىلإ هتعفد

 . نيمأ هنأل

 لثم هبحاصل نضي نأ هيلع ناك ص هدسفأف بوثلا لع اذإ جاسنلا ىف ليقو

 لماعلا قحلي و ، هبحاص هذخأي نأ اقغتي نأ الإ 2 هلمع ىذلا كلذ وه ذخأيو ء هلزغ

 . ناصقنلا نم همزل ام ةميق نم هيملع قب 3

 . هنايض همزل ىتح « هبحاص هرمأ ام ريغب بوللا غبص ىذلا غابصلا امأو

 . ءاركلا غابصلا بلطن ، بوثلا ذخأي نأ : بوثلا بحاص ثكالذ بلط اذإف

.هيف غبصلا د!ز ام بوثلابحاص ىلع غابصلل مأ اغوبصمو ضيبأ موقي بوثلا نإ
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 بوثلا عدف 6 تش نإ : ه ليف . ضيبألا نع ةصنان هتميق تناكنإو

 - ١ - .4 ٠.م - هذل تش . . .هأ هت - . . ٠
 غابصل ىلع درو ي هتميق نم صتن امو هدخن تئش نإ و . ضيب أ هتميف دحو غابصلل

 ٠ كل و ٢ هز ل ؛ هم.ص ةمسق

 ىلع ردقو ام نيعلاو نجعب سبل رسأ هنأل ‘ غبصلل ءىشثال : لاق نم لاقو

 . هجارخإ

 ةفرعمل لهأ رظن ىف ادساف بوثلا جرخأ اذإ جاسنلا ىف ، ىراوحلا وبأ لاقو
 جاسنلا قحليو ى هبوث ذخأ ءاش نإ 2 بوثلا بحاصل رايخلا ناك« ةعانصلا كلتب

 ءاش نإ و . ةعانصلا كلت لهأ نم لودعلا ىأر « بوثلا اذه نم صقن ام ناصقن

 ىذلا ءاركااو . هلزغ لشم الزغ هل ىتأي نأ جاسنلا فلكو ء بوثلا جاسنلا ىلع در

 ٠ هيل 0 ذخ ]

 جاسنلا لجأ هيلع بحم امب ىنأي وأ عم ام ردق ، كالذ ىف لجألا بلط نإف

 . مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةسمخ نم ديعب ريغ الجأ كلذ ىف

 ىدؤي ىتح .[« سبحلا حربي الو « رجأ جاسنال نكي ك لجألا ىضق ا نإف

 . ثالذ نم ك احلا هاري ام ىلع ء لجألا هل نوكي امإ و . هيلع ىذلا

 رانلا هلخدأف ، هل هغوصي نأ ىلع : مهارد وأ ايهذ لجر ىلإ لس لجر ىف ليقو
 . هبرضو هكبسو

 ،ةكمبس راص دقو ك هل ىذلا لجرلا ضبقي ٤ تقولا كلذ ق لمع هل قب ح

لاحلا كلت ىلع اهضبقف ، ةشوشغم وأ ث شفلا نم ةلاس ةكيبس هذه ىردي الو
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 كلذ لمعتساو ث اهغاصف 2 رخآ غئاص ىلإ اهملس 2 كلذ دعب نم ءىش نع لأسن ملو

 . هللا ردق ام ، غوصلا

 ء شفلا نم غوصلا اذه ىنف تلخدأ كنأ مهتم ىإ : هل لاتف . هيلإ مجر مث

 اذه رمأ ىف كتفص ىلعف ء شفلا نع ىل فلحا نكلو ص كلذ نم كثربأ الو

 كحرش نم انبتك امم « تركذ ام لكسف « ةكيبسلا هذهو لجرلا اذهو . غئاصلا

 . انكرتو

 شغ اهيلع رهظي ملو ث ةكيبس لوألا غئاصلا نم ةكيبسلا بحاص ضبق اذإ
 عجر مث « هللا ردق ام غوصلا لءمتساو « اهغاصف . لوألا ريغ غئاص ىلإ اهملس ىتح

 هنع لاز دقو . لوألا غئاصلا ىلع ةمهت الف ڵ هشغ هنأ همهناف ء لوألا غئاصلا ىلإ

 ىف لوألا ىلع هل ىرأ الف ث هريغ اهغاصف هريغ ىلإ ةكيبسلا لس هنأل ، كلذ كح

 . اهرب اهف هشغو « همهارد ذخأ هنأ ء اعطق هيلع ىعدي نأ الإ 2 ةمهت كلا

 ىعدي امم قح ى لجرلا اذهل هلبق ام فلحب ع لوألا غئاصلا ىلع نيملا نوكي كلانهف

 ‘ اهف قح هل هلبق الو . اهف هناخ الو . اهف هتنايخو { هذه هتضف شغ نم 0 هيلإ

 . ىعدي ام ىلع فلحين { ىعدملا ىلع نيملا دري وأ « هوجولا نم هجوب

 .لسعأ هللاو . شنب هناخ امو . هلام هيلإ لس دقل ، نيهلا هيلع : ليقو

 . قيموتلا هبو

٭٭ ٭ ج
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 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 همصخو ىمحألا نيب كل ف

 { ىمعألا ىوعد لجرلا ركنأف « لجر ىلع اقح ىعدا اذإ : ىمعألا ىف ليقو

 هن أ ىمعألا ىلإ نيملا لجرلا درف « لجرلا ني<ح ىمعألا بلطف « ةنيب هدنع نكي لو

 . هرصبيال نمل فلح هنأل ؛ ىمحألا ىلع نيعال

 . هتح لطب الإو . هقح هل ك> ةنيب ىمعألا دنع ناكنإن

 ىتح ({1 هل نيملا ىلع 4ه۔ص> ربح و ك نمع ىححألا ىلع سيل : لاق نم لاقو

 ىلع همصخ ربجي الو فلحمال « انيلإ بحأ لوألا ىأرلاو . هتحب هل رتي وأ فلحي

 . نملا هيل 1 ٥ ر ١ ذإ > نيملا

 ىلإ هاوعد تفقو ى هقح همصخ ىلع ةنيبلا ىمعألا مدع اذإ : ديعس وبأ لاقو

 . ةنيبلا راضحإ

 ام هل رقي وا { فلحم نأ ام ! : رح ٤ همصخ نمع بلطو { رضحب نإف

 . ثاذ نم دب الو ك احلا هسبح الإو « هيعدي

 نأ ؛ هللا مهحر ڵ بوبحم نب دمحم نع رئؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبأ ىورو
 هل فلحم 4 اليكو ىحألا - ىح هل فلحم { همصخ فلح نأ دارأ اذإ ىهجألا

 . ناهبن لاق كلذكو . همصخ

؟ قح همزل اذإ همصخ هيلع عفري فيك : ديعس وبأ لثسو



_ ١٥٨٩ 

 عانتمالا بابسأ هنم نيبتو 0 هثادأ نع عنتماف { ىنح هل همرل اذإ هنأ عم :لاق

 . هتح> هل عم. ك اليكو ش نأ هرمأو ك ك لا هرمذحتسا ك دوهشلا ةرصحم

 ، هيلإ بلطي نم فرعيال هنأل ؛ وه اهلطي وأ هيلإ بلطت ىتلا ةموصخلا ىف هيلعو

 . .- لا ىنعم ى هدحول نم الو ص هبلاطي نم الو 0 هيل ١ وه بلطي نم الو

 اك هل نيمال هنإ : ليق دقو همصخ هل فلحيو هيلعو ةنيبلا هل عمدي كلذكو

 . ةنيملاب هيلعو هل كحم امإو . هيلع نيمال

 . قحلا نم همزلي ام ىلع ، مك الا هسبحو ليكولا ةماقإ نع منتما نإف

 راضحإلا هل قحتسي ام ء هيلع ببسام دعب ك الاىلإ روضحلا نع منتما نإو

 . رضحم نأ ءاش نإ و « اليكو قي نأ ءاش نإ : رايملا هل ناك

 .ثالذ هيلع : هل ليقو . كلذ ىلع هربج ك احال : ليقو

 هيلع نأ ىمعألا رقأ نإو ٠ رايحلا هل ناك« رييختلا دح ىف احلا ناكاذإو

 همسا نا : لوقيو . هيلع قحلا كل ذ ىعدي لجر رضحو ث اذكو اذك نالفل

 نأ الإ . همل ١ ماسق ٧ هرمأي نأ ك اح سلف ‘ ىحألا هل رةل ىذلا سالا ءىطاوي

 ىمحألا اهفصو ىتلا ةفصلاب فوصوملا ، ىنالفلا نالف وأ نالف اذه نأ . ةنيبلاب حصت

 نم تبلي امم ، اذه وحم وأ « هتفص وأ همسا ءطاوي سا هل .يال ىذلا ىنالفلا وأ

 . ماكحألا اهب تبثت ىتلا تافصلا

 دم رباج ىبأ ىلإ ةأرما هيلإ تعفر ص ىراوحلا ابأ نأ ديعس وبأ ىورو

دارأو ‘ نيملا ىرا وا أ راج وبأ مزلأف ك ايضاق ليق ام ىلع ناكو . رفعج نا
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 . ىفلحي نأ ديري رباج ابأ نإ : لاقن ناهبن ىلإ ىراوحلا وبأ لصوف ث هفلم نأ
 دارأ ث ىراوحلا وبأو وه رضح ادف . كينيع هرأ . كفلحال : ناهن هل لاتف

 { "ىنيع ىلإ رظنا . ىمعأ انأو ىنفلح ، رباج ابأ اي : هل لاقن . هفلحم نأ رباج وبأ

 نيمي الو 2 هفلحب لف ، ةبئاغ هذهو ةبهاذ هذه معن : لاقف . هينيع ىلإ رباج وبأ رظنف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو . هريغ الو ىأ ىلع بسنلا ىف

« + ٭”
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 نايبصلا ىلع كلا ف

 ثازذ هبشأ امو مهئابآ م ناعفرلا مهلو

 لقعي ناكو « مكاحلا ىلإ مداخ اذإ ىبصلا نإ : ليق هنأ ىعم : ديعس ويأ لاق

 ٠ هاوعد عمستف ك هيف مصاخ ام

 . هيلعو هل عامتسالاو { هتمصاخم روضح رمأ دلاو هل ناكنإ و

 . هل ماتب نأ بجي اين « اليكو ك احلا هل ماقأ امتي ناك نإو

 . هل مكحلا زاجو ى هتنيب تتبث هل ةنيبلا تناكو « هتنىب ك الا ل عمس ناف

 . هل مكحلا تبثو امصخ ناك. هل رقأ نإ ثكالذكو

 . كالذ هل تبلي ى هل فلحم اليكو هل مقي و 2 همصخ كاملا هل فلح نإو

 مكح امو . هل ال هيلع مكحلا نم كللذ نأل ؛ غلب اذإ همصخ ىلع نيملا هل ناكو

 . هسفن ىلع هرارقإ زوجي الو « هل تبث همصخ نم ةنيب وأ رارقإب 2 هتمصاخمب

 هيلع مكحو ى ةنيبلا هيلع عمسي اليكو كحلا ماقأ ، ةنيل هيلع تماق اذإ و

 . هيلع تبش امم { قحلا هبجوي ام

 « هترضح ىف هيلع ةنيبلا عمسو ث هيلع مكحو ث اليكو كاجلا هل مقي مل نإف
 ٠. اهف جتحي ايفو ك ةنيرلا ف هتححح هل تناك

 هلو هنع عفدي « اليكو هل ماقأ ك الا نكي ملو ، هغولب لبق ةنيبلا تتام نإ و
( ٩ > - نيبلاطلا جهنم - ) ١١
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 هل تناك 2 ليكو لاب هتج> عطقنت و © كلذ دعب وأ هعايتسا نيح ىف ڵ ةنيبلا رمأ ىف

 عضومب ةنيبلا لاطبإ هل سبلو « امهتداهش تبثي ام اهف ىعدي اين ء ةنيبلا ىف هتجح
 ىقب امو . اهف ةجحلانم نوكيام الإ « هيلع ةتباث هل امهلداهشو ء هابص ف امهنداهش

 ء نيدهاشلا نم هنع دوهشلا حرطو { دهاشلا نع دهاشلا حرط نم لصفلا اذه ىف

 هنأل ؛ ةداهشلا لصأ لطبت هغع دوهشملا ةداهش حرط نأل ؟ لاق ام ىدنع هبشي وهف

 هنأل ؛ لوألا ةداهش لطببال ى رخآلا دهاشلا حرطو . هنع دوهشملا نع الإ حلصيال

 . ةداهشلا لصأ ىلع هنم ناك

 . سانلا نم هريغ ىلع ىعداف ، رثأ هبو كحلا ىلإ ءاج اذإ ، ىبصلا ىف ليقو

 ك هاوعد عمست نم هريغك ىوعد هاوعد تناك 7 هيعدي ام لقعي ناك نإ : ليقن

 . هل ىوعدلا تناك اذإ

 ىف اعجو وأ « هئاضعأ نم ءىش ىف امكارفإ ىعداو ث رثأ ىصال نكي مل نإ و

 ثكالذ ىلع هسبحم و « ةءمنلاب ٨_يلع ىعدا ذخأي نأ < اجا له : برض نم هنطب

 ؟ ال مأ

 نم ببست ام الإ 2 هجولا اذه ىلع غلابلا نم الو ڵ هنم لبقيال هنإ : ليقن

 . هنع ةعزانملا ىف ىصلا ةلاكو زوجت الو . ةمهتلا ببس اهلثمب بجي تلا ةداهشلا
 : هرارقإب هل هبحم نأ ك احلا ىلإ بلطو ى اقح لجر هيلإ ىعدا اذإ ىصلاو .

 ؟ هلو كلذ مك اجلا ىلع له

 نأ الإ ع هل مكحلا هيلع تبئيالو ى هرارقإ هيلع زوجاليبصلا نأ ىعم : لاق

. كلذب لوقي نم لوق ىلع « لاومألا ىف مكحلا هيلع تبثي نم دح ىف نوكي
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 غلبي وأ ء ادعاصف ةنس ةرشع سمح غلبي ىح ‘ ابصلا لاح ف هكح ىمصلاو

 .لاوحألا هذه دحأب وأ رظنلا ىن نيفلابلا دحم ريصيو ث هنم رفصأ وه نم وأ هبارتأ

 . دودحلا نود قوقحلاو لاومألا ىف نيفلابلا ماكح أ هقحلي : ليق دقف

 كلذكو . هلح زوحمو . هلك هيأرب لك أو هلام نممعطأ ام زاوجنعم هقحليو

 . هؤارشو 4

 دح ىف نيملسمللو كلذ همزليو ، دودحلا الإ ماكحألا عيمج هقحلت هنإ : لاق ش

 . اهلمجم اهرك ذن 7 ةريثك لاوقأ غولبلا

 . زئاج وهف هل مكحف 7 هيلإ ابولطم وأ ابلاط لمحلا غلبي مل ىبص ءاج نإو

 . غلب اذإ هبلطي نأ هلو . هيلع زحي ل هيملع مكح نإو

 كلا لهج نإف . هل هفلحتسي نأ كاحال سيلف ، همصخ فلحتسا نإو

 عجر نأ هلو . هل هفلحتساو ٤ هنيم ب اطو ) ك \ما ىلإ هعفر ك هفلحتساو

 . غلب اذإ هفل حتسا

 ىمولا امأو . بستحم الو مهل فلحم نأ مهل الو نايبصلا ىلع سيل : ليقو

 . فلس نأ هلف

 فلحم ص ىدلا هدلول قح هيلع لجر مب ىلإ لزن اذإ دلاولا كلذكو

 . اذكو اذكو همساب ىعسيو . اذه نبا ىصلا اذهل هيملع ام ، هيلإ بولطلل

 ىلإ جتحم م ‘ نيملا دنع امهل ١ راشأو ‘ ن رضاح هوبأو ىصلا ناك نإو

. هللا ءاش نإ نسحن اهامس نإ و . امهتيمسن
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 ثالذإسي و ، هدالوأ لام ىن اقح هدالوأ ىلإ ىعدي نم فلحم نأ دلا وال سيلو

 . ىنح هجوب هوةحتسا دق رانملا هرالرأل لهلا ناكاذإ مج) ١

 ةنيبلابالإ ، هيصو رمأب ميتيلا ىلعالو هدلاو ىأرب ىصلاىلع مكحلا زوجي الو

 . ةلداملا

 . رافصلا هدالوأل اقح دلاولا هيلإ بلاطي نم دلاولا فلحم امنإ و

 ثالذ سياف ، هدالوأ لام ىف اقح هدالوأ ىلإ بلطي نم فلحم نأ امأو

 نكي مل « دلاولا ىلإ نيهلا در ول هنأل ، هل الو بألاىلع نوكيال ثالذ نأل ؛ بأالل

 . نيمي دلاولا ىلع

 ىلع نيملا هل ناك ك هدالوأ ل 7 ق ىعدي ام ىلع ةنمرلا ىعدملا حصي نإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ لاو . ثالذ مهفاف . قحلا بجويامىلع ث هدالوأ لام ىف حصلل

» }ھ«“« : ٭
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 نوثالثلا لوقلا

 ثالذ ىف نيملاو دلولاو دلاولا نيب كحلا ف

 لوتلاو .نيملا هيلعو هل نإ : لوقلا ضعب ىفو . نيمي هدلاو ىلع دلوال سيل و

 . ىلإ بحأ لذألا

 ٠ نيمل اهماع هلو ) اهدلو ىلع نيملا ةدلا وللو ا هدلو ىلع نيملا دلاوللو

 نع زجمف « اقح نيدلاولا ىلع دلولا ىعدا اذإ : هللا همحر بوبحم نب دحم لاقو
 ىذلا قحلا اذه ىلع 4 ايأر افلح نأ انثش نإ : ايل لوقي ك الا نإف « ةنيبلا

 . هقح ىلإ هانلصوأو هانفملح ء نيهلا هيلإ ادرت نأ اتثش نإ و . امكيلإ امكدلو هاعدا

 هفل> « نيملا هيلإ ادر نإو . هاوعد نم آربو امهبأرب افلح دقف هل افلح نإف

 هدلو لام نم هسةن دلاولا أربي نأ الإ 2 امهام نم هيلإ هلصوأو ى هقح ىلع ك احلا

 . أرب هنم هسقن أرأ اذإف

 نإف . نيملا ىلع ناربجو ‘ امهحاع كالذ نإف ك هز افلح ال , افلح نأ اهرك نإ و

 هركن 7 هدلوهيملع عفرام ذوبنم ب هرزول هيلع قح نم « هسفن دلاولا أ رأ نإف

 . هتح هدلو ىلإ سي نأ دلاولا ردأي ڵ ك احلا هب هل كحو ى ةنيبلا هيلع ماقأو

 هيلع قادص نم ناك ثالذ ءاوسو . أربي هنإف ڵ اذه دعب نم هسفن أربأ نإف

. قوقحلا نم كالذ ريغ وأ ، هدلول
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 ىذلا قحلا ىلع دل { ثدل ىلع كال 4.لح ( احر> هنبا لجر حرج نإو

 ك احلا هذخأيو ء كاذ هل زاج ث حرجلا كلا ساقو ، كلذ هيلع حص نإف . هدلول

 . همام موفي نم وأ ك هدلو لإ قحلا ٠ ادأب

 نأ دلاولل زوجنال نكلو س هيلع سبح الف ، هدلول ىذلا قحلا دؤي مل نإف

 لوق رثكأ ىف ڵ هغولب دعب دلولا هنم أربي نأ الإ ، هدلو شرأ نم هسفن ؟ئريي

 . نيملسملا

 ك کالذ نم أرىيو هدلو لام نم هسفن ءىیري نأ ذلا وللف ‘ قوقحلا رئاس امأو

 . هبلطي مل وأ هتح بلط « ريبكو أ اريغص دلولا ناك
 نأ هل بحو هنع لازتعالا دارأ اذإ { هيبأ ةعيض مازلإ ىلع دلولا ربجي الو

 . هيدلاو عيطي

 امهام ء ىنغ دحىف امهنإ :دلولا لاقف . اهدلو ىلإ ةقفنلا نادلاولا بلط اذإو

 ٠ . امهمادعإ نم هنايعدي امب ةنيبلا

 ك هتقفن نع ناينفتسم امن أ ملعي هز ا : اهدل و نيع دارأو ك ةندبلا امدع نإف

 . نيملا هيلع امهلف

 ماكحألاىف وهو . نيملا هيلعوهل كح ك اكرشم بألاو السم دلولا ناك اذإو

 . قيفوتلا هب و . عأ هللاو . سانلا نم هريغك

:٭ : ٧



_ ١٦٧ _ 

 نو:الثلاو ىداحلا لوقلا

 هيلعو ")افل كلا ف

 دنع مهتانيي اوماقأو ى سانلل قوقح هيلعو رحبلا عطقتو لجر باغ اذإو

 بئانلا لام نم اهملإ مهلصوأو ث مكاحلا هيلع اهب مهل كح ، هيلع مهقوتحب كاجلا

 عم مهقوقح ىلع قوةحلا له أ فلجتسي نأ دعب ث هتجح بئناغلل ك الا ىنثقساو

 ماقأ ، نامح نم بئاغ نيبو هنيب لام مسقو مكاحلا ىلإ بلاط بلط اذإو
 لاملا ةفرعم هعم حصي نأ دعب { مسقل اب رمأو { همهس هل رمضحم نم بئثافلل ك الا

 لام ىلع دهثيو « امهس اذكو اذك ىلع مهنيب لاملا نأ حصو . ةنيبلاب هدودحب

 . اد وهش بن انلا

 نم رضالا ذخأ نإب ‘ اكرتشم رضاحو بئاغ نيب ، ند لجر ىلع ناك نإو

 ذخأ ايف ء ذخآلا ىلع عجري نأ بئاغلل ناك‘ لام هل دجوي مل مث ڵ هتصح نيرلا

 . هتصح نردلا نم

 بئاغ قحلا هيلع ىذلاو تبث دقو : رخآل قح هيلع نميف ث قافنلا لهأ قانعأ قاقد ىف لاق

 نوكي ام عامس رضحي نأل ض نكمأو رصملا ىف ناك ام هلام ميب لبق 2 هيلع ةجحلا ةماقل نم دبال

 نيأ دلبلا ىف ىرديال نمو رهملا نع بئاغلا نإف ، حص امي هيلع هلام ىف ىضةي نأ لبق ةجحلا نم

 هراظتنال هريخأت ىف ىنعم إلو . هيلع حصي ىذلاب هلام ىف ىضمي هراضحإ ىلع ردقيال وأ ؟ وه
 :هنع ىوري ايف ناك دق ث ةنا هحر ىلعنبىسوم نإو الأ . هراد نم برقلاب ناك نإو . ةياغل ال

 نأ اذه ىف ىغبنيف . طوحألا وه نوكي نأ لوألا ىف ىسعو . دحأ ىلع جتحي مل قحلا حص اذا

 . هل اضةن هذاقنإ دعب ، مكحلا ىف عوجرلا ىضتقت ةجح هل ىتبت الئل © ةنك عضوم ىف هب لمعي



- ١٦٨ 

 ذخأو ، هتصح هل ضبقي ةقل اليكو باغال ماقأ « احلا ىلإ لذ عفر نإو

 ىلع عجري نأ بئاغال نكي مل ، ليكولا دي ىف ام فلت مث « مهصصح هزاكرش
 مبذيلا ىلو وه كال نأل ؛ نيدلا هيلع ىذلا الو { اثيش اوذخأ اي ءاكرشلا

 ناموةيليكولاو ىمولا كلذكو نيمأ ليكولاو امهتسح اهل ذخأ دقو « بلاغلاو

 .1 الو . ليكولاو ىصولا رارقإ بئانلا الو 4 ميذيلا مزلي الو 2 بلاغلاو مةيلل يلل

 رخآ دهاش ليكولا وأ ىمرلا عم دهشي نأ الإ ء امهلاومأ ىف امهملع اهرارقإ كال

 . نيلدع نانوكيو

 نيدب وأ ، هتجوز وأ هدلو ةضي رةب « رحبلاىنفب اغ لام ك اح عاب اذإ :ليقو

 : نأ جتحاو . بل زاغلا مدق 7 2 لاملا ىرتشلا ضبقو . مهل إ نملا عفدو ةنبل اب هيلع

 . هنم هافوتسا دق نيدلا اذه بحاص
/ 

 هل نوكت ةجحب جتحا وأ ث ةضيرفلا بحاص وأ { نيدلا باحصأ كلذكو

 امنإ ك احلا نأل ؛ مات عيبلا نإف ع ثالذ ىلع ةنيبلا ماقأو ء ىتحلا اذه نم ةءاربلا اهب

 امب هعيبب { هتضيرف وأ هقح هل عيب ىذلا ىلع لاملا بحاص عجريو « قح ذٹم وي هعاب

 ؛ هنم اوضبق اع ث ضئارفلاو نيدلا لهأ ىلع ىرتشملا عجريو 4 هلام نمم نم ضيق

 . هلام نم هوذخأ امم بئاغلل ةءاربلا بجوأ كلا نأل

 نالفل الام اذه دي ىف نأ ىعداو 4 مك املا ىلإ لجر ىلع عفر لجر ىف لبقو

 ق ىذلا الو > بئاغال لمكوب بل اطلا سالو > لدع ةندب كلذ ىلع ماقأو > بئانلا

ةقث دي ىف هلعجو ، هدي نم للا اذه لزعي مكاحلا نإف « بئاغال ليكوب لاملا هدي



_ ١٦٩ 

 هكرتي هنإف ع بئافلا ليكو هنأ : ةفيي لاملا اذه هدي ىف ىذلا ح ة نأ الإ ء بئاغلل

 . هلاح هدي ىف

 هكرت ءاش نإو . همف لح ١ ءاش نإ ‘ بئاغلالام ٢ رايخلاب مك الا نإ : ليقو

 . قينوتلا هب و . عأ هللاو

;٭ « «



١٧٠ 

 نونالثلاو ىلاغلا لوقلا

 هريغو ىصوال متيلا لام ىف كسلا ف

 . ميتيلا لام نم هيلإ هبلط نإ ، قح ىلع ةنيبلا مبقيلل لمح نأ ىسوللو

 ‘ عتملا دح ىلع وأ ‘ هيب أ ىلع اح وأ { اقح عتملا لام ف دحأ بلط نإف

 نأ ليكولا وأ ىمولا ىلع جتحب ىتح ، ةنيبلا مكاحلا عمسي مل « هثراو وه نم وأ

 . هيلع كل ذفنأ الإ و ، ةجحم ةيلا نع اجتحا نإف . ةنيبلا عامس ارضحن
1 

 بسقحل سيلو . نيمي هيلع سيل غ مقيلل نيمي دح أ ىلع سيل : ليثو

 همصخ فلحم نأ ء بئاغلا وأ ةيلا وأ اذشلا وأ قيرطلا وأ رجملا وأ ةيفاصلل
 ح

 . تانيبلاب كلذ ى ماكحألا نوكت اممإو . فلحب الو

 لبق طرتشي ىتح : ليقو . هريغ لدع عم ةزناجف الدع ناكاذإ هتداهش امأو

 . ب افلا الإ 7٣ صاخ ىذلا ءىشلا اذ_ه ىف ةداهش هعمو « مصاخ هن أ ةعزانملا

 . هل مصاخ نم ةداهش لبقتال : لوقف

 ح ةزئاج هل هليكو ةداهش نأ ث ةجحلا هلانتال ثيح بئافلا ناك اذإ : ليقو

 . ليكو هل نكي مل ولو ماكحألا هيلع ذفهت هوتعللا . هوتمملاو ةيلا ةلزنمب هنأل

 تيالكحو ء كله ش ‘ هيل 1 هنم ارتو ك هل ناك لامب متيل رقأ لجر ق ليقو

 هألأ هنأ لهب ام هن أ : تيلا فلحم نأ رقملا ةثرو بلط متيلا غلب املف ، هب هل رقأ ام

. هدي نم لاملا عزن ، فلحم نأ ىأ نإو . هيلع كلذ مهلف هيلإ
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 لمن ىف الإ 0 ميتيلا مخل متيال هيف مماخي ايف ' ميقيلا ليكو ىلع نيي الو

 . كاذ لثم ليكولا

 ‘ عةيا هلع تن ك مهارد هيل ١ مهد هن ] : - ليكو ىلع ىعدا الحر نأ ولو

 هيلإ عند ام هن أ : نمملا هيلع هل تناك« ليكولا نيمي بلطف ؛ ليكولا كلذ ركنأف

 . مهاردلا هذه

 امل اليكو هميقي نأ مك احلل زوجيو . امل باستحالا هل زوج ةميتيلا جوزو

 مينيلا ىلع ىضقو ، همصخو ميذملا ني كل متيال ىمولا رضحو « ةقث ناك اذإ

 ىف متيل ةجح الف 2 هيصو رضحمب هب هيل كح ايذ بلطف © متيلا غلب مش ، ءىشب

 . ثكلذ

 . “ةحح عتمالف ز رضح ىسصزولا ناك نإ و

 . كالذ هبشأ امو ندلا ىلع هل فلحتسي هليكوو ميلا ىصو نإ : 17

 فاخب نأ الإ « متيلا غولب ىلإ كلذ ىف نيملاب مك احلا لجعي الف لصألا امأو

 . هل فلحتسنن ب تيلا قح لطبي نأ

 ثكالت ريغ هل سيلف ميتملا امأو . كلذ هلف . كاذب ةنيب ماقأو مقيلا غلب نإف

 . غلب اذإ نيملا

 ىسول سيلو . نيمي هيلع هل سيل ام« نيمي دحأىلع هل سيل هنإ : ضعب لاقو
 . همصخ فالحتسا دارأ اذإ هتنيب ردهي نأ هليكوو تيلا

تيلا ليكو مك الا رمأيو 2 كلذ هلف ڵ هقح ةنيب ماقأو ‘ متيلا غلب اذإ و



 ۔ _ ١٧٢

 . هلام ةنؤمو ميلا لام نم ك هتنؤمو هتوسكو هتقفن هيلع ايرج نأ هيصوو

 ! مهلاومأ نم مهل ةنيبلا المحب نأ ايلو . لقملا صقان و هوتمملا مجعألا كلذكو

 . تيلا لام نم مهتنؤم اوطميو

 هنراو "ييلا رحأ ىلع وأ . هيلع وأ هيبأ ىلع اقح عملا لام ىف دحأ بلط نإ و

 ةفيلا عامس ارمضحم نأ ليكولاو ىمولا ىلع جتحي ىتح « هيلع ةنيبلا احلا عمسي مل
 . هيلع كلا ذفنأ الإو « ةجح ميلا ىلع اجتحا نإف

 هيلإ هل نابلطي نم قيال فلحتسي نأ ناطلسلا لبق نم ليكولاو ىموللو

 . ةنيب قملل نكت مل اذإ « اقح

 نابلطي نم نيمي ىلإ الزنيو ى ميةيلا ةنيب الطبي نأ ليكولاو ىصوال سيلو

 . امهنم ثلذ لبقي نأ مك احال سيلو . ميقيلا قح لطي مل العف نإف . قحلا هيلإ

 ةنيب تمات نإف . ميتيلا صخ ك احلا فلح « ةنيب قيال فرعنال : الاق نإو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هتجح هلو . هقح تبث « هغولب لبق وأ ، هغولب دمب
« ٭٭ ٭



١٧٣٨٣ 

 نو"الثلاو ثلاثلا لوقلا

 اهب رارقإلاو اهراكنإ و ةجوزلا ىوعد ىف مكحلا ىف

 ىضرلاو درلا ىف ىوعدلا حو

 كلذب ناميألاو كلذ ماكحأو

 . حاكلا ىف نيميال هنإ : هللا مهمحر انباحصأ لوق نمو : ديعس وبأ لاق

 رقأ ول هنأل « مهلوق نم كلذ ىنبجعيو . نيلا هيف هنإ : انموق لوق ضعب ىفو
 . ةرشاعملاو ةوسكلاو ةقفنلا نم ةجوزلاو جوزلا ىلع قحلا هب تبث هب

 وه هيلع نوكي نأ ىنبجميف ث لاملا نم قح هل اهرارقإب تبثي الف ىه امأو

 هيلع تبجو نإ هنأل ؛ هحاكن ىه تعدا نإ { ىمه اهلع نيمي الو ث اذه ىلع نيبلا

 . رقأ ول ام قحلا نم هيلع اهل قلعتي مل « نيميلا وه

 { ى> اهماع هل قلعتي مل ترقأ ول اهنأل ؛ هل فلحت مل اهحاكن وه ىعدا اذإو

 . ناينملا فلتخا كانه نف . مرفلا الو لاومألا نم ءيشال جرفلا ةحابإ الإ

 ىف تبثي ةيجوزلاب رارقإلا نأل ؛ هلك كلذ ىف نيملا نإ :أ لوقلا ضعب ىفو
 . ثاريملا مكح

 الف { ةنيبلاب الإ ثاريملا ىف ةيجوزلاب رارقإلا زوجمال : لوةي نم لوق ىلعو

 ىف جرخ نكلو . صنلا ىلع ةجوزلا ىلع الو « جوزلا ىلع نيملا : مهلوق ىف جرخ
. فالتخالا ىلع ىنل
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 مهل الو 2 درلا ىن الو 7 باسنألا ىف الو 4 هك ف نامأ ال : ليقو ،

 مهلع الو .

 هل ةنيب الو ، اهاضر جوزلا ىعداو « جبوزتلاب ىضرلا ةأرملا ت ركفأ اذإو

 كلذ ىف نيملا الع : ليقن . اهنيمي ىلإ لزنو .

 ةنيب امهل ىه تماقأو . ىضرلاب ةنيب هل تماقأ نإو . اهملع ن٢عال : ليقو

 .ىلوأ ىضرلا ةنيبف { ةيداركلاب

 . ةوسكلاو ةتفنلا هنم تبلطو ‘ اهجوز هن أ لجر ىلع ةأرما تعدا اذإو

 ربجي ك احلا نإف ء ةنيبلا نع ةأرملا تزجعو « هتجوز تسيل اهنإ : لجرلا لاقف

 . كل د نم هل دب الو . قاطي نأ امإ و ‘ هوسكيو اهلع قفني نأ ام ا : لجرلا

 وه ركنأو س اهجوز هنأ : لجر ىلع تعدا ةأرما ىف ، هللا دبع وبأ لاقو

 . مهتداهش منت لف ث كاذ وه ركنأو اهجوز هن أ ىلع ةنيب ىه تماقأو 2 كلذ

 ءىربأ ال : لاتن . جاوزألل لحأل ىنيربيلف ةأرماب هل تسل تنك نإ : تلاقف

 . كلمأ الام قلطأ الو كلذ كا.أ ال ىنإف « كسفن كل

 نأ وهو . كلذ نم هل رذع الو . هيربتو اهربي نأ ربجم : هلا لبع وبأ لاقف

 . ىتجوز تناك نإ ىنم قلاط هذه ةنالف : لوقي

 نإف ۔ ةمرحلا كلت نع ك احلا اهلأس ڵ ةمرح اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو

 بجي مل نإو . قحلاب امهنيب رظنو جوزلا رضحتسا ةمرحلا بجوي ءىشب تلاق
. كلذ ىف امهنيب ةموصخ الف \ تعدا ان ةمرحلا
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 همزلد ك الا نإف { ادبأ هذعب هل لحمال ءىش اهلإ هنم ناك هنأ تعدا نإف

 . كلذ ىلع نيملا

 اهنم بلطو ص كلذ تركنأو ، اهسفن هعنمت هتجوز نأ لجر ىعدا اذإو

 . ثاذ ىف اهلع نيمي الف ء كالذ ىف نيما

 . جوزلا اهب زاجو 0 اهدلاو اهب هجوز 4 غلاب ريغ ةيبص جوزت لجر ىف لوقو

 دق اهنأ : هللاب فلحت : اهلع نيملاف « اهنيمي بلطو ، حاكنلا تريغو تفلب اهنإ م

 اهخسف لبق ء اهغولب دعب اجوز هب تيضر امو « نالف نما نالف نم اهي وزت تخسف

 { هل اهنم ناكمإلا ىلع هديب هسم الو ى اهجرف ىلإ رظن الو ، اهئثطو الو ء هحاكن

 . كالذ وه ىعدا نإ :2 هحاكن اهخسف لبق

 امل ىري نم لوق ىلع اذهو . ةيزجم ىلوألا نيميلا تناك كالذ وه عدي مل نإ و

 . هيلإ رظني وأ ك اهجرف سمي وأ 2 جوزلا أطي وأ ، ضرت ملام ع رييغتلا

 . اهوبأ اهجوز اذإ اريينت اه ىريالف ء جيوزتلا اهيلع تبثي نم لوق ىلع امأو

 . هانرك ذ ام ىلع اهف لوقلاف ، ةميقيلا امأو

 ؟ رييغتلاو راكنإلا اهل نوكي ىتم ى ةيبصلا ىف اوفلتخاو

 . هيف غملبت موي لوأ ىف مدلا ىر" نيح : مهضعب لاقن

 . اهبف تفلب ةطيح لوأ نم لستنت نأ لبق : مهضعب لاقو
 انأف تنلب ذنم ىإ : تلاق مث . ةنس تثبلو تفلب اهنأ ول : مهضعب لاقو

. اهنيمي عم اهلوق لوقلا ناك ث اجوز هب تيضر امو ، ةهراك
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 نكب ملو ، كللذ اهملع تبث « هرارقإ زوب نم دحىف ىهو غولبلاب ترقأ نإو
 . ثللذ دعب راكنإ اهل

 ،تفصو ام ىلع « نيملا اهيلع نوكي نأ ىنبجتأ « هاوعد الإ كلذ حصيمل نإو

 . اهلك ن يملا ماب كل

 . ةأرملا لوق لوقلاف ى لجرلا هاعداو ڵ جوزلاب ىضرلا ةأرملا تركنأ نإو
 . جيوزتلا دعب ىضرلاب ةنيبلا لجرلا ىلعو

 ىلع ث نيمي اهحاع هلف ، ةنيبلا نع زج اذإ ء ىضرلا ىلع ةأرملا نيمي بلط نإو
 تيضر امو ، اهعم حصام نبح نم ، هجيوزنتتهرك دقل فلحت « نيدلسملا ضعب لوق

 . اجوز هب

 تركنأ تفلب املف ، ارضاح ناكو أ ، اهنع رفاس مث ى ةميتبب جوزت نمو

 تمنرو « هلافتال وأ ، ةجحلا هلانت ثيح ث ابئاغ جوزتملا ناك نإ هنإف ء حاكنلا

 تيضر دق ىسع اهنأل ؛جيوزنلاب اه كحم نأ ىغبنيال هنإف { كال [

 . مك احلا نع هتجح تباغ دقو ، اجوز لج رلاب

 ريغ اهنأ اهغولب دعب لدع ىدهاش تدهشأ ں جتيوزتلا ىه تدارأ نإ امأو

 . جيوزتلا نيبو اهنيب كاحلا لحي مل « اذه دمب تجوز نإ اهنإف ؛ اجوز هب ةيضار
 . همودق موي اهيلع هتجح بئانلل تناكو

 اهل هيلعو © هيلع الو اهلع دح الف ، اهثطو هنأ لجر ىلع ةأرما تعدا اذإو

 الف { اهاضرب اهمو هنإ : لوقي نأ الإ ڵ ءطولاب بجي ىذلا قادصلا لاحل نيبلا

. دمحلا ىمه اهيلعو ي هيلع امل نمع
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 . قادصلا لاحل نيهلا هيلع اهلف « ةيجوزلا مكحب اهثطو هنأ تعدا نإو
 . ناميأ اهف سيلف دودحلا امأو

 لك ث رارم ثالث قالط ريغ نم 2 هتجوز ةعجر ىلع دهشأ لجر ىف ليقو

 ىلع دهشأ هنإ : جوزلا لاقف . ةعجر ىلع هل قبت : ةأرملا تلاقف . نيدهاش ةرم

 ؟ امهنم نم لوق لوقلا . قالط ريغ نم اهتعجر

 ، قالط نع اهتعجر ىلع دهشأ هنأ لعي ىتح ص جوزلا لوق لوقلا نإ : ليقت

 . ءىش ىف اهاع قالط الو

 اهرارقإب نيدهاشاهياع ماقأف { كلذتركن أو ع ةأرما جيوزت ىعدا لجرىفو

 ، ةركنم ىهو ى رارقإلاب الإ لصألاب ةنيب مقت 7 اهلإ ىوأي ناكو « اهجوز هنأ

 افورعم ارمأ نوكي نأ الإ ، لصألاب ةنيب نكت مل اذإ فيعض جيوزتلاب رارقإلاف

 نارراغع. ، سانلا دنع كلذ افورعم اهدغع نم جرخمو { اه ) ١ ىوأي ، اروهشم

 . تباث كلذف : نيدهاشلا عمو 3 جيوزنلاب

 ، اهنع فشكو « اهب لخد اهلف ، ةيراج جوزت لجر ىف ص خيشلا نع دجويو

 . تبذك : لاق . ةكرشم تنمك ىنقكام نبح : ةيراجلا هل تلاق . اهنم باصأو

 . ادساف اجيوزت ناك اهب لخدي نأ لبق نم تلاق اهنأ ولو « تباث جيوزتلاف

 اهجوز ىلع سأب الف ء كرشلا ىف تنز اهنأ تمعزو ةملسم ةأرما جوزت نمو

 . اهكسمي نأ

 تجرخو « اهقراف اهتدص نإف . تملسأ نأ دعب تنز دق اهنإ : تلاق نإو

 . اهتادص هيملعو اهعم ماقأ اهبذك نإو . قادص الب هنم

( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهنم - ) ١٢
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 تركسن أو ك اهدر دق هز أ معز ش 6 اهتدع تصقن اف ك هت أ رم ١ قلط نمين ليقو

 . ةنيرلاب الإ ناميأ اذه ىف سيلف « كلذ ىه

 ض اتام وأ اباغ دق نادهاشلاو « اهمب نيدهاش اهدرب تدهشأ و: لاق نإف

 . هنم تناب دقو « ةنيبلاب الإ نيم اذه ىف سلف

 نامبألف كلذ ىه تركنأو ث ةدعلا ىف درلاب اهلمعأ دق هنإ : لاق اذإ امأو

 . هنم تناب دقو ، ةدعلا ىف ىهو « اهدر دق هنأ اهملعأ ام ىه فلحم نأ : امهنيب

 . هتأرما ىمهو ى ةدعلا ىف كلذ اهملعأ دقل فلح « نيملا هيلع تدر نإو

 امهجن وزت ناك اذإ ز اجوهف ء ضرملا ىف جوزلاب ةجوزلارةجوزلاب جوزلا رارةإ و

 رارقإبالإ فرعيال نم الإ 2 لدع ادهاش هترهشىلع ماق اذإ 4 امهناريج دنع اروهشم

 . كلذب ملعأ هللاو . ضرملا ىف

 ثالاهلل ناك اذإ ناثراوتي الف ثاريملا امأو . هيلع نيد وهف قادصب رقأ نإف

 ٠ قيفوتلا 4ر و . عأ هللاو . هلع عىدي ك محر وأ ةبصع

% ٭» ٭
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 نوثالثلاو مبارلا لوقلا

 ةوسكلاو ةقننلا ىف نيجوزلا نيب كحلا ىف

 ىضم امل اهنتحتساو ث ةوسكلاو ةقفنلا ةجوزلل مكاحلا ضرف اذإ : ليقو

 اهنأ ىه تفلح نإف . ناميألا امهنيبو عدم وهف ث اهسفن هعنمت تناكاهنأ ىعدا مش

 . كلذ ميلستب هيلع كح « ةرشعلا نم هل اهمزلي ام لاح ىن « اهسفن هعنمت نكست م

 2 اهسفن هعنمت تناك اهنأ فلحف ء هيلإ نيهلا تدرو نيملا نع تلكسن نإو

 . ةرشاعملاب الإ ةضورفلل ةقفنلا قحتست مل ، هرشاعت نكت ملو

 هنأل ؛ كلذ ىف ناعأ الف ، هتذخأ الو 7 ءىش هيلع ضرف دق نكي اذإ امأو

 ذخؤيو ؛ هترشاعمب ذخؤت انإو . هلاوز اهماع ىعديف ث ءىشب ىضم ايف اهل كحمال

 . هيلإ تبلط ذنم « لبةتسي امل امه بحم امب اهل

 ةنيب هل مقت لو ، ثالذ ىه تركنأو ى انزلا هتجوز ىلع لجر ىعدا اذإو

 ك احلا وأ هليكول زاجو . هلام ىف تناك باغ نإو . هيلع اهتنؤمواهتودكو اهتقفنف

 الو 2 هتجح هل ىنثتسيو . ةجحلا هلاننال ثيح ناك اذإ ث هلام نم اهيلع اقفني نأ

 . هنع اهتادص توبثب اهبالع هاوعد لطبت

 ةقفن اهل هيلع الو ، هنم تناب دقن ، امهنيب نع الو 4 مامإلا ىلإ هرمأ عفر نإو

 . اهريغ الو

نأ هيلإ تبلطو ، مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفرو ث هتجوز نع لجرلا باغ اذإو
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 ا هتحح هل ىثقساو . تبلط مود اهل ثكالذ بتك 4 ةوسكلاو ةقفنلا هيملع اهل بتكي

 . هيلع جتحي ىتح هلام ىف كلذب هيلع كح الو

 ىف اهشقفن ردقب ذ هلام نم اهل اكرات ناك هنأ هل حصت ث ةجح هل تن اكنإن

 تبلط ذنم ‘ هدفنلاو ةوسكدلاب ال كاملا هذخأ الإ و ك اهتوسك كل ذكو ك هتليغ

 . امهنيب ةيجوزلا تح اذإ هيلإ كلذ

 بتك هن أ هربخأ الو 9 هيلع جتحي : { همودقب كال ملعو ، جوزلا مدق نإف

 كنإ : جوزلا لاقف . كلذب هبلاط مث ء نامز كلذل الخ ىتح ةقفنلا نم اثيش هيلع

 ىلإ اهتقفنو اهتوسك ةأرملا تبلط اذإ هنإ : ليقن . اثيش ؟لع تبتك كنأ ىنلعت مل

 ؛اهوسكمألو 0 اهيلع قفنيال هنأ « ةنيب كلذ ىلع ىعدتالو « اه بجاو هنإ كال

 : ةحصلا وه هيلعو . ةيجوزلا كحم ث هللا كح ىف ء کانذ هيلع مزال لصألا ىف هنأل

 . اهوسكيو اهيلع قفني ناك هنأ

 لمق نم 0 كلا ىف ىذم ايف ى ةقفنلاو ةوسكلاب اهل ذخؤيال : اولاق امنإ و

 . هل مكحلا بلطت نأ

 أربي الف ء هللا نيبو هنيب ايف امأو . كلذب امهل ذخؤي هنإف تبلط اذإ امأو

 ! كلا ىف ال بجمام ردقب « هلام نم ذخأت نأ اهلو امل نماض مثآ وهو . كلذ نم

 . كالذ نم ةب وتلا هيلعو

 بحو ام ضضم هي ل؛زي ام ك كلذ نم اٹيش وأ ك ةفل و ةوسك اهلبق ىعدا نإف

. ةنيبلاب كلذ ىلع ذخأ ء هلكو أ هيلع
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 « هلام نم كلذ ذافنإ ىن هيلع مكحم الو . اهنيمي مم اهلوق لوقلا ناكزمجأ نإف

 ذنم امه ذخؤيو . ادهاش وأ ابثاغ ناك ء كللذ عفني الو . هيلع ةجحلا دعب الإ

 دعب نم « اهيلع قفنيو ‘ اهوسكي ناك هنأ جصي نأ الإ ، ةقفنلاو ةوسكلا تبلط

 . اهلطب مكحلا ىن امل تبئو ؛ تبلط نأ

 ء

 جرخ هنأ : ةنيب ىه ترضحأو ث اهلع قفني ناك هنأ ، ةنيب رضحأ نإف

 .. تانيبلا تأفاكست اذإ ى جوزلا ةنيب ذخأ ء اثيش اهل كرتي ملو ، اهنع ايلوتم

 نإو . ٨هل 1 بلاطت نأ لبق نم ، ةوسكلا ال و ، ةضيرفلا ك املا كي الو

 ىإ اهلصو اه بجي ايف ، فاصنإلا ىه تبلط ام دمب 2 هيأرب كاملا اهل بتك

 . امل بحي ام

 ناك نإن . الام دافتسا ح ، هتجوزل همزلي !ع ازجاع جوزلا ناك نإو

 اه بجو ام ملست هيلعف ؛ هزجع دعب رسيأ مث ةوسكلاو ةقفنلاب هيلع اهل اموكحم

 . هروسيم ىلإ مكلاب

 اهوسكي نأ زجتو رقتفا مث . ةينغ جوزنف اينغ ناك اذإ ء لجرلا ىف ليقو
 كلذ ىفف . هانغ لاح ىف ء هدنع تناكام لشم اهحلع قفنيو س زمللاو ريرخلا

 . فالتخا

 . اريقف وأ نامك انغ « اهلثم ةوسك اه نإ : ليق

 ةمسو ةوسك نم ٤ اهلثم ةوسك ىلع ررق نإ هردق ق اهلثم ةوسك اهل : ليقو

٠ ةطس و ةقفن و
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 نإف . اهلاح نع اهكح لوحال نأ ، ةينغ ىهو اهجوزت ناك نإ هنأ ىنبجعيو
 ٠ اهقح ٠ ,م هروسيم اهل ناكو ك اهقلط ءاش نإو ٠. اهم ررض ريهب اهكسمأ ءاش

 ٠. ةرمخملا اهلع لخدي الو

 نأ جوزلا بلطو ث اهسابل هنأ تعداو ، ريرحلا ةوسك ةأرملا تبلط نإو

 . اهلثم ةوسك هيلع اهل : ليقن . ناتكلاو نطقلا ةوسك اهرمضح

 نم تناكنإو . ريرحلا اه ناك ث رب رحلا اهسيلبل نمم ىهو « اهجوزت ناك نإف

 ىلإ امجر اذإ ك اهممابل نم مك احلا عم حص ام اهل ناك ‘ ناتكلاو نطقلا اهسابل

 . كحلا

 . كلذ ةفرعم جوزلا ركفأ اذإ ث ةنيبلا اهملع ناك ث ةيعدم ىه تناكنإف

 . اهسابل نم هعم حص امب اهل كح مكاحلا عم كلذ تحص اذإف

 ريغ وأ ث اهدلو ةضررفب وأ { اهتوسكو غنب اهجوز ىلع ةأرلمل تعر نإو

 برهي نأ فاخت اهنإ : ةأرملا لوقتو . ثالذ راضحإ ىف الجأ مك احلا هلجؤيف ء كلذ

 مكحو . هسفنب اليك اهرضحي نأ هيلعف ، ليغك هيلع اهل ذخؤي نأ بلطتو « اهنع

 . نامثع نب ناهن كلذب

 ىلع ر لةد نم ىلع سبح ا ا | و . هملع سبح الف ك لمفكل ١ ىلع ردقي ن اف

 . ليفكلا

. كلذب ليفك هيلع ذخؤي الف « هيبأ ىلع همأل دلولا ةضيرف امأو
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 اهتنؤم رضحم نأ هياع نإف . اهجوز ىلإ اهتوسكو اهتتؤم ةأرملا تبلط اذإو
 عا وصأ ةعبس : هورثأو هولاق اين { رهش لكل هيلع املو « هلام ةعس ردق ىلع & اهتقفنل

 . ةرذ ةرذلا نمز ىفو « ربلا :نمز ىف « رهش لكل ؛ بح عاص فصنو بحلا نم

 نم موي لك ىف ايلو . كلذ اهلف 2 تقو لك ىف ربلا هماعط نمم تناكن إ و

 . نوتفيو نولوتي مهاندجو ام ىلع ء ىرزن نب رمت

 اهاطعأ رهش لكل اهن ؤم اهطعي نأ ردق نإ هتردقو هتعس ردق ىلع ضرفي و

 . رهشل

 ىفالإ هنكمي مل نإف . ةرم عوبسأ لكل اهاطعأ « كلذ نع قيضي ناك نإف

 : باوثأ ةقس ةنس ةوسكلا نم اهل هيلعوأ . اهتنؤم مويب اموي اهاطعأ موي لك

 . رامحو نابابلجو ناصيقو رازإ

 . ثالذ اهلف ءاريرحلاو ناتكلا اهسابل نمم تناك نإف

 . كالذ اهلف ء نطقلا اهسابل نمم تناك نإ و

 نوكن ي ةمس وأ اريصح اهرضح نأ هيلعو ." اهلثم ةوسك امهل نإ : لاقو

 هيف نجعت ءانإو ، هب برشت حدقو « اهؤام هيف نوكي اهريغ وأ ةرج و ، هيلع

 . ه زبخ ابطحو « هيف زي ارونو « هين لك أت ءانإو ك هنم اضوتتو
 نم اثيش هل لمعت نأ اهملع الو 0 هنم اغ ورفم احيضصن اماهط اهرضح ن إ و

. هل لزغت نأ الو ى همامط
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 . هريغ وأ لزغ نم المع « هيأرب الإ ، اهريغل الو اهسفنل لمعت نأ امل سيلو

 الإ اهسفن هعنمت الو « هنذإب الإ ادحأ هتبب ىه لخدت الو هلزنم نم جرخت الو

 .رذع ن

 .اهنهدو اهمادال نامهرد رهش لكل هيلع اهلو ى اهسفن ىف ادراضي نأ هل سيلو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هلراو . هولاق ام ىلع ‘ مهارد ةنال رمسولل ىلع : ليقو

:« » »



 س ١٨٥ ۔_

 نو:الثلاو سمالا لوقلا

 بويعلا ىف جاوزألا نيب مكحلا ىف

 ر دلاو ضيحلا ىف ءطولا ةأرملا ىوعدو

 قالطلا ىلع جوزلا هيف ربجي امو

 > ءاقتر اه أ ملعن \م : نيملا اهلعف ‘ ءاقتر تسيل اهنأ ةأرملا تركن أ اذإو

 اناك ض نيلدع نيلجر نيدهاش وأ { ءاسنلا نم هب قثي نم « كللذ ةحص هيلعف الإ و

 . ةيبص ىهو قترلاب اهافرع وأ « لبق نم اهاجوزت دق

 . اذه ىف لاجرلا ةداهش زوج الف { اذه ريغ ىلع امأو

 . ناعزانقي ذنم ةنس نالجؤي « نيتعلاو ءاقترلا نإ : ليقو

 ىلع اهل نكي الإو ، قنرلا نم اهسفن ىه تحلصأ وأ ‘ اه جوزلا زاج نإو

 وأ جرفلا سم ناك نإ اهقادص اهلو ث نينملا نيب و اهنيب قرفو . قادص جوزلا

 . هيلإ رظن
 دقل هللاب فلحتسا ، اهحاكن قاطأو ث اهب زاج دق هنإ : لجرلا لاق نإ و

 . ءاسنلاب لاجرلا لوخدك اهب لخدو « اهعماج

 اذإف . ةنس لجؤي : اهل لاي ح . اهعماج ام هنأ تفلحتسا اهيل ١ نيلا در نإو

 : اهنيمي عم اهلوق لوةلاو . اهقادص اهاطعأو © اهقالط ىلع ربح « ردقي و ةنس لجأت

. اهجرف سم دقل
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 ةداهشب وأ 2 هرارقإب ارتس اهيلع ىخرأ وأ 2 اياب اهيلع قلغأ هنأ حص اذإو

 . نيلدع

 ءطولا اهجوز ىلع تعدا اذإ ةأرملا ىف ڵ هللا همحر « بوبحم نب دمحم نع ليقو

 ملعي وهو 3 لو ص ربدلا وأ ، ضيحلا ىف

 مكاحلا اهرمأي مث { كلذل ادمعتم ربدلا ىف اهشمطوو ، ثالذل ادمعتم ضئاح اهنأ

 . ةقداص تناك نإ برهلاب وأ « اهجوز ناكن إ هتنكك اسمب

 . كلذب اهرمأي نأ مك احالف ؛ هفلحت نأ تعنتما نإو

 ، أطخ الو ، ادمع سن لو 2 ربلا ىف اهئطو هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإو

 . ادمعتم لوقت ىتح « اهاوعد ممسنال هن أ

 تبلطو ء سبحلاىف سلج مش « ةأرما كلم لجر ىف ، ىلع نب ىسوم نع ليقو

 . لجألا دمب وسكيو قفني مث ء سبحلا ىف لجؤي :لاق . اهل بجمام اهلإ ىدؤي نأ

 . قالطلا ىلع ريج ردقي ملإنإ
 نإف . لجؤي هنإف « هل لام الو 2 لمعلا ىلع ردقيال ىذلا ضيراا كلذكو

 . قالطلا ىلع ربج ءىش ىلع ردقي مل

 ىف ةنس لجأ اذإ نينعلا الإ ، قالطلا ىلع ناربجي الف 2 ايسكو اقفنأ نإف

 . هسفن حالصإ

 هنأل ؛ قادصلا ملسو اسكو قفنأ ولو ڵ قالطلاب رمأ د عاجلا ىلع ردقي ! نإف

 . لجرلا هب دري بيع

. اهقالط ىلع ربج اهتوسكو هت أرم ١ ةقفن نع رارحألا نم رمع نمو
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 ، هلجوزتأ نأىنرمأ وأ ء ىنلسرأ نالف :لاق نإف . بئاغ لجر ىلع جوزت نمو

 قادد اهل مزلي الو . اهقالط ىلع ربج ، كلذ جوزلا ركنأو . اذه ىلع هوجوز نإف

 . لوسرلا ىلع الو ك هكلع

 امل بلاطلا جوزلل ىلع نإ ص هيلع وه جوزت امإ و . هلسرأ هنإ : لقي نإف

 . قادصلا فصن

 . هرمأ نوكب نأ افوخ ، اضيأ اهقالط ىلع رخآلا ربج ليقو

 سيلو © اهنيبت ةدحاولا نأ ى مكاحلا كحب ةدحاو هتجوز لجرلا قلط اذإو

 حكنت ىح ك اهس جب و زغلا الو ) اهدر هل زوج الو . ثدااثل اك ىهو ك ةعجر اهل ! هل

 . ةمرحم هنم نيبت وأ ك هنم دتعتو ك اهتلطي وأ 2 اهنع تومبو ، هريغ اجوز

 لعجي نأ مكاحلا ىلإ ثبلطز 0 اهنع ىلوتلا اهجوز نم تفاخ ةأرما ىف ليقو

 . ةقيلطت اه لمج نأ ، كلذب اهل كحم هنإف 2 اهنع باغ ىتم لجر دي ىف اهقالط

 نيتنثا وأ ة٨ل> او قلطام تبث ئ اثالث قلطن > امع لجر ليب اهقالط لعج نإف

 . اثالث وأ

 تباث قحب وأ ، مكاح مكحب ناك اذإ قالطلا لمج ىف عوجر الو

 . هب لوعجم

 اههرك غلب 7 لخدي وأ اهس لخدف ‘ اهاضرب ةأرماب جوزت ىص ق ليقو

 ينقلط نأ ديرأو 2 هناسلب اهراك هيلقب ىضر دف نوكي نأ فاخأ : ةأرملا تلاقف

. كلذ اهلف ء جاوزألل لحأل
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 2 نيملا هيلع رخآللف اهدحأ رنف | اعيمج انلبف 2 نيييبص اناكنإ كلذك

 . قالطلا جوزلا ىلع ةأرمللو

 . ءىش ىلع ردقي لف دأ : هل ليقن . ةأرما ثالم لجر ىف « ديلولا وبأ لاقو

 ناك قلط اذإف . قلطي ىتح سبحي : لاق ؟ هرك نإف . قلط : هل لاقي : لاق
 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . هروسيم ىلع « قادصلا فصن هيلع

::» «» :×٭



 س ١٨٩

 نوثالثلاو سداسلا لوقلا

 مك احلا ىلإ ةأرملا جورخ زاوج ىف

 بلطو « ىوعد سانلا هوجو نم وأ 0 تاردحلا نم ةأرما ىلع ىعدا نمو

 نكلو ث مكاحلا ىلإ راهنلاب جرخت نأ اهمزلي ل ، مكحلا سلجم ىلإ اهراضحإ

 ىفالإ « اهماقم ليكولا موقيو ء ماكحألا ىف ةلاكولا اهنع زوجت و « ليللا ىلإ رخؤي
 ۔ نيملا

 .ابصخ نم رضحمب « اهتي ىف اهغلحم ةقث مكاحلا رمأ ، نيبلا اهملع تبجو اذإف

 . نيملا ببسل امهلزنم نم جرخ الو

 ىلعالإ نوكي مكحلا نأل ؛ اههجو جارخإ نم دب الف ء اهفلحم نأ دارأ اذإو

 . فوشكم هحو

 « اهنع هللا ىضر ةمطاف نأ تبث امل ؛ ماكحألل ةأرملا جورخ زئاج : ليقو

 تجرخو « كدفنم اهئاريم سمتلت 2 اهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىلإ تجرخ

 نم اهجورخ ى مالم ىبلا اهيلع ركسني مف ، نايفسىبأ ةجوز ةبتع تنب دنه

 وكشت { ىلأ نم هللا دبع تنب ةبيبح جورخ كالذكو . هنذإ ريغب اهجوز لزنم

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . سيق نب تباث ع اهجوز نم
»« » » 

 . ةعامجلاو سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ )١(

 )٢( ىتهيبلاو ىئانلاو ةجام نيا ىف وهو . سابع نيا نع ص ىراخبلاو ميبرلا هجرخأ ,
 لناربطا'و ٠



_ ١٩٠ _ 

 نوثالثلاو عباسلا لوقلا

 قادصلا ىف نيميلاو ىوعدلاو مكلا ف

 ةثرولا بلطيف 2 ةثرو هلو 7 ةنيبلاب قادص اهجوز ىلع اهل حصي 2 ةأرملا ىف ليقو

 هيلع امهل نأ : هللاب تيمي تفلح ى هيلع كلذ ىعدت تناكنإ هنإ 2 كلذ ىلع اهنيمي

 اودهش د وهشلا نأ لعت امو ث هنع لاز هن أ ملعت امو . تقولا اذه ىلإ قادصلا اذه

 . لطابب اهل

 هأجلا هنأ لهت ام اهنأ هللاب انيي تفلح ، كلذب اهل هرارقإ ةمج نم ناك نإو

 . لطابب اهل رقأ هنأ لهت امو . قح ريغب ك ءاجلإ اهلإ

 ك جوزلا ت وم لعب نم هتبلط ش ك اهقا لص اهجوز ةأرمل تلطع ] اذإ : ليقو

 فلحت نأ دعب ، اهقادص اهل نإ ث اهلإ هبلط نأ دعب هتطعأ امنإ اهنأ ةنيب تماقو

 . اهيلإ ءىسي نأ هنم ةيقت الإ ، اهقادص تطعأ ام اهنأ : هللاب انيمي

 ةأرملا تبلطن ، بألا تام مث ، هتجوز قادصب هدلو نع لجر لبق اذإو

 ناك نإف . ءىث كل سيل : جوزلا لاقو . هدلاو هب لبق ىذلا اهجوز نم اهفادص

 نأ ملعب ام هنأ : اهل نيمي ء جوزلا وهو دلولا ىلعف ء اريثك وأ اليلق الام فخ بألا
 . قادصلا اذه هدلاو ىلع

 . اثيش ثرب مل هنأل ؛ دلولا ىلع نيج الف ء اثيش فلخي مل بألا ناك نإو

 وهو ث ةثرول اهيلع نيعي الف ڵ هتحص ى اتام اهقا دصب هتجوز لجرلا ىضق اذإ و

ك ءاضقلا امل ١ ومتأ ا وءاش نإ رايخلا ةثروللف ئ هضرم ف اهاضق ناك نإو . امهل تب ٢
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 اهنأ : نيملا اهيلع مهلو ى ءاضتلا دنع اهقح نم ءافوب امهل سيل هنإ : لوقت نأ الإ

 . اهتح نم رثك أ هنأ ممت الو ث اهسلإ هآجلا هنأ ملعت ام

 ىسملا قحلا ىلع جي وزنلاب هلوبقو « قحلاب لجرلا ىلع ةغدي ةأرملل حص اذإو

 2 مكحلا ىف هيمع كلذ تبث « كلذب هسفنىلعمهل ةداهشلاو ، قحلاتالذب هرارقإب وأ

 . اذه هتقو ىلإ هيلع تباث هنأ دوهشلا دهشي مل ولو

 بلطو ) ءافولاب ةنيب هل حصتإ نإف . ءافولاب ةنيملا هيلعف ك ٠ افولا وه ىعدا نإو

 . نيملا هل اهلمف ‘ نيملا اهنم

 ناك اذإ ، لجاملا ىف الإ ، اهتبلاطم نم ىربو فلح « نيملا هيلإ تدر نإو

 هنأل ؛ هنيمي عم لجاعلا قحلا مفد ىف ، هلوق لوقلا نإ : لاق ضعبف . اهب زاج دق

 ء لجآلاو لجاعلا ىف عدم هنإ : لوقي ضعبو . اهيلإ هئادأب الإ © اهيلع هل ليبسال

 . اهب لخدي مل وأ اهب لخد ، اهتوم دعب وأ اهنايح ىف

 . هلام عيمجب هتجوزل رقأف ، قادص نم قح هتجوزل هيلع ، لجر ىف ليقو

 هيلإ تبلطو ى ىح وه وأ تامو « اهل هيلع ىذلا قحلا اهضقي ملو 2 اهل هلام لاقو

 ح هرارقإ تبثي : ليق دقف . هيلع قحو ث هب ىل رقأ كلذ امنإ : تلاقو . اهقح

 . هيلع اهقحو مكحلا ىف « اهقح نم أربي الو

 اهل هيلعو ، ةأرماب اجوزتم ناكلجر ىف « هللا همحر ىراوحلا ىبأ بوج ىفو

 لجرلا اضيأ تامو . ةنبا : ةخسن ىف . ةيراج هعم تفلخو « ةأرملا تتامو ء قادص

. ىرخأ ةأرما نم ث رخآ هل ادلوو ةتيملا ةأرملا ةنبا :' نيتميتي فلخو 2 ةأرملا دعب
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 ثالذل الخف ءىشب هلبق ةكلاملا هتأرما ةثرول صوي ملو ، ىمو لجرال ناكو

 اذه لام ىف 4 مهبحاص قادص ىف ء دوهشب ةأرملا ةثرو ءاج نأ ىلإ هللا ءاش ام

 نالف ىلع ةنيبلا تدهشو . قحلا هيلع ىذلا تامو « تنام دق مهتبحادو © ميتيلا

 دهشت امنإ ةنيبلاو . اهيلع اهجوزت 2 ةلخت اذكو اذكب ةنالف ةنبا ةنالفل ، نالف نا

 . جيوزتلا كص ىلع

 ىلع ث نالف تنب ةنالغب جوزت نالف نبا نالف نأ : ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذإف

 ٠ نالف تنب ةنالغل ء قادصلا اذهب لبق نالف نبا نالف نإ و . اذكو اذك قادص

 ةداهشلا تتبث دةف ء لجرلا تامو « ةأرملا هذه تنام نأ ىلإ هنع لاز هنأ نوملعي الو

 دعب لجرلا ىلع بجو امنإ قحلا نأل ؛ ةأرملا ةثرول لجرلا اذه ىلع ء قحلا اذهب

 توم ىتح قحلا اذه لطبي الو . هلام ىف لجرلا اذه ىلع مهل وم ك ةأرملا توم

 . ةثر ولا

 اذه ىف بلطم مهدعب نم ةثرول نكي مل ، اثيش اوبلطي ملو ، ةثرولا تام اذإف

 نأ اودهشي نأ مهيلع امنإو ء عطقلا ةداهش فلكي الو . جوزلا ىلع ىذلا 2 قادصلا

 وأ ث ةلخت وأ ، اهرد اذكو اذك ىلع ، نالف تنب ةنالف جوزت ، نالف نبا نالف

 . ابهذ الاقثم

 موي ةقرو ىف بوتكم قادصلاو ، قادص هيلع اهلو ، ةجوز هل لجر ىف ليقو

 . جاوزلا ةقرو ىف بوتكم هنأ الإ ء قادصلاب صوي ملو لجرلا تامو ‘ جاوزلا

 ؟ كصلا ى ام اهل تبثيأ : كل ىصوأ ام: ةثرولا لاقو

. كلذ اهل تبث ء كلا ىف امب امهل دهشت ى ةلداع ةنيب اه تماق نإ : ليقف
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 « نيملا اهل هيلعف ، اهل ةنيب الو ، قادصلا اهركنأو ، هتجوز قلط نم : ليقو

 مسي اذإ اذه . هريغ الو { ايقادص لبق نم { هوجولا نم هجوب ىح اهل هيلع ام

 . هيلع اهجوزت ىذلا قاددلاب اهل

 ك هنم هتأر أو ‘ هايإ اهافوأ هنإ : لاقو قادصلا نم اهجوزت كب ىمس نإو

 . هيلع تباث قحلاف الإ و . ءافولاب ةنيبلا هيلعف 2 هوجولا نم هجوب هنع لاز وأ

 هبو . ملعأ هللاو . نيملا اهيلع هلف ، اه هيلع قاب هنأ : ةأرملا نيمي بلط نإف

. قيفوتلا
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 نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 درلاو قالطلا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 كلذ ىف نيملاو

 نإف ث كلذ وه ركنأو ك قالطلاب هتأرما هيلع تعدا اذإ لجرلا ىف ليقو

 ٠ اهاوعدب ةنيبلا اهماع

 . اقالط اهقلط هز أ ملسي ام هنأ : ىلاعت هلاب نيع اهل هيلعف ) ةندب اهل حصن ْن اف .

 . ٥ ذه هتعاس ل ١ هنم اهيدي

 فوخ اهدري نأ كاحلا هربج ، ايعجر اقالط تعدا تناكنإف فلح اذإف

 . اهلع ةهسشلا

 ةقداصتنك نإ :جوزلانيمب لعب ك احلا اهللاق . انثاب اقالطا هقلط هز أ تعدانإ ه

 . . لام وأ قادص نم 2 هيلع نيردقت امي ، هنم ىدتنا وأ هنم ىب رهاف 2 هيملع نيعدت امف

 ادا وعد ىف ةقداص تناكنإ اهنإف 2 هللا قتا : كاملا هل لاق . اهتيدف لبق نإف

 ل زاجف ، نسحم اهل تنأو ةبذاك تناكنإ و . ثل لحتال اهتيدف نإف ء قالطلا

 . ةداهزاا كال لح الو ، قادصلا نه اهل تاسام ذخأ

 . . دارأ نإ هتدهاجمكل زاحف ةثداص تنكنإ : ةأرملل لاق . اهتيدف لبقي نإن

. دمب الو لبقال 2 كلذ نيح ىف عاجلا كنم
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 اهلمحت الو « هللا قتا : جوزلل لوقيو . رذملاب ىلوأ هللاف ڵ اهسفن ىلع اهلغ نإف

 . اهل زوجب الام ىلع

 . عاجلا اهنم تدرأ نإ ء تلتق امهل زئاجن ابذاك تنك نإو

 اهنيمي نأب 9 جوزلا ىلع طرتشي كال نإف . نيملا اهلإ جوزلا در نإو

 امل زاج ث اهفلحو معن : لاق اذإف ڵ تقلط دقف تفلح اذإ : وه هل لوقيو . اهقالط

 . جوزو دتعت نأ

 ركنأو « هديس نم قتعلا ىدا اذإ ض دبعلا ىلع نيملا ديسلا در اذإ فا ذكو

 هنيمي نأ هيلع طرتشي مكاحلا نإف « دبعلا ىلإ نيملا درو ء فلحم نأ ىبأو ى ديسلا

 . همتع

 نع ىور امل ؛فقالطلا نم ةأرملا ىكحتام ىلع نوكت س قالطلا ىف نيماو

 ىتأرما نيبو ىنيب ناك لجرلا لاغف . هدنع ارضح هتأرماو الجر نأ : رشؤملا فأ

 . لوقي ام ىمسا : رثؤملا وبأ لاقف . ىنأرما كسيلف ىرتقسا : اهل تلقن . مالك

 وهف ، اهتالط كلوقب تينع تنك نإ : لجرلل لاقف . اذه لوقي وه : تلاقف

 اقالط ونأ مل : لجرلا لاقف . كيلع سأب الف ء اقالط ونت مل تنىك نإو . تيون ام

 سأب الف ء هيتقدص نإ : ةأرملل رثؤملا وبأ لاقف . ىنتمغ ذإ اهمغأ كلذب تدرأ امنإو

 فلحتسيننأ رثؤملاوبأ رمأف . هنيمي ةأرلل تبلطف . هيفلحتساف هيقدصت مل نإو .كيلع

 ةأرملا تلاقف . اقالط 2 ىتأرما كسيلف ىرتتسا : هلوقب ىنع اه هنأ : هللاب انيمي لجرلا

, . .كجوز وهف « هيلإ ىعجرا : لاقف . هيلإ عجرأ
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 نإف . اهنيمي ىلإ لزنو 2 ركنأو ى قالطلا اهجوز ىلع تعدا تلا ف ليقو

 اذهب هنم ةنئابل اهنأو 7 انالث اهقلط دقل : تفلح « اعلخ وأ ء ثالث قالط تعدا

 . هتجوز ش امو ‘ قالاطلا

 تضقنا دق اهتدع نأ تعداو . ةعجرلا هيف كلمي ناك نإو 7 عللا ىف كلذكو

 ‘ ةجوز هل ىه امو . هنم ةنثابل اهنأو & هنم اهدع تضضفناو 0 اهقلط دةل تفلح

 . اهدر ىلع ربج اهتدع ضقنت مل نإو . ةعجر اهف هل الو

 ىنإ : لاق نإف . اهولس : لاقن . قالطلا هتجوز هيلع تعدا لجر ىف ليقو

 اقالط ىرأ ال : لاق . تبذك وه : لاق . ىنقلط : تلاقف تقدص دقن ، اهقلط

 . ل وت ام ىرددال وهو اهقدص هنأل ؛ عت

 ص ةيجوزلاب هل رقت ملو ، ائالث اهقلط هنأ لجر ىلع تعدا ى ةأرما ىف ليقو

 اهيلع عدم وهو ص قالطلا هيلع ةيعدم ىهاهنإ : ليقف . هتجوز اهن أ وه ىعداو

 . ةيجوزلا ىلع ةنيبلاب لجرلا الوأ ىعديف ، ةيجوزلا

 الإ و ، ةنيبلا تحص نإف . قالطلا ىلع ةنيبلاب ةأرملا تيعد ، ةيجوزلا تحص اذإف

 . نيملا وه هيلع ناك

 اهيلعو ، ةيعدملاىه ةأرلان { جوزلا ركنأو 2 اقالط وأ املخ ةأرملا تعدا اذإو

 . ةنىبلا

 قالطلاو 0 ىه تدحو « هيلع هدرت ‘ ء ىش ىلع اهعل اخ هن أ جوزلا ىعدا نإو

. هاعدا امم هتأر ا اهنأ : ةنيبلا هملعو ك جوزلا ىلع مزال
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 ةنيب تعداو ى جوزلا ركنأو ث قالطلا هتجوز هيلع تعدا ث لجر ىف ليقو

 ىه تلا ، دالبلا نم مدتت هتنيب نأ لهت ام ردق ىلع ك لجأ اه برضي هنإف ڵ ةبثاغ

 2 نينورمم ادوهش تمس اذإ هنأ ىدنعو . لجألا كلذ ىلإ اهنيبو هنيب لاحمو . اهيف

 . اهنيبو هنيب لاحمال هنأ وجرأف ء مهمست ملو ةنيب تعدا نإو . مهتداهش زوجت نه

 قالطب فلحف ، الدعو هتأرما قلط هنأ : نادهاش هيلع دهش ، لجر ىف ليقو

 : ليقف . ءاسنلاو ديبعلا هيلع عفرف ، لطابب هيلع اودهش دقل : هديبع قتعو هئاسن

 ىتلا ةأرملا قلطتو . هلع ىلع فلح امنإ هنأل ؟ ديبعلا قتمت الو ص ءاسنلا قلطنال

 . اهتلط هنأ نادهاشلا دهش

 كلذ مك احلا زاجأو 2 هتأرما قلط الجر نأ :نادهاش دهش اذإ : شاه لاقو

 . اهجوز ىلإ عجرتال ةأرملا نأ 2 كلذ دعب امهسفنأ نادهاشلا بذك أ

 . بذك كالذكشف . فلح نكي و ك قالظب فلح هنإ : هتجوزل لاق نمو

 ءقالطب هنم تجرخ ام « ةعاسلا ىلإ هتجوز اهنأ : نيملا هيلعو ء قالط هب متي الو

 . هنيمي هنم تبلط اذإ ى اهتالطب فلج الو

 { هيف قداص هنأ { هني هتأرما تبلطف & ءىش ىف هتأرما قالطب فلح اذإو

 . اهقالطب فلح ايف هيلع ثالذ اهلف

 . اهقالط ىنعي ، مارح هيلع لالحلا : لاق هنأ تعدا نإف

 « ايلح اهلع ذ_خأ هنأ تعداو 0 ةأرماب هل ىه سيلف 2 اثيش اهل ذخأ نإ و

اهقالط هلوتب دارأ ام هنأ :ةفصلا ىلع هلك ثالذ ىف فلحم هنإ : ليقف . كالذ ركنأو
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  1دارأ اذإ ء قالطلا بجوي هنعدا ىا ظفالا ناكنإن . كلذ ىف مك احلا رظني

 هفصلا ىلع هفلح « قالطلا هب .

 امنإ و . قدااطلا بج وب ءىش ىلع هفلح ‘ قالطلا بج ويال ناكنإو

 . ملعأ هللاو . ظافلألا نم هيلع نايعادتي ام ىلع « قالطلا ىف نيملا نوكي

 لصق

 ةجوزلا در ىف

 ا اهدر ناك هنأ ىعداو > اهتدع تشضتنان « هتأرما قلط لجر ف ليقو

 ؟ ناميأ اذه ىف له ىه تركنأو

 . ةنيبلاب الإ اذه ىن ناميأ ال : لاق

 ؟ اوباغ وأ ث اوتام دق ةنيبلا نأ ىعدا نإف : تلق

 . هنم تناب دقو . نيم اذه ىف سل : لاق

 ،اهلعأ ناك هنأ ىعداو « ةدملا ءاضقنا دعب { اهدرب ةنيبلاب ءاج نإف : هل تلق

 ؟ اهنيمي بلطو 2 كلذ ىه تركنأ و « ةدعلا ءاضقنا لبق ڵ درلاب

 هنأ : اهنيميف الإو ث ةدعلا ىف ىهو ى درلاب اهملعأ دق هنأ ةنيبلا هيلع :لاق

 . ثلذ امل سيلن فلحت نأ تهرك ن إ و . هنم تناب دقن تفلح نإف . د لاب اهملعأ ام

 هنأ ىعدا اذإ كلذو . درلاب هتأرما تناك ث فلحف هيلإ نيملا تدر نإ و

. نيدهاشلا اهملعأ
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 . هنم تناب دقو { ةدملا ىن درلاب اهملعأ ام هنأ فلحت اهنإ : ليقو

 . هتأرما ىهو ث ةدعلا ىف درلاب اهملحأ دقل فلح ى هيلإ نيملا تدر نإف

 . ةنييلاب الإ « نيمي اذه ىف سيل : لاق نم لاقو

 اهيتأيو ، كلذ اهملع تبث ڵ ةدعلا ىف نيدهاشلا دحأو وه اهكعأ اذإ : ليقو

 . ىناثلا دهاشلا وأ نيدهاشلاب

 { هب ترقأ ول ام اهبلع ىعدا اذإ نيملا اهيلعف ، نيملاب هيف لوقي نم لوقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كحلا ىن اهيلع تبث

»« = «



 ۔س ٢٣٠٠ ۔

 نونالثلاو عساتلا لوقلا

 ةحوزلا نيبو ثاريملا ىف كلاو ىرعدلا ىف

 ةدرولا ءاضقنا ف فااتخالاو

 ٠ رهاظ وأ 2 اهنم ىلآ وأ { اهتعجر هيف كلمي اقالط هتجوز قلط نم : ليقو

 ةدع وأ ء قالطلا ةدع ىف تام هنإ : امهنم ىجلا لاقف . ةجوزلا وأ جوزلا نام مث

 . ءاليالا ةذع وأ ك راهظلا

 . ةذعلا ءاضقن ا .7 تام لب : تيللا ةنارو لافو

 . تضقنا دق ةدعلا نأ ملعأ ال : ىلا لاقو

 تيللا ةثرو ىنأي نأ الإ ء هنيمي عم امهنم ىحلا لوق كلذ ىف لوقلا نإ : ليقن
 . ةدملا ءاضقنا دعب تام هنأ : لدع ىدهاشب

 . امهتثرو فلتخا مث . رخآلا لبق اهدح أ تام وأ « اعيمج اتام ول كلذكو

 . ةذولا ءاضقنا له; تام هن ١ : لوألا تيللا ةدرو لاقف

 . تضقنا دق ةدعلا نأ لعنال : رخآلا تيللا ةثرو لاقو

 نم ثاريملا هلو ٠ هنيمي عم ث امهنم رخآلا تيملا ثراو لوق كلذ ىف لوقلاف

 . ةدعلا ءاضقنا لبق تام هنأ حصي نأ الإ ء لوألا

 زارب اهأربأ دق وأ 2 هكلم ىف ىهو ث اهجوز تام اذإ ةيبصلا ىف كلذكو

اهاضر معي الو تنلب نأ دعب تتاف ڵ تفلب اذإ ريخت اهنأ ك ا ناكو . طرش



 س ٢٠٦

 حصي تح هتأرما كحلا ق ىھب . جوزلا نم اهماريه اهثرو بلطن ‘ اه رايغ نم

 . جوزلا نم ثاريملا اهنئرولو كلذ تريغ اهنأ

 نوعدي امب نيملا مهاع مهلف ا ةحوزلا ةنرو نيمع جوزلا ةثرو دارأ نإو

 . كللذ ىف

 : تلاقو . هنم اهماريم تبلط تام اهن . اهقلط اهجوز نأ ةأرما ترقأ نإو

 . نيمي اهملعو « هلام نم اهثاريم اهلف ١ اهتلط نكي م

 ةثرولا ىلع ةنيبلاف ء ىتدع ضقنت مل : ىه تلاقو ؛ هضرم ىف هتأرما قلط نمو

 . نوعدم اهنأل ؛ اهدع تضقنا دقاهنأ

 ردقت ملو 2 كاذ جوزلا ركنأو ، اثالث اهقلط اهجوز نأ ةأرما تعدا اذإو

 . هتأرما ىهو . اهتلط ام : هلان انيج جوزلا ىلع نإف . ةنيب ىلع

 . اثالث اهقلط هنأ تمز اهنأل ؛ اهل ثاريم الف جوزلا تام نإف

 . اهسفن تبذك أ ىه نإ هثرت اهنإ : نورخآ لاقو

 اهتدع نأ جتحاو { اهنم هثاريم بلطو ؛ تنام م : ةقيلطت هتأرما قلط نمو

 ةنس امهلالخ ولو « اهنم ثاريملا هلف ء ضيحلاب دتمت نمم ىهو . تنام ىتح 2 ضقنت م
 هللاو . تضقنا دق اهتدع نأ ترقأ اهنأ : لدع ىدهاشب حصي مل اذإ ، رثك أ وأ

. قيفوتلا هبو . عأ
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 نوعبرألا لوقلا

 نينك اسقلل وأ لزغلل ىف امل نيجوزلا نيب مكلاو ىوعدلا ىف

 نينكاسلا وأ نيجوزلا دحأ تام اذإ :لوقيىلع وبأ ناك: هللا دبع وبأ لاق

 ىجلاف ء ريثك وأ ليلق نم { هنانكسي ىذلا تيبلا ىف ناكام « امهنم ىلا ىعداف

 هنم ايش وأ هن أ : لدع ةنيب موقت نأ الإ ك هنيم عم هاعدا اذإ ك هب ىلوأ ايهنم

 . امهنم كالاهل

 رخآلا ءاج ص اذه تام نأ املف . رخآ لزنم ىف نكسي اهدحأ ناكاذإ امأو .

 . ةنيبلاب الإ كلذ هل سيلف « لزنملا اذه ىف ام ىعداف

 ث جوزلا تامو ، اهلهأل ةرماز ةأرملا تجرخ مث ء لزنم ىف نانكسي اناك نلو
 تناك اهنأ لغي ىتح « اهنيمي عم هب ىلوأ ىهف « لزنملا ىفام تعداف « ةأرملل تءاج مم
 يةت نأ الإ ، هيف تام ىذلا لزنملا ىف اهل سيلف « لزنملا اذه نم اهجوز نع تاقتنا.
 . تعدا ام ىلع ةنيب

 تامو ث اهدلب ىلإ اهلهأل ةراز هنذإب تجرخف ى هدلب ريغ اهدلب ناك نإ و

 عم امل كالذف 2 هيف ام تعداف ڵ هيف اناك ىزلا لزنملا ىلإ ىه تءاجو « اهدعب جوزلا

 . اهنيع

 . امل حلصي ايف قدصت ةأرملاو ك هل حلصي اذ ىلصي لجرلا نإ : ليقو

. لاجرل حلصي ام ىرتشتو ثرت ةأرملا نأل ؛ءاوس ثالذ نإ : ليقو
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 ض لجرلا وأ ةأرملل لزنملا ناك« ءاسنل حلصي ام ىرتشيو ثري لجرلا كلذكو

 . هيف نينكاس اناك اذإ 2 امهريغ وأ

 «تىبلاگالذ نم اثيش اهدحأ 7 دحاو ىف نينك اسقم نييح اناك اذإ امأو

 . هنيم عم هب ىلوأ وهف ث هل هنأ هاعداو

 كلذ ايعادتو ص هيفام عيمج نم اهدحأ دي ىف كي لو ى تيبلا ىف اناكنإو

 امهني وهف { هل ءىشلا اذه نإ : لوقي امهنم دحاو لكو ى تيبلا ىف وهو ى اعيمج
 نأ لمي امو ، هل ىشلا اذه نأ : هبحاصل نيهلا امهنم دحاو لك ىلعو . نافصن

 . هوجولا نم هجوب ؤ ثح هيف رخآلل

 نيملانع رخآلا لكنو اهدحأ فلحنإ و . امهنيب ءىشلا كالذ سق افلح اذإف

 ، سبحم وأ ، فلحم نأ ىلع رخآلا ربجو . ءىشلا ثلذ فصن فلح ىذلل بجو

 . هيف نيغك اس اناكاذإ ى لجرلا وأ ةأرملل تيبلا ناكثالذ ءاوسو . ملسي وأ

 . ثلذ هابشأو باودلا ىفو عرزلا ىفو « ةراجتلا ىف ناكي رشلا كلذكو

 نم اهل له : عاتملاو ةينآلا نم ريثك امهتيي ىفو هتأرما قلط ء لجر ىف ليقو

 ؟ ءىش كلذ

 . امل ناكام الإ ، ال : لاق

 هيذامو « هنانكسي اناك ى ذلا لزنمل هتجوز تعداو ، كله « لجر ىف ليقو
. تيملل هنأ فرعي لزنملا ناك نإ : ليقف . كلذ ةثرولا ركنأو 2 هنود اهل هنأ



 س ٤٠٢ع

 نإ ةثرولاف الإو 2 اهاوعدب ةنيب ةأرملل حص نإف . مهليم عم ةثرولا لوق هيف لوقلاف

 . ةأرملا ىلإ نيملا اودر اوءاش نإو 2 اوفلح اوءاش

 انك است ا ذإو . ديلا وذ هيف نك اسل اف ڵ وه نل فرعيال لزنلا ناكنإو

 { نك اسلل لزنلا ىف ام كحف ، كولمم وأ ، ةمأ وأ ، ةرح وأ ، رح وأ كولمم

 . اكولمم وأ ‘ [“رح ناك 4 فاك ىعدا ١ ذإ

 ناك لجرلاو . ىل مه : هتأرما تلاقف . قيقر هراد ىفو « ىفوت لجر ىف ليقو

 هراد ىف مهنأل ؛ اهل مهنأ : ةنيبلاب ةأرملا ءىجت نأ الإ ء لجرلل مهنإف . ىل مه : لوقي

 . هلزنمو

 نالف هنأ اودهشي نأ الإ ، امهل تبثي الف ڵ انالف ترتشا اهنأ ةنيب تءاج نإف

 . قفتت ءامسألا نأل ؛ اذه

 ةأرملا نأل ؛ دحأ نم هترجأ وأ ڵ بدؤم وأ ملعم ىلإ مهضعب تملسأ ولو

 . اذه لثم اهجوز لام ىف لعفت

 نبنك اسقملا وأ ء نيجوزلانم ىحلا لوق لوقلا :ليقف : لوصألا ىف اوفلتخاو

 . نيكيرشلا وأ

 . ملعأ هللاو . ةنيبلاب الإ لوصألا ىف ىوعدلا تبثنال : ليقو

 ريغ وأ باب وأ 7 عوذج وأ نعد لثمي ، هتجوز تبب اصأ لجر ىف ليقو

 ةأرما جوزت ىتح 7 كل ذ اهملإ بلطي لو ، اهدنع نم جرخو 3 ايرابت 1 . كل ذ

: ليقن . اهشرو ىلإ بلطو ‘ تتام نأ ىلإ ‘ ةريثك نويس كلذل الخو . اهريغ
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 . اهتثرو ىلع هل ةجح الف ، هيلإ هعجرت اهنأ س طرش الب تيبلا هب حلصأ ام

 . ملعأ هللاو

 نم مهملع ترتسام ي اهنيمي هتثرو بلطيف هتجوز دنع تومي لجرلا ىف ليقو

 . اهيلع كلذ مهلف 2 اميش هلام

 ىتح دبأ سبحلا ىف لازت الو . فلحم ىتح تسبح ص فلحم نأ تبأ نإو

 . سبحلا ىف تومت وأ ء فلح

 . ملعأ هللاو ٠ ءاوس كلذ ىف مهكح « دبعلاو ةمألاو ةيمذلاو لجرلا كلذكو

 . قيفوتلا هبو

»« + »
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 نومب رألاو ىداحلا لوقلا

 ثاريملا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 كللذ ىف ناميألا و

 ، تام هابأ نأ ةنيب رخآ اهلع ماقأف ، لجر دي ىف رادلا تناكاذإ : ليقو

 تام هاخأ نأ : ةنيبلا رخآلا ماقأو . هريغ اثراو هل نودعيال « هل اثاريم اهكرتو

 ىف ىذلاو . همأو هيبأل هوخأ هنأ وأ ، هريغ اثراو هل نودعي الو « هل اثاري۔ اهكرتو

 . نيفصن امهنيب رادلاب ىضقي هنإف . ثالذل ركنم رادلا هدي

 . لطابب هل اودهش هدوهش نأ ملعيال هنأ : هبحاصل نيمي دحاو لك ىلع : ليقو

 ( . كل ىف هل ءىش الف ؛ نيملا نع لكن نمو

 ىواعدلا اهيف ىرحب قلا ءايشألا عيمجو عاتملاو ناويحلاو ديبعلا ىن كلذكو

 . .ماكحألاو

 ةنيب : ليقف . ىرخألا تقوت ملو اهادحإ تتقو اذإ ث تانيبلا ى اونلتخاو .

 . ءاوس : ليقو . ىلوأ ىه هتنيب تتقو ىذلا

 . ىلوأ تتقو ىتلا ةنيبلا : لاق نم لوق بحأو
 . تقولا ىن اتفلتخاو ، انيمج اتققو اذإ غ نيتنيبلا ىف اوفلتخاو

 نم لاقتن الا نكمم هنأل ؛ ىلوأ رخآلا تقولا ىد ةنيب نأ : مم وق رثك أو

 . ماقأف ى ادبع ايعدا نيلجر ىف كلف لثم . ةريخألا ةنيبلا ىذ ىلإ ىلوألا ةنيبلا ىذ
ماقأو © هريغ اثراو هل نودعيال ى هل ائاريم هكرتو ڵ تام هابأ نأ : ةنيبلا اهدحأ
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 © ىلوأ ىرتشلل ةنيبف . هاايح ىف ىعاملا اذهل ء دبعلا اذه عاب هابأ نأ : ةنيبلا رخآلا

 . ثارلا ةداهش ضقنت ء ارشلا ةداهشو

 هبهو وأ ڵ هاب أ هاطعأ وأ اذه ىلع هب ىدصت تيلا نأ اودهش ول كل ذكو

 . هايإ هلحن وأ ى هل

 هل اهنأ لجر ىعداف . لام وأ راد هدي ىف ناك اذإ ث لجرلا ىف اوفلتخاو

 لاتف . هل اثاريم اهكرتو 2 تام هابأ نأ اودهشي 77 هيبأل اهنأ : نادهاش هل دهشف

 . ةداهشلا هذه ذفنت الو ، اهم هل ىضقيال : مهضعب

 . هيبأل تناكاهنأ اودهش ول كلذكو

 :اولوقي نأ ىلإ جتحم لو « هيبأل تناك اهنأ :ةنيبلا تماق اذإ : مهضعب لاقو

 . ةثرولا ددع ىلع ‘ ةنيبلا لأسن نكل و ٠ هل اهكرتو تام هن ١

 . ةلاقملاهذه ىلع نوديزبال 2 هل ائاريم اهكر و 2 تام اذه دج نأ اودهش ولو

 ًاثراو هل نواعيال ء هل اثاريم اهكرتو { تام هنأ اودهشي ىتح { ةداهشلا هذه ذفنت 1

 مهدعب لوق اذه . هريغ

 ددع ىلع الإ ةنيبلا مهفلك أ مل ، هل تناك اهنأ اودهش اذإ : مهضعب لاقو

 . هل اثاريم اهكرتو تام هن أ : اودهشي نأ مهنلك ] الو ك ةنر ولا

 .7 وأ 2 اذ» ىأل تناك اهنأ اودهشي ىتح ؤ ةداهشلا تبنتال : مهضعب لاقو

 كرتهنأل ؛ اهفلخ وأ « اثاريم اهكرت مهلوتب ىزنجن الو . هثرب وه نمم دج وأ ، اذه

. هدعب اهفلخو اهف امو ايندلا
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 & تام هاب أ نأ : نيدهاش رخآ ماقأف ! لجر دي ىف اهريغو رادلا تناكا ذإو

 جوزت هابأ نأ : نيدهاش اذه ماقأو . هريغ انراو هل نوملعيال « هل اناريم اهكرتو

 . هريغ اثراو اهل نوملعيال ك هل اثاريم اهتكرتو تنام ةنالف همأ نأو ا همأ 4۔ع

 هنأك ث اهسمع جوزت نيح ث اهنم جرخ دق لجرلا نأل ؛ ةأرما نبال اهب ىذقي هنإف

 . اهعاب دق

 راد وأ ث هيبأ راد اهنأ : ةنيبلا رخآ ماقأف ء لجر دي ىف رادلا تناك اذإو

 ىتح » ه ىش مهتداهشب هل ىذضقيال ه اف . هل اثاريم اهكرتو تام : اول وقي و ك هيبأل

 . هيب أ توم حصي

 . اثاريم اهكرتو تامو ‘ هد تناك ‘ رادلا هذه نأ اودهش ول كلذكو

 . هريغ اثرا و هل نومعيال ك هذ> ثرا و هن أ : اودهش ىتح ( اهم هل ىخضقيال 4ز 8

 ددع اوصحب ىتح « لدع ىدي ىلع اهلعجأو ، دجال اهب ىضقأ : مهضعب لاقو

 . ىلا ةثرو

 اثراو هل نودمعيال 2 اذه ىبأل اثاريم اهكرتو ، تام هدج نأ اودهش ولو

 . ا هل ىضقي هن اف ك هربغ

 ثراو هدجل حصي نإف .هدج ةثرو ىلع كلا هيف ذفنأ هدجل حص ام : ليقو

 . كلذ ريغ حصي ىتح « هدجل اثراو وه ناك هريغ

 هابأ نأ : ةندبلا اهملع رخآ لجر ماقأف > لجر ذ ق رادلا تناكاذإ : ليقو

هتوخإو . مهريغ انراو هل نوكعيال ى نالنو نالف هتوخإلو هل ااريم اهكرتو ، تام



_ ٢.٩ 

 الإ ، ءىش مهتصح نم هيلإ عفدي الو « هتصح دهاشلا اذهل ىضقي هنإف . مهلك ب يغ

 . هدي ىن رادلا تناك نم دي ىف مهؤابصن أ كرتتو ، مهنم ةلاكو

 « هميقي ليكو ىلإ اهملس ءاش نإ : بئافلا ةصح ىن رايخلاب كاملا : ليقو
 . هدب ىف ىه نم دي ىف اهكرت ءاش نإ و

 .گلالذ دعب ركن أو٬مهبأ راد اهنأ :رادلا هذ ف ىنلا رقأ اذإ : مهہصعب لاقو

 رارقإلاو .رقملا دي ىف بّيملا قح كرتيو٬هقح دهاشلا اذه ىلإ عفدي :لاق مهضعب نإف

 . ءاوس اذه ىف ةنيرلاو

 ىلع ةنيبلا هنم لبقت ال هنإف : نيبثافلا دحأ بيصن ىرتشا هنأ دحأ ىعدا نإف

 : بئاغلا بيصنب نيرقم اوناك اذإ « همصخ ةثرولا نم دحأ سيل هنأل ؛ بئاغلا

 . هل هنأ

 اهكرتو 2 تام هابأ نأ معلا ىعداف 2 هيخأ نباو لجر دي ىف رادلا تناك اذإو

 هل اثاريم اهكرتو تام هابأ نأ خألا نا ىعداو )1 هريغاثراو هل نوملعي ل ك هل ًائاربم

 .نيفصن امهنيب اهب ىضقي هنإف.كالذ ىلع ةنيبلا اعيمج اماقأو 2 هريغ اثراو هل نومي ال

 اهمكر و تام هنأو ،هدجل تناك رادلا نأ . ةنيبلا خألا نبا ماقأ اذإ كلذكو

 ماقأو . هريغ اثراو هل نوملعي الو ث انا ريم اهك رو هوب أ تام م . همهو هيبأل اثاريم

 مث . سدسلا هوبأ هنم ثروو هيبأ لبق تام 2 اذه دلاو هاخأ نأ : ةنيبلا معلا

 ةنيب لطبتو ث لوألا ىعدملا ةنيبب ىضقي : اذه ىف ليقف . وه هثروو ڵ هوبأ تام

 . ريخألا
) ٩ > نيل اطلا جم - ( ٤



٢١٠ 

 امهسأ ىردي الو { 1 اهادحإ نأل ؤ تيمح تانيبلا للمبت : لاق نم لاتو

 ؟ ىه

 ىطعي و «لامل فصن ىلع ىلع تماق هتنيي نأل ؛لالل مبر خألا نبا ىطعي :ليقو
 بلص سدس اضيأ معلا ىطعيو .لاملا عيمج ىلع تماق هتنيب نأل ؛ لاملا عابر أ ةئالب مملا

 نه هوخأ ثرو ارج ثرب الو . هتنيب هل تماقر . هيخأ نا هركن ] ىذلا هيخأ لام

 . هيبأ

 . ىدهلاو ىقرفلاك & ضعب امهضعب نم ناثرون ناذه : ىراوحلا وأ لاقو

 سددلا هوبأ ثريف . نالا تامو « هينبا نيب هلام مسقو ء دجلا تام : كالذ لثم

 سدسو ى هيبأ فصن ممال نوكبو ، هدج لام فصن نبالا نبال نوكين « هلام نم

 . هنم ثرو ام ريغ نم « لام هل ناكنإ 2 لصألا هدلو لام بلص نم هيبأ لام

 ء هنم هيب أ ثاريم ىعديو ، هدجل ناكو 4 اام ىعدي لجرلا كلذكو

 . ةنيبب هيلع ىعدي الو ، هل ىوعد ال : ليقن . هلبق نم هيعدي هوبأ نكي ملو
 ثاذ بلطي تيملا كلذ نكي ملو « تام دق ثراو ثاريم ىعدا اذإ كلذكو

 .. امباتتم مهتوم نوكي نأ الإ ء تام ىتح بلطمل

 هبو . نيلسملا نم هريغو ڵ راج فأ ن ىسوم نع “ رأألا ىف ءاج كالذك و

 . رثؤملا وب أ لوقي

 ةنيب هيلع تماق دق تيملا نوكي نأ الإ ، هتجح هل نوكت نأ بحأ انأو

. لالا كلذ نم هثاريم لطبت



 _ _ ٢١١

 ةنيب موقت نأ الإ ، رباج ىبأ نب ىسوم لوق هانظفح ىذلا : رئؤملا وبأ لاق
 ىرج ام هنأ ء نادهائلا لعي نأ الإ { اذه هموي ىلإ عاشم لوألا لام نأ : لدع

 . مويلا ىلإ سف هيف

 . لوألاف لوألا : ثيراوملا ىلع لاملا سق ، كلذ حص اذإ

 ،هريغ دي ىن هنم ائيش ةثرولا ضعب ىعداو 2 ىم دق هنأ لع اذإ { لاملا ىف ليقو

 . مسقي ل هنأ : ةنيبلا هيلعف

 هن أ : ةنيبلا لوق لبقأ ال : لاق هنأ : رثؤملا ىلأ نعف . سق هنأ لمي مل نإف

 ىرج هنأ نوملعي ال ، نالف ةثرو نيب عاشم عضوملا اذه نأ : اودهشي ىتح ىسقي م
 . مف 7

 حصت ملو ، لوألا ثراولا تام اذإ هنإ :لاق نم لاق :اضيأ كلذ ىف ا وفلتخاو

 ىف هنأو ث هل لاملا اذه نأ حصي نأ الإ ، هتجح تتام دقن لاملا اذه ىف ةبلاطم هنم

 . هوجولا نم هجوب وأ ء بصغ وأ ، ةلامع وأ « ةلاكوب هدي ىف وه نم دي

 . ىناثلا بلاطي مل امم ثلاثلا ةجح مطقنت امإو . هقجح ىناثال : لاق نم لاقو

 نم دحأ ىلع تبثت ملو ، لاملا حص ام هتجح مبارلاو ثلاثلل : لاق نم لاقو

 . لاملا نم هقح ليزت « ةجح ةثرولا

 ةجح تبلت كلانه مث . موسقم ريغ عاشم لاملا نأ حصي ىتح : لاق نم لاقو

 . ناثلا ثراولا

. بسنلا حصو اولساننام مهتجح مهلف ڵ مسقلا حمي ل اذإ : لاق نم لاقو



 س ٢١٢

 . تالذ زاج { مهوم عباتن ىف كالذ ناكاذإ : لاق نم لاقو

 ثرب نم لكو . فالتخالا همد ىرح ىذلا كلذف 4 انوافتم مه وم ناكاذإ و

 . كاحلا ريغ امأو . .ك الا دنع نوثري امم لقأ نوطعي نيجوزلا لثم ى نيلاح ىلع

 نأ : ىرورعم بيصن هيف هل هعم حص نل ملسي نأ هل زاجف 0 هدي ىن ناك اذإ

 ٠ هل هعلب

 ن نمتلا عبر ةجوزلل ، هتجوز لام نم ث مب رلا جوزلل عفدي ام لقأ : ليقو

 . اهجوز لام

 دحاو لك ىلعف > ؛:راو ن أ ر آ ىعداو ء ن الف ث راو هن أ لجر ى عدا اذا إ و

 . بسنلا ىلع ةنيبلا امهنم
 . ثاريملا هل عندو ء امهنم برقألا ىلإ ك احلا رظن ث تانيبلا اعيمج احصأ نإف

 . نيلسملا كح ىف ءاج ام ىلع امهنيب همسق ، بسنلا ى ايوتسا نإ

 :ةداهشلا لبقنالو ى ةندبلا هل توص نمل وم ‘ رخآلا حصي 7 اهدحأ حصأ نإو

 . بسنلا حوضو ريغ نهم ] اذه ثراو اذه نأ

 اذه نأ ليام « نالف ثراو هن أ : فلحم فلحب ىذل ،نامبألا ىلإ الزن نإو

 . هثراو مصخلا

 ركنأف ، ةيصو وأ نيد ىف وأ ںلامف ءائاريم لجر ىلإبلط ى لجر ىف ليقو

 : نيميلا بولطملا ىلعف الإو ء ىعدي ام ىلع ةنيب بلاطلا رضحأ نإف 2 هيلإ بولطلل
. بج وتساو فلحا بلاطلل : ليق الإ و « فلح نإف



_ ٢٧١٣ _ 

 ناكو ‘ نيدهاش ترضحأو ‘ اهب أ لام نم اهشاريم تبلط ‘ ةأرما ف ليقو

 لاه نم 4 اهشاريم بلطت قلا ةأرملا هذه نأ : اهوخأ جتحاو ‘ اهسخأ ىلإ اهبلطم

 . ةنيبلا كلذ ىلع رضحأو ‘ ىنأل ىهو اهثطوو « ىمأل ةيراج ةنبا ىه 2 ىدلاو

 هلطبي الو؛هلام نم اهثاريم تبثو هنم اهبسن تبث دقف ، لدع ادهاش دهش اذإف

 . ةفصلا هذه ىلع خألا دوهش

 ،ةبصملا نم هنأ لجر ىعداو اهحخأ ىنبا تفلخو . تكسلاه ةأرما ف ليقو

 أ ء ءابآلا نايمسير ، فورعم بأ ىلإ ةكلاملا هذه ىلي هنأ : ةنيبلا ةماقإ هيلعف

 دحاو مطقنا نإف ، اهريغ اثراو اهل ناملمي ال امهنأو ء امهعمجي ىزلا دجلا ىلإ أ

 . ةداهشلا تبنت ، دادجألا نم رثك أ وأ

 ؛ اهعم ثرب مل ، فورعم رضاح وهو ، اهمه نبا هنأ لجرل ةنيبلا تدهش ولو

 خألا تنبا رأ مألاو باالل خألا ىتنبا عم ثريال ‘ مآلا لبق نم معلا نا نأل

 . بألا لبق نم وأ ء مألاو بألا لبق نم اهمع نبا هنأ ةنيبلا دهشت ىتح ع بأالل

 نأ ىلإ ‘ رخآل ا نود اهدحأ هزاحل 2 ال ام اثرو نيلجر ىف 2 ديعس وب أ لاقو

 ىلإ هدلصوي ملن ، مجلإ ثالذ ىحلا ىعداف ، هتثرو ىلإ لاملا لازو ك زناملا كله

 تومب ال « مهبلع ةنبا ةمماق هتجح « مهدلاو ىلإ هيعدي نامك هنأ اوملع دقو ، هقح

 . مهبحاص توم

 ثراونأ اوملعالو ، ةجح رينب ممحاص ىلإ هيعدي هنأ اوملع امإ اوناك نإ

. مهلع ةجح مهحاص ىلع هاوعد نكت مل ء لصألا ىف



 ۔ ٢٧١٤

 جرخناام وأ ء ةلداعلا ةنيبلاب الإ 2 هثري وه نم توم ىدا نم ىوعد لبقت الو

 . هنانثمطالا قيرط نم هتحص

 & همع نبا وأ ، هوخأ هنأ ةنيبلا ماقأو ، ثراو ثاريم ىعداو دحأ ءاج اذإو

 ىعداو رخآ ءاج مث لاملاب هل ك ، عرشلا قيرط نم ثاريملا هل تبثي بسن وأ

 دعي الوأ ث ةنيبلا ماقأ ىذلا اذه بسن نم برقأ بسنب وأ « كلاملا اذه نبا هنأ

 . لاملا لوألا فلتأ ام

 لس ىذلا ىمولا الو ڵ دوهشلا الو ك ك احلا الو ، ىتفملا ىلع مرغ ال : ليقت

 . لوأالل لال

 . دوهشلا ىلع مرفلا : ليقو

 . دوهشلا ىلع مرغ ١ : هي واعم وب أ لاقو

 هنم ذخأ كلهتسا ناك نإو « رخآلل عفدو هنم عزن٬هعم لاملاو لجرلا دجو نإف
.قيفوتلا هبو 2 ملعأ هللاو . هتميق



 ۔ ٢١٥

 نومبر الاو ىناثلا لوقلا

 دلولا ىف كحلاو ىوعدلا ىف

 اهد>أ حصي الو . اهدلو هنأ : اميمج هنايعدي ، نيلجر دي ىف ىص ىف ليقو

 . هغولب ىلإ هتقفنو هتوسكب ناذخؤي ، افوقوم هرمأ نوكي هنإ : ةنيب كلذ ىلع

 هطو نم كلذ نكي مل اذإ « هلوق لوقلا ناك ع هوبأ هنأ رقأ امهيأف غلب اذإف

 نم وأ 2 ةأرما نم امهنم دحاو لك ث امهنيب ايف هنايعدي امه امإو ؛ ةدحاو ةأرصا

 «ببس كللذ ىن ايهف لخدي امهنيب ين نوكي ام كلذ ىن اه حصي الو . ةدحاو ةأرصا

 . اعيمج هيوب أ انوكي نأ لمةحم

 , اهدحأ نبا هنأ حص دقن ، كلذ ايعادتي ملو ث اعيمج ايل ثالذ حصي مل اذإف

 . نيتأرما نم اعيمج امهنيب نوكي نأ نكمي ال هنأل ؛ امهريغ ندا وأ

 غلبب نأ لبق تام اذإ ، ثاريمب امهدحأل الو ال كحم ل « دلولا تام نإف

 . اهدحأب رقيو

 عم اثراو نوكيو ث هغولب ىلإ هثاريم يبصلل فقو ، نيلجرلا دحأ تام نإف

 . اصلاخ هنبا هنأ رقأ دق هنأل ، ةثرولا

 ك هوبأ هنأ رقأ نيوبألا ىأبن غلب اذإف . اعيمج نالجرلا تام نإ كلذكو

. هنم ثاريملا زاح



_ ٢٧١٦ 

 لصف

 توم دهب 2 هغولب لبق تام اذإ ىصلا نأ : لوقلا اذه ىنعم ىلع جرخمو

 دعب رارقإلاب الإ امهعم ثرب ال هنأ الإ ، امهدحأ نم ثاريم هل نكي مل « نيلجرلا

 . غولبلا

 تام اذإ امهدحأ وأ ، نباجرلا ةثرو ىلإ لاملا عجر ثاريم هل تبثي مل اذإو

 . هغولب لمق ىصلا تام وأ ‘ هلبق

 لمتحا اذإء امهيلع زاج هب امهرارقإ نأ :لوتلا ضعب ىنعم ىلع ىدنع جرخيو

 لمتحم ال وأءزوجمال هز أ : هجو نم هن أ رقيملام ‘ ناعللا ن 4 ىنعم ل انبا نوكي نأ

 . غولبلا دعب كلذب رةي نأ الإ امهاوعد وه هيلع زوجي الو . كلذ كردي نأ

 ةدحاوةليل ىف ادلو ع ةيرسو ةأرما هل لجر ىف « رباج فأ نب ىسوم نع ليفو

 دلولا ىعدت 0 امهنم ةدحاو لك تحبصأف ! ىئن أ ىرخألاو ‘ اركذ ةدحاو تدلو

 . ىرخألا نود اهدلو ركذلا

 ناكو هايإ تمزلأ س دحاو امهنم ةدحاو لك دي ىف ناك نإ : ىسوم لاق

 . اهل ادلو

 ا.مب مايقلا اتمزلأو ، نأ دلولا امهما إ عفد ث دلو امهنم ةدحاو دي ىف نكي نإو

 كلذكو : لاق كلذك من : لاق . امهبسن امهقحلي « امهل نيدلو اناكو ، يهل ةيبرتلاو

' ك



 لاقف . يص امهيديأ ىنو ىلارصن رخآلاو 2 ملسم امهدحأ : نيلجر ىف ليقو

 .ىدلو اذه : ىلارمنلا لاقو . ىدبع اذه : ملسلل

 . هنمم ةيقب فصن ىف ملسمل ىعسيو « ملسم رح وه : لاق

 . ىصلا هثرو ، املسم ىلارمصفلا تام نإف

 ؛عئابلا دنع ليحلا لهأ ناك دقو هدنع دلتف ،ةيراجلا ىرتشي لجر ىف ليقو
 : عئابلل لاقيو . هذبع عيب ىلع ديسلا ربح الو « هاوعد زوح الف ى هدلو هن أ ىعداو

 هن ] ىعاللا تامسو : ام ام وي صلخ نإف . ةكمللا نم كدلو صلخن اقداص تنك نإ

 ٠ هثرو ك هدلو

 قتعأو 2 امهعابف \ هدنع ادلو « نامأوت نامالغ هدي ىف ی لجر ىف ليقو

 ىذلا ىف قدصي ال : لاق . هدي ىف ىذلا مالنلا ىعدا عئابلا نإ مث . امهدحأ ىرتشملا

 ربجمالو . هصلخم نأ هيلعو .هايإ هثروأو ، قتعأ ىذلا ىف هلوق لبقو ىرتشملا دي ىق

 . اضرأ 4۔ےب ىلع ديسلا ربح الو . كالذ ىلع

 ‘ ةنىبلا هيلع ماقأف ككالذ ركني بألاو : لجرل نا نا هنأ ىعدا الجر نأ ولو

 . هنم 4هبسل توبلب هل تيضقو { هتنيب تلبق

 . الام هلبق عدب نإو

 > ةندب هيلعماقأو 2 كالذ ركني نالاو ‘ لجرلا اذه وب ] هز أىعدا ول كلذكو

 . هنبا هنأ هل تبضقو « هتنيب تلبق

: هدي ىف ىذلا لجرلا معزب ، هسفن نع ربعيال الجر دي ىف اريغص ايبص نأ ولو



_ ٢٧١٨ 

 تلبقو « اهاخأ هتلعج { اهوخأ هنأ ك لصألا ةرح ىرخأ ةأرما هتعداف ، هطقتلا هن أ

 اهلإ هتعدو « اهنيب

 هيلع ةنيبلا تماقأف ء كلذ دحيم وهو « اهنبا هنأ الجر تعدا ةأرما نأ ولو

 . ةقفن الو 0 اثاريم هلبق ىعدت نكن نإو . همأ اهنأب تضقو « اهتنيب كلبق

 « ةنيبلا لجرلا ماقأو . كلذ دحجت ىهو « اهنبا هنأ : لجرلا ىعدا ول كلذكو

 . هريغ وأ ثاريم نم اقح اهابق ع۔اي نإو همأ اهلعجو « اهنا هنأب تيضق

 ىلإف ڵ كالذ دحم لجرلاو ٤ اهنبا نا هنأ ى :لجر ىلع تعدا ةأرما نأ ولو

 . مصخ هن إف ثالذ تعدا نإف . ةقفن وأ اثاريم هلبق ىعدت له : ةأرملا لأسأ

 ةقفنلاب اه ثيضقو ى اهنبا نبا هنأب تيضق ث اهنبا نبا هنأ ةنيبلا تماقأ نإف

 . اتيم هوبأ ناك نإ ثاريلاو

 دق ىأل هراكن ١ ىلإ تفتلي ء ثالذ ركن أف ڵ هتبيغ نم بألا ءاج نإ

 . هبسنب تضف

 تابثإ ديرأ امإو . ةقفنلا هيلإ بلطأالو ثاريم هلبق ىلام : ةدجلا تلاق نإ و

 . ايمخ هلعجأ ملو « اهتنيب لبقأ مل « بسنلا

 . اهنبا نم هبسن تبثت نأ ديرت تناك اذإ « ايح هوبأ ناك نإ و

 . عأ هللاو . مخ هنإ : ليقو

 اهركنأو دلو هنم اهعمو ، اهجوز هنأ لجر ىلع تعدا « ةأرما ىف ليقو

، لجر ىلع ةأرملا تعدا نإ : اولاق دقف . هنم داولا كلذ الو ى ةجوزب تسيل اهنأ



 س _ ٢٦٩

 ربح لجرلا نإف . كلاذ لجرلا ركن أو . فالذ ىلع ةم ب امل نكت 7 ك اهجوز هن أ

 ةقفن لبق نم قح هذهل هيلع الو « هلبق ام كلذ دعب فلح 7 { ةدحاو اهقالط ىلع

 . ةأرملا ىف اذهف . قادص الو

 ةأرملا هذهل هيلع الو ڵ هلبق ام نيملا تناك « عضري ناك اذإف دلولا امأو

 . عضري ناك اذإ اذهو . هتوسك الو ء ىصلا اذه ةيابر لبق نم ، قح

 هلبق الو ةأرملا هذهل هيلع ام « نيبلا اهل لجرلا ىلع ناك ، عضري ال ناك نإو

 . هتقفن و ىصلا ةوسك لبق نم ك قح اهل

 .ىمالغ رخآلاو ىدلو امهدحأ نإ :لاقن . نامالغ هعمو « مدق لجر ىف ليقو
 ؟ هنبا امهسأ الو ي همالغ امهسأ ردي لو تام 7

 .هانذق نمم نادحمو ‘ امهذق نم دحمو { امهنداهش زوجو 2 نارح امهنإ : ليقف

 . هتميق فصنب رقملا ةثرول امهنم دحاو لك ىعسيو ، فالتخا ريخألا اذه ىفو

 .ىنم لبحلا سيل : جوزلا لاقف .ىلبح اهدجوف 2 ةأرما جوزت « لجر ىف ليقو

 . [- ع لخدي ناك هنم وه : ةأرملا تلاقو

 دلولا مزلأ ، ةينالع وأ ارمم اهيلغ لخدي ناك هنأ : ةنيب تماقأ نإ : لاق

 . اهنع الو

 > اهكلم ذم رهشأ ةتس نم لفأل تلل ود اهجوزت نإ :للا هج ر رثؤملا وب ] لاق

 اهاع موقت وأ , ر وحفل ٧ رقن نأ الإ ‘ اهلع دحالو( اهقرافي و( ا۔هندي ةنعالم الف

. ل ودع د وهش ةعب رأ ةنيب



 س ٢٢٠

 : لاقو . اهفذقي ملو « دلولا نم ىفتناف ، رثك أ وأ رهشأ ةتسل تدلو نإو

 نأالإ دلولا نم أرب «ىرغغ اهجوز تجوزت اهلمل وأ ‘ تهرك ] اهلعل { ىردأ ال

 دح الو . ةنعالم امهنيب سيلو { اهكلم نم رهشأ ةتس اهلالخ دق هنأ : ةنيب رضح

 . هيلع الو , اهيلع

 . ةغعالملا امهب ناك«هافنف رثك أ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإ :لاق نم لاقو

 رهشأ ةقسل هب ىنآتو 2 اهب هتولخ حصتو زاوجلاب رقي نأ الإ دلولا همزلي الو
 , قيفوتلا هب و . عأ هللاو . اهم الخ ذم ي رثك أ وأ

«« 3 ٭
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 نومبرأالاو ثلاثلا لوقلا

 هيلع عزانيف هن ري وأ الام ىرتشي نميف كلاو ىوعدلا ىف

 رخآ لجر هيف ىعداف ك الام ىرتشا لجر ق ك هنع هلا ىضر لدرخ وبأ لاق

 . هلام لاملا نأ ةنيبلا هملع : لاق . ىلام لاملا : لاقو . ىوعد

 دقل : هلاب فلح هنإف ، ىرتشملا نيمي ىلإ لزنو ث ةنيب ىعدملا عم نكي مل نإ
 . هوجولا نم هجو « اقح هيف ىعدملا اذهل ملعي امو ك لاملا اذه ىرتشا

 هجوب اقح هيف اذهل مليالو لاملا اذه ثرو دقل : هللاب ثراولا فلحم كلذكو

 . هوجولا نم

 هيفاذمل ملعأ امو . لاملا اذه ىل بهو دقل : هلاب فلحب بوهوملا كلذكو

 . هوجولا نم هجوب « اقح

 هعيبي نأ هيف ةليحلاف 2 ةنيبلا مدعو ، الام لجر نم لجر ىرتشا نإ : ليقو
 زجاح الب هيلع هعاب هنأ دهشيو . لاملا بر نم ةرضح ىف « هب قثي نمم هريغ نم

 . منام الو

 هتماقإ نم عئابلا 7 . هدي ىف هنأ : ةنيبلا هنم تبلط ع هدي ىف نم هادا نإف

 . ةنيبلا

 همف ثدحأ دق هنأ اودهشلل « دوهشلا ةرضحم اثدح هين ثدحم نأ هنكمأ نإف

. اضيأ ديج وهف ڵ هدي ديلا نأو 4 عنام الو عماد الب



 ۔ ٢٢٢.

 نأ هل زوجي له : هنيمي بلطف ' عدم هيلع هاعداف « الام ثرو نميف اوفلتخاو

 ؟ ال مأ اعطق هل هنأ فلح

 . امطق هلام هنأ فلحم نأ هل زوجي : لاق نم لاقن

 لعي امو . هثرو دق هز أ فلحم امإو . اهطق فلحم نأ هل سيل : لاق نم لاقو

 قينوتلا هبو عأ هللاو . هيعدي امم اقح هيف اذهل

» ٭ ه
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 نوعبرألاو بارلا لوتلا
 ثكلذ ىف نيملاو لوصألا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 ةفصلا تناكاذإ گالذ زوجي : لوقف ، دودحلا لاملا ةفص ىلع نيملا ىن فلتخا

 . اهب رقأ ول كحلا ىناعم ىف كردت

 ىلع لقث نإو اهيلع ةدهاشالاو فوقولاب الإ ص لوصألا ىن نيمي ال : لوقو

 « امهفلحم نأ كال لهف : ليق 2 لاملا ةرضحب مصخلا فلحي نم لسرأ « كحلا

 ازممأو { دي هيف اهدحأل حصي اذإ : لاق . امها وعد الإ { وه نمل هعم حيس و

 . لاملا نم هصخ ةجح هنع عطقو ي رخآلا فلح نيملا نع لكَن نف ث امهفلح ةنيبلا

 دحأ دي ىف ءىش نوكي وأ ؛ ةنيبلاب الإ لوصألا ىف كحي ال مكاحلا نإ : لوقو
 كحي الو . فلالا ىلإ كلذ ملستب رمؤيف ، همصخ ىلإ نيملا دري وأ « هيلع فلحب

 . امهب ةموصخلا عطتي امإ و . اعطق لاملاب فلاحال

 . اهدحأ لد ف الو ‘ امهيديأ ف ف هز ١ حصيملو ك لام ق نايدمللا ىعادق اذإ و

 هفرمص كلا ىلإ رخآلا صملا بلطو 2 لاملا لذ ىف هدي نيمصحلا دحأ حرط مش

 . هيلع امهاةفتي وأ 2 تانيبلا امقي ىتح ث هنع هفرصب نأ ك احال ناك ث هغع

 ص هري ىف لبق نم نوكي نأ الإ 2 هعيب ىلإ برقي ل ك هعيب اهدحأ دارأ نإو

 . اذه دي ىف وهو هيعدي رخآلا ناك اذإ ، هعيب نع عنمي سيلف

نكلو .معن : لجرلا لاقف .لجر ضرأ ىف ةطلتخم اضرأ ىعدا لجر ىف ليقو
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 : لاقو ، هدخ هيلع فلحاو ، تبث ام دح كنأ الإ ڵ كضرأ دودح فرعأ سيل

 نأ الإ ث هفلح ىذلا ةنع فرصي , ، ىعداام ىلع هغلب نأ ك احال نإ ، ىضرأ هذه

 ءوس هنع فرصي ام إو « هب هل كح الو ي هيلع فلح ايف هل ض رب

 هنأ ىعدا اذإ نكلو . عطقلا ىلع ، نيهلا هذه فلحم نأ ملسملل بحأ سيلو

 ء لالملا هوجو نم هجوب ص هيلإ تلاز وأ ، هل تبهو وأ 2 اهثرو وأ ڵ اهارتشا

 .اقح اهف رخال لعي الف 2 هوجولا ىأ نم هيلإ تراص اهنأ ىعدي ام ىلع

 . عنمل نم لوألا ف ف رد 5 هنع فرح فلح اذإف

 راثآل ا صعب ق دجو دو هنأل؛هتدالو لع وهو 4 كللذ هاف عطنلا ىلع فلم> نإو

 اه و:راوتو٬هدج نم ٥و؛ أ اهشروو هيب ] نم اهشرو > لجر لد ف ضرألا تناكاذإ

 . فنعي مل هل اهنأ دهاش دهش نإف . دادجأ ةنالث ىلإ

 ء ىش ىلع لوحألا ق فلح نأ ر نم 0 ماكحلا نم رثألا ف اندجوو

 ىلع هلح ىذل لاقي مث . ىعاللا هيعدي ام ىلع فلحب نأ ىأر نم مهنمو ، دودحم

 مهللا ىلع فلح ىذلا هقدص نإف ء هنم ءاشي امب رقيو ، مهيال كلذ نم رضحم ى كلذ

 . كلذ ليبسف

 نإو ةدايزلا نم ىعدياام ىلع فلح اذه نم رثك أ هتصح نإ : لاق نإو

 نم هل هلبق نأ لعيام فلحم نأ ى هب رقأ ام رضحأ ىذلا نيمي بلطو . ةدايزلا عدي مل

 . هرضحأ وأ « هب رقأ امم رك ] ‘ ضرألا هذه ق ‘ قحلا

ىري ى دودحم ءىش ىلع الإ فلحي نأ ، لوألا ىأرلا بحاص هرك انهاه نف
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 دودحلا أربي و( هيلع ىعديام لع فلح نأ ) مهللا ف ءاوس هيلع ىعداللا ىلع نيملا

 .مهلا نم اذهف . ضرألا نم كوكملا رذب كالو ٠ حمرلا لوط ك ءفرعي م اذإ

 الجر فلح نأ دارأ لجر ىف ث هللا همحر نسحلا ىلأ باوج ىف دجويو

 . عمتجم وأ قرفتم لاملو ك هيلإ هيعدي لام ىلع

 لاملا اً دح اذإف تفصو ام لع . هدح نأ لبق هفلحتسد نأ زوح : تلق

 اهرارفإ ذمب هدودح ىلع فلح امهف ‘ كلذب ارقأو ‘ هافرعو ك هدودح عيمج

 فوقولاو هافرعو هب ارقأو ‘ هاذنأ اذإ 'هنع اياغ ولو ء كللذ زاج ‘ هتفرعمو هدودحم

 كحلا ىف ىأرلا وه . لاملا اذه ىلع

 & هدح اذإ رباج فأ خيشلا باوج ق 7 فأ بسحأ لوألا لوقلاو

 . هيلع فقي مل ولو . هدودح ىلع فلحو

 عفر نأ ثدحلا بلطن ، هيلع عفر من ، اثدح لجر ىلع ثدحأ نميف ليقو

 . ىضاقلا ىلإ

 عفري نأ هيلع سيلف ، ىضاقلا ىلإ عفترن مث ثدحلا ىلإ جرخا : رخآلا لاقو
 . كلا ىلإ امهنيب عفريلو ، هكلم ىف ثدحأ امنإ هنأ ىعدا اذإ اذه « هثدح

 ، ثدحلا ىلع فقي نأ ك احلا ىلإ عفارلا بلطو « ثدحلا بحاص ركنأ نإو

 نأ لعب 9( كلذب هرمأي ش { لدع ىدهاشب ثرحلا هعم حصي ىتح « هعم فقي ال

 . ةحح هدنع نوكت الف ، كالذ ىف هيلع جتحي

( ٩ ج ۔ نيبلاطلا جهنم ) ١٥



_ ٢٢٦ 

 ءاغ 4 ك اح نم ي هتضبق امهنم دحاو لك ىعدي ع لام ىف نالجر عزانت نإ و

 هل ىضق انالف نأ : امهريغ نيدهاش اذه ميقيو « هب هل ىضق انالف نأ : نيدهاشب اذه

 نإ : ليقف نوخرؤي الو ص هبحاص لبق هب هل ىضق نم نوردي ال دوهشلاو . هب

 ءاش نإ و ، هيف لخدي ملو ص هيلع وه ام ىلع هرفأ ءاش نإ : رايملا كلذ ىف مامإلا

 . هدي ىف وه نم دي ىف وهو « تانيبلاب هيد اهاعد

 ‘ نيلجر نم وأ لجر نم 0 ءارشل ب هتنيب د_۔>او لك ماقأ اذإ كلذكو

 ةنيب اذه غ نأ الإ ص رخآلا نم ىلوأ ديلا وذن . لبق امهيأ ء تانيبلا خرؤت ملو

 . رخآلا لبق هل ناكم يبلا نأ

 لك- لخم وأ ‘ ضرأ ةعطق ىف اوعزانت 7 رثك أ أ هثالث وأ نيلجر ىف لمقو

 . ىدي ىفو ىلام اذه : لوقي مهنم دحاو

 نيرخآلا ىلع ناكو ى هب ىلوأ وه ناك ث مهنم دحأ دي ىف لاملا اذه ناك نإف

 . ةندبلا

 ىلع ةنيبلا مهنم دحاو لك ىلع ناك ث اعيمج مهيديأ ىف لاملا اذه ناكنإو

 . ىعدي ام

 . مالع ناميألا تنان { اعيمج اوزحص نإف

 .لاملا اذه نم ءىش هل نكي مل مهنم فلحل نمو ث مهنيب لاملا ےسق اوفلح اذإف

 . اعيمج لاملا اذه نم ك احلا مهعن. ك مهنم دحأ دي ىن لاملا اذه نكي مل نإ و

. ةنيبلاب مهاعد و ، هوضرعي الو
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 ء تانيبلا اوميقي ىتح « اذه نم اثيش مهيلإ كاجلا ملسي مل « ةنيبلا اوزيم نإف

 . لاملا اذه نم نوعدي ام ىلع

 نأ ىأ نإو . ثاذ هل ناك" ةقث دي ىف لاملا اذه فقوي نأ ك احلا دارأ نإف

 . كلذ هل ناك« لاملا اذه ضرعي

 نوعزانتملا حلطصاو ،دحأ دي ىف هفقوأ الو ، لاملا اذهل ك املا ضرعي مل نإ ه

 . كلذ نم مهعنمي نأ مك احلل نكي مل . لاملا اذه ىف مهنيب ايف

 .مهريغ ىلإ الو ةحصلا ىلع الإ « مهيلإ هملسي ء هفقوأ دق مك احلا ناك نإ و

 . لامتسالاو ةعارزلا وأ ء سرفلا وأ « ءانبلاب الإ نوكسة ال ديلا نأ ملعاو

 :ةنيبلا دهشت ىتح « اهبف دي اذ اذه نوكي الفءاهلمعو اهقسو ضرألا نفرام أو

 اذهف ‘ رادجلا اذه ىبي أ ؛ رجشلا اذه سرغيو ‘ ضرألا هذه عرزي هانيأر انأ

 ٠ دي وذ

 امهنيب لاملا ةرمث نامسنقي اناكو ءنيلجر ديب هارت لام ىف ، شي رق نب ديعس نعو

 : رخآلا لاقو . ىل هلك لاملا : اهذحأ لاق اضيأ ةرثلاو لصألا ىف افلتخا م . نيفصن

 ؟ كلذ ىف كحلا فيك : كلذ نم فصنلا كل

 ٠ رم ءىش ىف كلا هب بجوي امم ، امهنيب فصنلاب ةرمعلا ةمسق سيل : لاق

 امهنب كلاو © لصألا ىف اهاوعد قدصب ةحصلا امهيلعو ص نايعدي امم ، لصألا

 . كلا بج وم نم مك اا ىرب ام ىلع { كلذ ق

هسفنل هيعدي { امهنم دحاو لك ءلامىف ناعزانتي ،نيلجر ىف حور نب دمحم نعو



 - _ ٢٢٨

 ؛رخآلا نود دي هيف امهدحأل حصت نكي مل اذإف ؛هيلع فلحم نأ بلطو .هبحاص نود

 . نيملا اميمج امل ناك

 ليبس ىلع ةداهشلا تأناكت اذإ ثلذكو . نيفصن هايستقا اعيمج افلح نإو

 . هيف امهنيب كلا كلذ

 مك اح ىلإ الصو ى نيلجر ىف تركذو : هللا همحر نسحلا ىلأ باوج ىفو

 نم هثرو اثاريم ، اذكو اذك رذب اهبف هل نأ ىعدي اهدحأ ضرأ ةمطق ىف ناعزافتي

 عم نكت لو ك امثاريم : لهي لو ء هل اهنأ اهاك ضرألا هذه ىعدي رخآلاو ‘ هدلاو

 . هبحاص نود فلحم نأ امهنم دحاو لك بلطو « دهشت ةنيي اهدحأ

 ؟ ةفصلا هذه ىلع نيلجرلا نيذه ىف كلا فيك : كلق

 هيلع رخآلا ىعداف { اهدحأ دي ىف ضرألا هذه تناك اذإف ، تفصو ام ىلم

 . ةنيبلا هيلع ناك« اضعب وأ اهلك

 در وأ فلحي نأ ، هدي ىف ضرألا نم ىلسء نيلاف « ةنيب همم نكت ل نإف

 . كل عقيو ، ىعدي ام ىلع فلحيف ى ىعدا ىلإ نيملا

 فصنلا ىف ىعدلل وه هن 1 : لاي . اهفصن ىعدملل نأ هيلع ىعدملا رقأ نإو

 . اذه ريغ ليق دقو . اهفصن هل نأ رقأ اذإ ى قبلا

 امهعم نكب لو ءاذهو اذه اهاعداو 0 اهدحأ دي ىف تسيل ضرألا تن اك نإو

 ٬فصنلا بجؤةسا ءامهنم فلح نف ،نيفصن امهنيب تناكو .اهيلع اعيمج افلح « ةنيي

. سبحلا امإو ٠ ميلستلا امإو ك نيهلا امإ نييلام رخآلا ذخؤيو
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 . امهإوءد ىلع اهو ء املاحم ضرألاف ، امهالكانلح ل نإف

 . امهدحأ دي ىف ضرألا نكت مل اذإ ى نافلحم امهنإ : ليقو

 نع امهنم لكن نف . نيفصن امهنيب تمسق 2 ةنيبلا مدع دعب اعيمج افلح نإف

 . ءىش هل نكي مل ء نيملا

 ٨ ةنيب هيلع ايقي ىتح ں اعيمج لالا نم اعنم « اعيمج نيملا نع الكن نإو

 هللاو مك الا كلذ ىلي نأ ريغ نم « امهني يف حلص امهنيب ىرح وأ ، هيلع افلح وأ

 . باوصلا ملعأ

 ىعدملا وهفصنال ىعدملا ناكم اهلك رخآلا ىعداو اهفصن امهدحأ ىعدا نإو

 ء هاوعدب فصنلا رخآلل لس دق فصنلل ىمعالا نأل ؛نيملا رخآل ١ ىلعو كةندبلا هيلعو

 . هيف دي وذ هنأك رخآلا راصو « تابلا فصنلا ىف ايعدم راصف

 ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىعديو 2 كلذ ىف نايعدم اعيمج امهنإ : ليقو

 ٠ هاوعد

 دحاو لك اهيعديو ، كلذ ريغ وأ ،ةلخت وأ اضرأ مهناب نوعزانقي نيذلا امأو

 ىلع رمضحمو ‘ هسفنل ةنيي هيلع ماقأو ث مهدحأ دي ىف لاملا اذه ناك نإف 2 مهنم

 رثك أ ىف ديلا ريغ عم ةنيبلا نم ىوقأ ديلا عم ةنيبلا نأل ث هب هل كح 2 ةفيي هاوعد

 . لوقلا

 . امهتنيب عم اهس امهل كح ك مهنم نينثا دي ىف تناك نإ كلذكو

. مهددع ىلع ةيوسلا مهنيب عم اهب مهل كح » مهلك مهيديأ ىف تناك نإو



٢٣. 

 اهس مهل كح > مهاوعدو مهنانيب توتساو ‘ مدحأ دي ف تسبل تن اكنإو

 . ثلذ ىلع ضعبلا مهضعب ناميأ او,اط نإ « مهناميأ عم 2 اعيمج

 دحاو لك ىعدي > لام ق موق عزانت اذإ : دمحأ نب نسحلا ىلع فأ نعو

 ؟ مهن كلا فيك : ةنيب كلذ ىلع مقت ملو ، كلذ رخآلا ركنأو « هل هنأ مهنم

 . مهيلع كلذ ناك ع ضعبلا مهضعب ناميأ اوبلطو 2 ةنيب مهدحأل مقت مل اذإف

 ح اوعنم امجح اوفلح نإف .. 4۔ه> نع هتج> تدعطف ( نيمل ١ نع لكن نف

 . ضعبلا مهضعب ىلع اودعتي نأ

 ق ءاج لقف { مهدحأ لي ف لاملا نأ ةا ريغ مهو غ كلبلا لهأ نم رهش نإو

 دلبلا لهأ نم ةرهشلا تدبث اذإ هن أ : هللا همخر 2 ديعس ن دشار مامإلا باوج

 . ةلداعلا ةنيبلا نيقابلا ىلع نانك { مدحأ دي ىف هنأ

 . نيملا الإ مهيلع مهل نكت مل « ةنيي مهل مقت مل نإف

 اذهل ملعي ام « هل لاملا اذه نأ فلحي نأ : نيملا . هنع اوفرص فلح اذإف

 . اقح هيف ىعدلل

 نم لوصألا ىف ء ددصخ ىلع مصخ مك اح مكحن نأ زوجي ال : ديمس وب أ لاق

 . همصخ هنع عفدي نكلو 2 هنيميب مك املا هل مكح الو . ةنيبلاب الإ لاومألا

 . هنيميب هل مكحم لب؛ : نسملا وب أ لاقو

 ء لخن وأ ضرأ وأ رود ىلع ، همصخ هل فلحي نأ مصحلا بلط نإ : ليقو
. لودعلا هعمو هلوسر وأ مك احلا اهيلع فقو



 _ _ ٢٣٧١

 مك احلا اهيلع فقب نأ : دلبلا ثنذ ىلاو ىلإ بتك ث رخآ دلب ىف نامك نإف
 ، اطخ طخو « هب طيحمو 7 نيملا بلطي ىذلا مصخلا دحم 7 { لودعلاب هلوسر وأ

 نم جاتحب مكاحلا نأل ؛ هل كلذ نأ فلحين ث هيلإ نيملا دري وأ ، همصخ فلح م

 . هيلع هفلح امب هل مكحم نأ 2 نيملا دعب

 . نيملا رع مك الا ىدي نيب فق وأ ، باود وأ اديبع وأ اعاتم ناك نإو

 . هماع ناميألا ترج 7

 .الام همصخ هيلإ ىعدا الجر فلح دق « دلاخ نب دمحم نب دحأ نإ : ليقو

 . لاملا ىلع فقي ملو ث ةفصلا ىلع هيف اعزادت ىزلا دلبلا ىف لاملا كلذو

 « هارتشا هنأ فلح نإ فاخن « هيلع ىعداف هارتشا وأ « الام ثرو نم : ليقو

 ىرتشا دقل فلحم : لوقو . عطتلاب فلحم : ليق دق اذهف { ةنيبال فلكي نأ هثرو وأ

 . هوجولا نم هجوب « اقح هيف اذه ملعي الو ، نالف نم لاملا اذه ثرو وأ ، لاملا اذه

 .عطقلا نم قفرأ اذهو

 هفلخ لاملا اذه نأ فلح ث ىعدملا ىلإ نيملا در نإو . زاج مطتلاب فلح نإو

 عأ هللاو . ىعديام لبق نم ء اقح هيف اذهل لعي الو ، هنم هثرو نم وأ ، هوب أ هيلع

 . قيف وقل ١ هبو

» » »



_ ٢٣٢ 

 نوعبرألاو سماخلا لوقلا
 لوصألا رامث ىف ىوعدلاو كحلا ف

 وأ هبحاص ملع ريغ نم اهدحأ « هدج لخ ىفو ةعارزلا ىف نيكبرش ىف ليقو
 . كلذ ىف هبحاص همهتاو ، هبحاص ملع ريغ نم ةعارزلا ساد

 ناكاذإ ث لخنلا ىف وأ 4 عرزلا ىف هناخ ام هنأا : نيهلا هل هيلعف همهتا نيف

 . كلذ ىف هكيرش

 لاملا نم لفتسا نأ ىلإ هلطمو { نملا عئابلا ىلإ عفدي لو ك الام ىرتشا نمو

 . هيلع لاملا دري نأ دارأو ى هطمي ملف ث نملا هبلط مش « لذ

 ىتح « لغتسي هعديال نأ عئابلا ىلع ناكو ، ىرتشللل ةلفلاق : رثؤملا وب أ لاق

 . هيلع ردقي وهو 0 هايإ هلطمو مثآ وهو ، هقح هيطعي

 ء ىرتشملا هيف ريغ اذإ : ليقف . رايخ عب عيب اذإ ك لاملا ةلغ در ىف اوفلتخاو

 ىلع ةلفلا تلضن نإف . لغتسا امب لاملا ىلع قفنأ امب عفاري هنأ : ةلغ هنم لغتسا دقو
 ىرتشملا ريغ أذإ اذه . رايلا عيب هب دقع ىذلا نمثلا نم لضن ام حرط « قفنأ ام

 . تالاهلا ببس نم « ريغلا هب هل تبثي ڵ هجوب

 طلاخلا ةلغلا در امإو . ببسب لغتسا هنأل ؛ ةلغلا ىف هيلع درال هنإ : ليقو

 . بصافلاو

 ببسب ريغلا ناك اذإ ء ةلظلا ىف ىرتشملا ىلع در الف « عئابلا نم ريغلا ناك نإو
. ريفلا هب هل تبثي



 ٨٣٢٧م

 درال : لوقلا رثك أ لصألا عيب ىف هنأ الإ لصألا عيب ىف لوقلا كلذكو

 . ريغلا هب تبثي ء هجوب ريفلا ناك اذإ ء ىرتشملا وأ مئابلا نم ريفلا ناك ةلفلا ىف

 هنم ذخؤي ح ض ةلغ هنم لفتسيو « لاملا ىرتشي .4 ىرتشملا ىن اولاق كلذكو

 هينو ، لاملا ىرتشا نوكي نأ الإ ، قفنأ امب لغتسا ايب بساحم : ليقف . ةعفشلاب
 . قيفوتلا هبو . عأ لاو . اهف هل ةبساحم الو ى لاملا عم اهدر هيلعف ك ةكردم ةرمت

 ، هل ةعارزلا نأ افورعم ناكو 0 اهعرزب هل اضرأ الجر دمقأ لجر ىف ليقو

 اذهو ىضرأ هذه : لاقو . اهحاص اهدحجو ، ضرألا ىعدا مش ، ببسب تناكو

 اذه نإ : لاقو . عرازلا ىلع ضرألا بحاص عنر اذإ مكحلا ىف اذهف 2 اهبف ىعرز

 . هوجولا نم كلذ ريغ وأ ، ةدامق وأ ةحنم نم « هركذي ، ىنم ببسب ىضرأ عرز

 ء ضرألا ىعدم ىلع اذه ىف ةنيبلاف ء ىعرز اذهو ، ىل ىه : عرازلا لاقو .

 . عرازلا ىلع نيملاو

 اهدحأ رقأف ؛ اهدحأ در ف ىه تسنلو ك رآ ىلع اضرأ ىعدا نميف ليقو

 . ةعارزلا اهدحأل حص وأ ث ضرألا ىعداو ڵ ضرألا ىف ىتلا 2 ةعارزلاب رخآلل

 . ةعارزلا هل تحص اذإ ، ضرألا ىف دي اذ نوكي هنإ : لاق نم لاقف

 . ملعأ هللاو . ضرألا ىف ايعدم نوكبو « ةعارزلا هل نوكي : لاق نم لاقو
 ٠. قيفوتلا هب و

 هنإ : داجلا لاقو . ةرملا هذه دج امهدحأ نأب : نامصحلا رراقت اذإ : ليقو

. هل اهنأ قحم اهرج



_ ٢٣٤ 

 . بصفلا دح ىلع ابلغتم اهدج لب : رخآلا لاقو

 . ليبدلا اذه ىلع عرزلا زازج كلذكو

 ىذلا لزنملا اذهنكس وأ لاملا اذه رمث هنأ : رخآلل نيمصحلا دحأ رقأ ازإ

 . هيف نايعادتي

 توبثب هل هنم رارقإ هنإ ، لاملا اذه نم عرزلا داصحو لخنلا دادج كلذكو

 . هيف ديلا

 نكسو 7 عرزلا "رجو ، لخنلا دجو 2 لالل "رمث اذه نأ ةنيبلا رقملا اذه ىلعو

 2 ءانط وأ ةداعق وأ ك هنم ةحنم ناك وأ ‘ قرملا وأ ‘ بصنلاب هيملع ايدعتم لزنمل

 . ىعذاللا اذهل اهف لصألا ىعم جرخم ىلا هوجولا نم هجو وأ

 هياع هلف ، داجلاو عرازلاو نكاسلا نيمي دارأو .ء اذهب ةنيب هل حصت مل نإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . نيلا

» » +



 س ٢٣٥

 نومب رالاو سداسلا لوقلا

 ةرفحلاو ةمرسصلاو ةلخنلا ىن كلاو ىوعدلا ىف

 كلذ ىف نيملاو

 الإ ، هيلعو . هل كحم الف ث هلخم ةلمج ىف ةلخن لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 ١. بهت الو ةلخنلا هذه زوجحم هنأ : هاوعد ىلع ةحصب

 باحصأ اوفرعي و ؤ ماتيأ مجو ‘ موقل رغح اهحفو ‘ ضرأ هل لجر ف لمقو

 مهلخ رفح مهل جرخم نأ اوبلطو ا رذحلا عضاوم رقحلا باحصأ الو { ضرألا

 نإف . اهعضاوم ىف مهلخ رفح « موقلل جرخم نأ : ضرألا بحاصل لاقي هنإ : ليقف

 باحصأ ىأي نأ الإ ، نيمي الإ هيلع نكي مل 2 رفحلا عضاوم اذه : لاقو اهجرخأ
 ، ضرألا بحاص هب رفأ ام ريغ اوعدا اذإ « رفحلا نم نوعدي ام ىلع ع ةنيبب رفحلا

 . اندنع كلذك وهو

 امهعطتن ، ليالا ىف هل نيتمرمص ىلع مقوت هنأ : رخآ ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 هفلح : هيلت ىعدملا لاقو نيتمر۔ص هل شعق ام هفلح : لاقن . ةنيبلاب ىتأو امهعلق وأ

 . هضرأ نم نيتمرص هل تشعق أ

 فلحم : ىعدملا ىلإ نيملا درب وأ ، اذهل نيتالا نيتمرمملا ىلع نوفقي اوناك نإف

 . هيأر الب نيتاه هيتمرص علق دق اذه نأ

 : هللاب فلحم هيلع ىعدملا ىلع نيملا تناك ص نيتبثاغ ناتمرصلا تناك نإ و

 )١( ةنيبلا نع زجع نإ هاوعد م.ت الو وأ . ةنيبلاب الإ عمست الو : ىنعملا لعل .

 



٢٣٦ 

 { ىعدملا ىلإ نيملا دري وأ ؛ هيلإ امهعدي نيتللا اذه ىتمرمح علق هن أ لهي ام هن أ

 . هيأر الب هيلإ امهحعدي نيتللا هيتمرص علق اذه نأ : هللاب فلحيف

 نيملا تناك 2 امهعلقب اذه مهتيو ، اتعلق هيتمرص نإ : لوقي ىعدملا ناكنإ و

 نيتللا نيقمرمملا نيتاه لبق نم ، قح اذه هلق ام : هللاب فلحيف هيلع ىعدملا ىلع

 . هيلإ امهيعدي

 ىف اذه ىلع ى نيي ىعدملا ىلع سيلف ء ىعدملا ىلإ هيلع ىعدا نيملا در نإف

 . هيلع ىعدملا ىلع نيلاو . ةءمتلا

 . سبح الإو ء فلح نإف

 ركفي رخآلاو ى اهفرخم ةلخ علاط اهدحأ نيلجر ىف ، ديعس ىبأ نع بسحأو

 مكحلا ام :ىتلخ ةلخنلا لب ال : لوقي ملاطلاف ء ىتلخن نم لزنا : هل لوقيو . هيلع

 ؟ ةلخنلا هذه ىف انهني

 مكح ى ةنيبلا اهدحأ رمضحأ نإف . ةنيبلاب كلذ ىلع ايعدي نأ امهنيب مكلاف

 دحاو لك رضحأ نإو « هيلإ ىعدي ام ىلع هل فلح هنيمي همصخ دارأ نإو .اهب هل

 ء امهناميأ عم امهدحأ دي ىف نكت مل اذإ { نيفصن ايه اهب مكح هل اهنأ ةني امهنم
 . اضعب امهضيب ىلإ ابلط نإ

 { ءىشب ةلخنلا هذه ىف احلطصاو ء ةنيي اهيلع اهدحأل الو « ايل حصت مل نإو

 نأل { ةنيب اهدحأ حصي ىتح ادبأ اهلاحب ىهف الإو . امهيلإ كلذف . ءىش ىلع وأ

 اثيش نأ حصي نأ الإ ى تانيبلاب الإ امكل وصألا نم ، ءىش ىف مكحال مكاحلا
. نيمصملا دحأ ىدي ىن 4 لوصألا هذه نم



 س ٧٢٣٧

 هدي ىن هنأ ، هيلع همصخ حصب ىتح « هدي ىن امب ىلوأ ناك ديلا هل تحص نف

 وأ ڵ ةلاكو وأ ث ةلامح وأ ، ةداعق وأ بصغ نم ، هكح نع ى هدي نم هليزب هجوب

 . هوجولا نم هجو

 عم ةجح اهدحأل نيي مل هنأل ؛ ةلخنلا هذه ةرمث داصح نع مكاحلا اءهعنمي الو

 . رخآلا رذع عطقت ، ك الا |

 اهؤطخ نكميو ، رخآلا أطخو ث امهدحأ باوص نكمم هنأ : لصألا ىفو

 . اميمج امهباوص نكميو « اميمج

 نم ببسبو « نيملا نع لوكنب رخآلا رذع عطقت ، ةجح اهدحأل مقت مل ىتف
 عنمب هل ضرتمي ل ! ةلخنلا هذه ٣ امهيأف . ةنيبلا ةحص نم ، كل تفصو ام بابسأ

 نم عنمي هنإف ءادتعالا نم هيف هل ةجحال امب ، رخآلا ىلع امهدحأ ىدتعي نأ الإ

. قيفوتلا هبو . عأ لاو . كلذ



_ ٢٣٨ _- 

 نومر الاو عباسلا لوقل

 كلذ ىف نيملاو دمدحلاو رادجلا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 مهضعب نإف . طئاملا رادلا بحاص ىعداف كنب راد نيب طثاملا ناك اذإ : ليقو

 بحاصل سيلف ء عوذج هيلع رخآلل سيلو ث عوذج هيلع امهدحأل ناك نإ : لاق

 . اثيش طئالا نم ناقحتسي ال « ىراوبلاو ىدارجلا نأل ؛ قح هيف نردلا

 ‘ عوذج هيلع رخآلل و ، اهدحأ ءانبب الصتم طئاحلا ناك اذإ : مهضعب لاقو

 ، مفتر ناك اذإف . عفتري ال لاصتا نوكي نأ الإ ، عوذجلا بحاصل طئاحلا نإف

 . هعوذج عضوم عوذجلا 'بحاصلو « لاصتالا بحاصل طئاحلا نوكيف

 هيلع دحاول نكي ملو « امهنم دحاو ءانبب الصتم نكي مل اذإ : مهضعب لاقو

 . امهنيب وهف ، عوذج

 تابشخ عبس هلع رخآلل و٤تاجشخ رشع هيلع دحاول ناك ول :ممصعب لاقو

 . نافصن امهنيب وهف

 ةدحاو ةبشخ هيلع رخآلل و«تابثشخ رشع هيلع دحاول ناك ول :مهضعب لاقو .

 . نيفصن امهنيب نوكي ال ، هتبشخ تحص ام امهنم دحاو لكلف

 . ةرتس طئاح هيلع رخآللو ڵ بشخ هيلع اهدحأل ناك اذإ : مهضعب لانو

' . املاح ىلع هترتس ةرتسلا بحاصلو . بشخلا بحاصل لةسألا طئاحلا نإف



_ ٢٣٨٩ 

 « امهئانيب الصتم نكم مل نإف « بشخ الو « ةرتس امهنم دحاول نكمي مل نإف

 اهنأل ، اثيش نعدلا قحتست الو ، نافصن امهنيب طئاحلا نإف ء نعد هيلع اهدحألو

 . لمح تسيل

 طوقلاو هيعاي امهنم دحاو لكو ك نيلجر نيب نصح ناك اذإ : مهصعب لاقو

 . طمقلاب لمع الو . نافصن امهنيب نصحلا نإف ء اهدحأ ىللإ

 امهنيب ناك ى رخآلا ىلإ هرهظو ، امهدحأ ىلإ ههجو ناكاذإ ءانبلا ثكالذكو

 . كلذ نم ءىش ىلا بقنلا الو ‘ هرمظب الو ‘ ءانبلا هحوب لمح `١ل : لاف

 . نبالا باصنأو طمقلا هيلإ ناك نم ىلإ نصحلاب ىذقي : مهضعب لافو

 بحاص دارأف ‘ لجرل هالعأو ‘ لجرل طئاحلا لفسأ ناك اذإ : مهصب لاقو

 . كلذ هل سيلف ى مدهي نأ لسلا

 0 اهذج هين لخدي الو « اباب الو ىوك حتفي نأ هل سيل : مهضعب لاقو

 . ولعلا بحاص ىأرب الإ ص لبق هيف نكي مل ام

 اذإ ء اعذج لخدي نأ هلو . اباب الو ، ةوك حتفي نأ هل سيل : مهضعب لاقو

 . ولملاب كلذ رضي نكي مل

 . كلذ لعفي نأ هل نكب مل ، ولملاب رضي اثيث ثدحأ اذإف

 هيلع عضب الو 2 ءابب هولع ىلع ثدح نأ ولعلا بحاصل سيل : مهضعب لاقو
٠ نكي 1 ام ، انينك احانج هين عرشي الو { نكت ام { اعوذج



_ ٢٤. 

 طئاحلا نأ ةنييلا امهنم دحاو لك ماقأف نيلجرل نيراد نيب طئاحلا نامك اذإو

 . نيفصن امه طئاملاب ىضقي هنإف 2 هل

 . ةنيبلا بحاصل هب ىضقينءةنيبلا رخآلا مقي ملو هل هنأ ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو

 . تعزن « عوذج هيلع زخ الل ناك نإف

 نأ رقأ نيلجرلا دحأ نأ : رخآ لجر ىعداف « نيلجر نيب طئاحلا ناك اذإف

 نيبو هنيب نوكيو ث هنم هتصح هل ىضقي هنإف . ةنيب كلذ ىلع ماقأو ، هل طئاحلا

 . رخآلا

 « لجر راد ىلع هيف ةصخاش « عوذج هلو ء لجر ىدي ىف طئاحلا ناك اذإو

 سيلو . كلذ نم هعنمي نأ رادلا بحاصلف ث افينك هيلع لعجب نأ لجر دارأف

 ءىش نوكي نأ الإ ، اهلاح ىلع كرتت نكلو ص عوذجلا عطقب نأ رادلا بحاصل

 لوق ىف عطقتف ى هراد نم ةجراخ عوذج فارطأ ىهاامنإو . ءىش اهلثم ىلع لمحمال

 مدهي نأ لقسلا بحاصل سيلف ء دحاول هولعو 2 دحاول هلغس تيب نامك اذإو

 لوق ىف . كللذ لبق نكي جل « اثيش ولعلا ىلع ىنبي نأ ولعلا بحاصل سبلو ث هلفس

 . مهضسب
 . لفسلاب رضي مل ام ىنبي نأ هل : مهضعب لاقو

 هئانب ىلع لفسلا بحاص ربجيمل ءاعيمج لقسلاو ولعلا مدهنا اذإ : مهضعب لاقو

 لفسلا بحاض نكسي الو : هقوف ولعلا ىنبي مث ء لفسلا ىنبي نأ ولعلا بحاصلو
. ولعلا بحاص ىلإ ءانبلا ةميق ىدؤي ىتح ى هلزنم



_ ٢٤١ _ 

 ذخأ هلفس لفسلا بحاص مدهو « هولع ولعلا بحاص مده ول : مهضعب لاقو

 . هلاح ىلع هديمي ىتح « ءانبلاب لقسلا بحاص

 فلخ ، ناميألا ىلإ الزانتن ايهلانيلزنم نهب رادج ىف اعزانت ، نيلجر ىف ليقو

 : لاقو . اهبلع ماق رادجلا ىقلا ضرألا ىلع فلحم ملو « هل هنأ : رادجلا ىلع اهدحأ

 له : هيلع فلحو « ىل وهف رادجلا امأو . اثيش رادجلا هيف ىذلا دلا ىف لوقأ سيل

 ؟ اهلاحب ىه مأ رادجال اعبت ضرألا نوكت

 . هلوق ىنعم ىلع ‘ ىدنع اهلاحب ضرألاو هيلع فلح ام الإ هل سيل ىعم : لاق

 نمل ضرألاف امهني رادجلاو ، هل اهنأ ضرألا ىلع رخآلا فلح نإف : هل لمق

 . امهنم اهلع فلح

 هللاو . ضرألا هذه ىلع ىنبي نأ نيهلا نع لكسن نل سيلف رادجلا عقو اذإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ

)١٦ ۔ نيبلاطلا جهنم >٩ (



_ ٢٤٢ 

 نوغبرألاو نماثلا لوقلا

 كللذ ىف ناممألاو ءاملا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 دحاو لك ث ءام ىف ناعرانقي نيلجر ىف ص هللا همحر ىراوحلا 1 باوج نمو

 امهمأ . ىدي ىفو « ىنام اذه : لوقيو . ءاشي ثيح وأ هلام ىف ءاملا دسي امهنم

 ؟ نيملا نوكت امهبأ ىلعو ؟ ةغدبلا نوكن امهسأ ىلعو ؟ هيف ديلا وذ

 ةنيبلا زجعأ نإف . هيعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعف ء تفصو ام ىلف

 . اعيمج امهيلع ناميألا تناك

 ، نيميلا نع اهدحأ لكف نإف . نيفصن اعيمج امهنيب ءامل ناك 2 اعيمج افلح نإف

 . ءىش هل نكي

 هيلع حصي نأ الإ ى هيف دي وذ هنإ : جلف نم ءامب هلام ىقشي ناك نميف ليقو

 . هيف دي وذ وهف هل هب ىمسي و ، هيعدي وهو « هريغ لام ىف هب ىقس نإف . كالذ ريغ

 . هيف دي وذ ورمعف ك ورمع لام هب ىسي ناك« اديز نأ هنيبلا تماق نإ

 هب رقي ديز نكي ملو ءاملا اذهب ورمع لام ىقسي ناكاديز نأ ةنيبلا تماق نإ و

 . هيف دي اذ ورمه نوكي الف ك ورمعل

 هنأ هللاب فلحم ءاملا ىف نيملو . هيف ديلا وذ ورمعف ورمعل ءاملا نأ ديز رقأ نإو
 اذك جلف نم ، اذكو اذك ةروبخ نم اذه . هئام نم قح اذه . نالفل هلبق ام

١ . قينوتلا . هبو لعأ هلاو . هيلإ هيعديام لبق نم اذكو



 نوعب رألاو عساتلا لوقلا

 كلذ ىف نيلاو سملاو قيرطلا ىف كحلاو ىوعدلا ىف

 ةيطعالب ىرجم ريغ وأ ؛ لجر لام ىن « هلام ىلإ ىرجم ثدحأ لجر ىف ليقو
 دقو . هللا ءاش ام اماقأف . ريغي ملو ، ىرجملا هيلع ثدحأ نم ركني ملو « ةيراع الو

 جتحاو .ثدحلا ةلازإ ثدحلا هيلع نم بلط مث ءةعارز عرزو ء ًالخن ثدحلا لسف

 هيلعف ، ءاعدا ريغب هثدحأ اذإ هنإ : ليقف . هيلع ركني ملو ، هثدحأ هنأ : ثدحملا

 . هنع هثدح عفر

 . لصأ اهنأ ةيقاسلا باحصأ ىعداو لجر ضرأ ىف موقل ةيقاس تناك نإو

 . ىتسلل بحاص لوق لوتلاف . ةيراع وأ نالمح اهنإ : ضرألا بحاص لاقو

 . لام وأ راد وأ ضرأ ىلإ اتيرط وأ س ىقسم لجر نم راعتسا لجر ىف ليقو

 ء ىتسلل وأ قيرطلا اذه نأ : ةنيبلاب حصو ءريمتسلل تام نأ ىلإ كلذب عفتني ناكو

 ىأرب الإ ةيراملا لطبتو . زاج كلذ نإ : اذه نم ةبراع نالف دي ىف اناكامعإ

 . ةيراعلا بحاص

 زوجي وأ ، قيرطلا اذه كلسي كلاهلا نأ حصو ةيراع اهنأ حصي مل نإو

 حصي ىتح تباث كلذن ، لاملا اذه ىقسملا اذه نم ىقسي وأ ، هلام ىلإ ىتسملا اذه ىف

 . ابصغ ةنم ناك كلذ نأ

 اهمكح ناك 2 امناق اهرثأ ناكنإ اهنأ ىواعد تعقو اذإ قيرطلا كلذكو

. ةنيبلا اهلطبي ال ىعدملا ىلعو . هيلع ىه ام ىلع اقيرط



 ۔ ٢٤٤

 ازناج تناك ءاوسو . هاوصدب ةنيبلا اهيعدم ىلع ء نيعلا ةمئاق ريغ تناكنإ و

 . قيرطلا نم كلذ ريغ وأ ، لزانم قيرط وأ « زاج ريغ وأ

 كلت نم ىتسي سيلو 2 قيرط اهل ةيقاس نم اهيقسي ضرأ هل « لجر ىف ليقو

 ىهن ، هدحو ىتسي ناك اذإ : ليقن . اهثرو وأ ، كلذك اهارتشا ى وه الإ ةيقاسلا

 . قيرطلا كلذكو . هريغل اهنأ لعي ىتح هل

 ثذ ركنأو ء ىعدملا لام هضرأ ىف ىتسم لجر ىلإ ىعدا لجر ىف ليقو
 نأ الب ‘ ضرألا هذه ف رم لالا اذه سم نأ : اد وهش ىعدملا ماقأو ‘ ٨ہلع ىعدلا

 . قتسلا اودحم

 ناكع ضرألا هذه ى رع لاملا اذه قسم نأ : ةلداملا ةنببلاب حص اذإ : لاق

 هذه نم دارأ ثيح ص ىقسم لاملا اذه بحاصل جرخ نأ ضرألا بحاص ىلع

 ٠ كلذ ف ةرمدم قتسملا بحاص ىلع نأ لودعلا ر ام 0 ضرألا

 ركنأو مهصعب فرتعاو . ىرجم وأ اقيرط ث ءاكرش موق ىلع ىعدا لجرو

 انأ : لوقي رقملاو ؟ مزلت نمف ةميق هل تبجو نإو ؟ مهنيب كلا فيك : ضعبلا

 ص نيقابلا مزلي ءاكرشلا دحأ رارقإ سيلف . اذه ريغ كل ىنمزلي الو ء كلذ فرعأ

 ناكركنأ نم نيمي دارأ نإ و . ةنيبلا وأ مهلك مه رارقإب الإ { مهلع هل تبثي الو

 ٠ كلذ هل

 ةرمدم و أ ‘ قيرطل اب ةرمدم ةلخ وأ » ةلسد وأ ةرجش نع : ديعس وم أ لثسو

. ةجحلا هلانت ال ثيح ، بئاغ اهبرو ى موقل ةيقاسب



_ ٢٤٥ _ 

 فرصب صصأ ، مك املا عم كلذ حص اذإف ك احلا ىلإ عفري كلذ نإ : ليقف
 . ا نم كلذ رغ وأ ك هلسف وأ ئ ةلع وأ ةرجش عطقف نم كلذب مكحو > ةرضملا

 . كلذ نامض مهيلع نوكي الو

 هررمأيو » مهعم كلذ حصيو ) نيملسملا ةعامج ىلإ كلذ عفر مك اح نكي نإ

 هلانت ال ثيح اهبر ناكو ، كلذ مهعم حص اذإ اهعطق وأ اهتلازإو ةرضملا فرصب

 . هتجح بئافلل مك الا ىنثقسيو ةجحلا

 هنأب : هيلع ىعدملا رقأو ‘ تسم هل ند هن أ : لجر ىلع ىعدا لجر ق ليقو

 تبثو « تسم رقأ دق" نوكي لهن 2 هنفد دقو ، ىتسملا ىعدملا ىنعي هلام ىف جرخأ

 اذه جارخإل ايعدم نفدلاب رقأ ىذلا نوكي نأ ىنبجعي : لاق . رارقإلا اذهب هيلع

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو .هلام ىف هنأ الإ ، تسم هل نفد هن ] رقأ اذإ ى هلام ىف قسلا

 لجر دي ىف عضوملا اذه ناك نإف « مهل اقيرط عضوم ىف اوعدا ةعامج ىف ليقو

 . مهل اقيرط هيف نأ : ةنيبلا ةعاجلا ىلعف 2 دحاو

 اذه نأ : نيملا همزل ء هيلع ىعدملا ىلإ نيملا اوبلطو 2 ةنيبلا اوزجتأ نإف

 ىعدا اذإ اذه . اهنوعدي ىتلا قيرطلا لبق نم ، قح هيف ةعاجلا ءالؤهل ام عضوملا

 . نوفورعم موق قيرطلا

 توبث زاوج ىفو. اهىن نيم نكي 717 قيرط اهنأ ىوعدلا تناكاذإ امأو

 . فالتخا هيف نيملا

. بلاط اهيف بلطناعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تنامك اذإةزتاجلا ةيقاسلا كلذكو



- ٢٤٦ 

 ءاعيمج ةيرقلا لهأ عمجي نأ الإ ءزناجلا قيرطلا لثم اهارأ : ىراوحلا وبأ لاق

 . كلذ مهلف ء اوفللحم وأ ء اوفلحم نأ الإ

 . مهيلعو نيملا مهل نإف ٠. زئاح ىهو ك نيفورعم موةل ةيقاسلا تناكاذإو

 ناكهنأ : قيرطلا ىلع ةنيب رضحم وأ ! اقيرط بلطب نمين ىري ىلع وبأ ناكو
 . دوهشلا هب تدرش ام ىلع مهربحمو ك كالذ زيجي

 2 هتيب وأ ك لجر لامىف هكلس ناك هرلاول اةي رط لجر بلط اذإ : اولاقو

 نأ : هللاب انيمي فلحم هنإف ، وه هكلسي مث ، هدلاول هنأ كلسملا ىلع ةنيب رضحأو

 ىل اودهش ىدوهش نأ ملعأ امو . هدهب نم ان أ . 0 قيرطلا اذه كلسي ناك ىأ

 . لطابي

 . هل قيرطلا نأ فلح « هزاوج ةنيبلا رضحأو 2 هسفنل بلط نإو

 نم نملاب قي رطب هل كح هنإف . ةنيب هل حصت ملو 2 هتيب وأ هلا اقيرط بلط نمو

 ٠ لزغملا وأ لاملا ىلإ عضاوملا برقأ

 هل مكح الف ص هاوعدب ةنيب هل حصت ك هلزنم وأ. ٠ لجر لام ى اهاعدا نإو

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . ةنيبلاب الإ ىعدا نم ىلع قيرطب

© +٭ ٭



_ ٢٤٧ 

 نوسحلا لوتلا

 تيلا ىلع مكحلاو ىوعدلا ىف

 اهارتشا هنأ ىعداف 2 نيثراو نيلجر ىدي ىف اضرأ وأ راد لجر ىعدا اذإ

 !نيدهاش ماقأف { دهاش رخآلاو ءبئاغ نيثراولا دحأو 2 هنم اهاثرو ىذلا تيملا نم

 تفتلي الو . ةنيبلا هيلع تماق ام ميجن دهاشلا ىلع ىضقي نأ ك اح ىغبني هنإف

 تناك اذإ ىوعدلا نأل ؛ كلذ ىف همصخ دهاشلا نأ لبق نم بئاغلا ةبيغ ىلإ

 . مصخ وهف رضح ةثرولا ىأف ى تيملا ىلع

 ءاوس ، كلذ ىف مصخ وهف رضح ةثرولا ىأف ؛ نمدب تيملا ىلع ةنيبلا ماقأ نإف

 ىف ءاضقلا ىضري نأ هل ىغبنيف . اهوستتي مل وأ ضرألا وأ رادلا اومستقا اوناك

 .هلا هحر ىلع نب ىسوم لوق كلذ وحنو . ريبكلاو مهنم ريغصلا ىلع « هلك كلذ

 اذهبو . رضحب ىتح مهنم دحاو ىلع مكحم ال : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو
 . هللا مهمحر ، ىراوحلا وبأو رثؤملا وبأ لاق لوقلا

 اناف نيد لجر ىلع هل ناك لجر ىف ء مكلا نب ناملس ناورم وبأ مكحو

 ءالؤه دلاو ىلع مهدلاول نأ : ةنيب نيلجرلا دحأ دالوأ ماقأف ء ادالوأ اكرتو اعيمج
 نيدب ، ناورم وبأ مهل مكل ، نونس ثاذ ىلع ىنأ دقو . اذك اذك لاملا نم
 لجرلاتام نأ ىلإ قاب نيدلا نأ حصي ىتح : ليقو.مهيبأ لام ىف 2 هدلاو ىلع مهيبأ

 . ملعأ هللاو كلذ تبثي الف ء كلذ حصي مل نإف . هيلع ىذلا

: ةندبلا نوفلكي الو . مهل وهف «نيدب ةندب كالاملا ىلع ماقأ نمو : ءايضلا فو



 س ٢٤٨

 ءالؤه اوعدا امب « ةنيبلا اوميتي نأ تيملا لهأ ىلع نكلو « مهنيد هيلعو تام هنأ
 نوذخأيالو { نوبلاطلا هللا قتيلو . هت وم لبق اهنم أرب دق تيملا نأ : مهقوقح نم

 .اتحالإ

 هل ناك نإف .ةنيب هيلع تماقو ء قارعلاب هتثروو ى نيد هيلعو ، تام نم ليقو

 . هنع هيضقي نأ مأ ىصو

 نكي مل نإ هلام نم عيبو «مهتوقح ىف قوقحلا لهأ مفر ، ىصو هل نكب مل نإو
 لهأ فلحتسي مث . ةلداملا ةنيبلا مايق دعب كلذو . نيدلا لهأ ىضقو ، قرو هل

 . اوضق اوفلح نإف . مهقح اوضبتي مل مهنأ : نيدلا

 : ةنيملا مهيلعف 2 هب اورقأو ء لذ فرعو ى ءاضتلا ىف اولخد دق اوناك نإو
 . لصو اذإ هتجح ثراوللو . اذكم هتح نم ىقبو تام هنإ

 اهنأ : ةنيبلا اهيلع اوماقأو سانلا اهفرع ث ءايشأ كرتو 2 كله لجر ىف ليقو

 وأ ةقرس وأ ةيراع وأ > ةميدو هعم اهنأ ةنيبلا دهشت نأ الإ ، اهب مهل مكحم الف مهل

 اهتحتسا وأ ڵ ةنيب ريغب اهارتشا وأ ، هل تبهو نوكت نأ نكمي هنأل كلذ هبشأ ام

 . هوجولا نم هجوب

 مهنأ : ةثرولا نيمي بلطو ث ةنيب هعم نكن ملو تيم ىلع اقح ىعدا نمو

 لبق نم ، اقح انيلع نأ لعن اماتأ : نوفلحم ةثرولاف ، تيللا ىلع قحلا نوملعي ال

 . تيملا اذه

ىلع اقح لجر ىعداف “ ادالوأ فلخو ، تام لجر ى 4 ىراومحلا ىأ نعو



_ ٢٤٩ 

 ىلع قحلا اذه هل نأ عي ام : فلح نأ ةثرولا نم دحاو لك نيمي بلطو 2 تالاهلا

 . نيغلاب اوناكاذإ { ةدح ىلع نيمي ةثرولا نم دحاو "لك مزلي هنإف . هرلاو

 ىحلا اذه نأ :ةدحاو نيمي الإ مهل ىعدملا ىلع سيلف ء ىعدملا نيمي اوبلط نإف

 . ىعدملا نيمي اميمج اوبلط اذإ اذه . مهدلاو ىلع هل

 ىلع قحلا اذه مهنم دحاو ىلإ بلط املكف « دحاو دعب دحاو بلط نإو

 قحلا هل بجو « ةثرولا نم دحاو هفلح ايلك هنأل ؛ ىعدملا ىلع نيملا هل ناك هدلاو

 بلاطلا ىلع نإن . ةثرولا كلذ ركنأف ء تيملا ىلع قحلا ىعدا اذإ امأو .هتصح ىف

 . تام نأ ىلإ ، كلاهلا ىلع قاب هنيد نأ : ةنيبلا

 لأ هللاو . ةنيبلاب ءافولا حصي ىتح تباث نيدلا نأ : رخآ لوق هيفو

 . قيفوتلا هبو

 انيد هبحاص ىلع اهدحأ ىعداف 0 امصتخا اذإ نيمصملا نأ : مشاه معزو

 ىلغ . ةنيب نكن ملو ' ىأ ىنربخأ لاقو . بئاغ لجر لبق نم وأ ، هيبأ لبق نم

 ١ . نيملا ةيلع ىعدملا

 نكت ملو « هسفنل ىعدا نإو . فلحب وأ ، ىطعي ىتح سبح همصخ لك نإف

 . نيلا هيلع ىعدملا ىلعف ث ةنيب

 . هتح ذخأو ء ىعدملا فلح لكن نإف

 هنأ : هيبأ نم مملا ىلع قحلا ىعدا اذإ اذهو . هل قح الف لكن نإو

 لاق نم لاقف . اذه وحن وأ ، اذكو اذك هيبأل هيلع نأ : هريغ هب هربخأ وأ هربخأ

. ةصاخ هيلع ىعدملا ىلع نيملا : انهاه



 _ ٢٥٠

 نالف وأ ، هدلاو هربخأ دقل : فلح 2 ىعدملا ىلإ نيملا در نإ : لاق نم لاقو

 . اذكو اذكهل هيلع نأ

 ديرأو غلپ دق 2 متيلا نإ بلاطلا لاقف بولطملا ىلوو بلاطلا فلتخا اذإ و

 . نيملا هنم

 . غلب دق متيلا نأ بلاطلا ىلع ةنيبلا 2 غلبي مل هنإ : متيلا ىلو لاقو

 . فاصنإلاو كحلا ىلإ هوعدي نأ ك احللف { هغولب ىلد ةنيبلا رضحأ اذإف

. قيفوتلا هب و . لع أ هللا و



 س ٢٥١

 نوسمخلاو ىداحلا لوقلا

 ضورعلا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 كلذ ىف نهملاو

 ىارتشا هنأو « هل هنأ :ءانإلا اهدحأ ىعداف 2 ءانإ ناعزانتي 2 نيلجر ىف ليقو

 . هب ىلوأ ديلا اذ نإ هنهرو هل ناكهنأو ، اذه دي ىف ناك هنأب : رخآلا هل رقأو
 . ةنيبلا رخآلا ىلعو

 . اذه لثم ديعس وبأ لاقو

 نيب كلا دنع هراضح إ ىغبنيف ی ضورعلا نم ءىش ىف ةعزانملا تن ك اذإ و

 هابشأو ! غوصلاو بوثلاو ءانإلاو فيسلا لثم ، لمحب امم ناك اذإ ى ك احلا ىدي

 . کالذ

 . لوصألا ىف مكحلاكهين كلاف « هلثم لمحم ال ناك نإ و

 لوقلان ،اقرخ هيف ىعدا م « هب باغو 2 ابو" لجر نم ىرتشا'لجر ىف ليقو
 . هنيم عم عئابلا لوق هيف

 . كنم هتيرتشا ىذلا وه بوثلا اذه : ىرتشملا لاق نإف

 لوقلاف ، نملا ذخأ دق ناك نإ : لاق نم لاقف . ثالذ ملعأ ال : عئابلا لاقو

 . هنيمي عم هلوق

. هغيمي عم ىرتشملا لوق لوقلاف ، ءىش نعلا نم ىق ناك نإو



 س ٢٥٢

 ؛ىرتشملا عم بوثلا باغ اذإ لاح ىلع « عئابلا لوق لوقلا نإ : لاق نم لاقو

 وه هنأ هلوق لوقلاف . رايخلا مايأ ى هدر دارأف { رايخلا هيف ىرتشملل نوكب نأ الإ

 . هنيم مم

 { رك انت هيف عقو محش باغف ءةفصلاو نيعلا ىف هباشقي ءايشألا نم ناكام لكو

 لثم كللذو . عطقلاب نيهلا هيف هيلع بجي ايف ىرتشملا ىلعو معلاب عئابلا ىلع نياف

 ىلع عطقلاب هيف نيملاف ء نيعلا ىف هباشتي ال ناك ام ى كلذ هابشأو بايثلاو مهاردلا

 ىف ةجحلا نم تبثي ايف ، هراكنإو عيبلا ىواعد نم نوكي اين ، ىرتشملاو عئابلا

 هيف تبثيل ، ميبلا دقع ىف ىواعدلاو رك انتلا ناك اذإ ثالذو . هيف نيملاف ء عيبلا

 . ماكحألا نم هيف دلوتي امو ي ميبلا دقع كح

 { نيميلا بلطي امإ هنأو ء عيبلا ىوعد عم نلا ىف ىواعدلا تناكن إ امأو

 اذه لبق نم ى ماردلا هذه هل هلبقام نيبلا امنإو . عيبلا ىف هيلع ىعدملا ىلع نيمي الف

 . هيلع هيعدي ىذلا عيبلا

 قح هل هلبق ام ، انباحصأ عم هيف نييلاف ى اعاتم وأ اشاق هل ذخأ هنأ ىعدا نمو

 . هل هذخأ هن أ هيعدي ىذلا ء شاهتلا اذه نم

 ؟ وه ك هنيبي ل ، اعاتمو مهارد هدع نم ذخأ هنأ : رخآ ىلع ىعدا لجزو

 اثيش تفلتأ الو كدنع الو ڵ كمم ام : فلحب نيميلاو ى هاوعد عمست : لاق

 . لاملا اذه نم كيلع ىعدي ام لبق نم 2 اقح هيف اذهل لعت

 هل هلبق سيل : لاقف . ائيش هل هدنع نأ رخآ ىلع لجر ىعدا اذإ : ديعس لاقو

 هلبق ام فلحمالو « هيعدي ام ىلع فلحب هنأ ىعف ، كلذك هل فلحب نأ بلطف « قح

. قوفوتلا هبو . عأ هللاو . هملسيو { قحلاب رقي وأ « قح هل



_ ٣ ٥ ٢ _ 

 نوساو اثلا لوقلا

 لك ألاو ديلا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 كلذ ىف نيعلاو

 هبلط مث ، كله دق لجر ىلع هاعداو ( الام لك أ نم : هللا دبع وبأ لاق

 . لك آلا تام وأ ‘ هيلإ هتنرو

 ؟ اهف لوقلا فيك : تلق

 نم ملعب لال اذه لك أي لك آلا اذه ناكاذإ : اولاق رثألا ىف هانيأر ام ىلعف

 امب ىلوأ هتثروو . هتجح تتامو ، تام دقف ء لك آلا تام ىتح ث هيلع لوك ألل

 ٠كلذريغ وأ ‘ ةلاكو وأ ‘ ةمعطب لك أ امنإ هنأ :هتثرو وأ ‘ قابلاحصي ىتح(1{ لك أ

 هنأ حص اذإ كلذب ىلوأ هتثروف ، ىح لك آلاو هيالع لوك ألل تام اذإ امأو

 . هيلإ لاز امب اذه حصي ىتح ‘ مهححاصل ناك

 . هب ىلوأ وه ، لصألا ىف هل وه ىذلاف ، اذه لثمف اعزاننو نييح اناك اذإ و

 الو 0 ركني ال اذهو . هل هن أ : اذه هاعداو ‘ رخآلا دي ىف كلذ ناك نإف

 . اذه ىلع هيعديو { هد٫د ىف وه ىذلا هبجوتسا رقف ي ريغي

 . كردي مل دعب نم « ركنأو باغ نإو

 ، تام دق لك لا ناك اذإ 2 هيلع لوك لاو لك الا توم نيب قرفلاو

. هتثرول بجو « هملعب لك أي ناكو
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 . هيلع ركنيال اذهو . هياع هيعدب و « هملعب لك أب ىتحف « نييح اناك اذإو

 نأ ىلإ هدي ىف وهو « دهشملا هلك أي ناكو ى لامب لجرل دهشأ لجر ىف ليقو

 ، هل هب دهشأ ىذلل هن أ ىدنع ص هل دوهشملا ةنرو هبلط وأ ك هل دوهشملا هبلط و {\ تام

 7 تو ىتح اذه ملعب هلكأي هل د وهشملا عجر ش ض هنم هضبقيو هيلإ ملسي ىتح

 . هب ىلوأ هتثرو نوكت

 دق لجر دي ىف الام ىعدي لجرلا : ىوعد الو « ةجح هبحاصل نوكت ال اممو
 « لع٫ نم هركنأ م . هركني الف { هعمسي وهو « هل هنأ هنم ءاعدا ‘ هيملع هلك أ

 . ثالذ ريغو ث ةبادلاو دبعلا ىف كلذكو . هل ةجح الف « بلطو

 لك أي ناك هنأ : لدع ةغيب هتثرو ماقأف ، لاملا لك أىذلا تام اذإ امأو

 ىرف اذه ىفو . هب ىلوأ هتثرو \ تام ىتح هدي ف وهو { هيحاص نم ملسب لاملا اذه

 . تيملاو ىحلا نيب

1 
7
 ه ىعديف ، هدجل ناك هنأ : الام ىعدي لجرلا كلذكو ي ح 

 . لبق نم هيعدي هوبأ نكي ملو

 . ةنيب هيلع ىعدي الو « هل ىوعدال : ليقف

 كلذ بلطي تيللا كلذ نكي ملو ، تام دق ثراو ثاريمىعدا اذإ كلذكو

 ةلأسملا هذه حرش مدقت دقو . ايباتتم مهتوم نوكي نأ الإ ٬ تام نأ ىلإ ، بلطلل

 . باتكلا نم عضولا اذه ريغ ىف

مهدحأ دي ىف ناكو 9 مسقي ملف ، هتثرو ىلع الام فلخو ، كله لجر ىف ليقو



 و ٥ ٢ _

 دحأ لب , ، لك الا تام ش . هكيرش تام نأ ىلإ هلك أي و 2 هعنمو « هزوح

 ؛ هل بهو الو « هكرش نم هارتشا هنأ دحأ لهي ملو 2 مسق هيف ىرج لالل اذه نأ

 . هوجولا نم هجوب هيلإ هلازا الو

 تام اذإ ، نيلسملا ضعب لوق ىف ، لك لا ةئرول ةجح ةلكألا نإ : ليقف

 . قح ريغب الطاب هلك أ هنأ جصي ىتح ء لك آلا

 ىح هلاحب لاملاو ، اهريغك تسيل ، كيرشلا ثراولا ةلك أ نإ : ضعب لاقو

 ٠ هوجولا نم هجو وأ { ةبه رأ ؛ عيب نم ؤ ىح هجوب هلكأ هن أ حمعي

 نم لوقلا رثك أىف ةتباثف ، لاملا ىف هل ةجحال ىذلا ىنجألا ةلك أ امأو

 . فالتخالا هين ىرجي هلثمو اده ىف و . نيملسملا

 الو ث لوألا كلاملا لام لال اذه نأ جص اذإ هنأ : كلذ نم بحت ىذلاو

 ؛لوألا سنلا ىلع ةثرولا ىلع متي هنإف ةلاحلا هذهلإ مسق هين ىرج هنأ ةنيبلا ممت

 هزوح هدي ىف ناك هنأ حصي نأ الإ ، هريغ زوحك سيل انعم كيرشلا زوح نأل

 نود هتثرول لاملاف . كلذ نوركني الو ، نوربنيال مهو « هئاكرش ىلع هيعديو

 . كل ؤ مهناف . كلا ىف مهريغ

 نأ : ةني رخآ لجر ماقأ مث . هلك أيو هيعديو 0 لام هدي ىف لجر ىف ليقو

 لاملا لك أ ىذلا دارأو . ةلداعلا ةيببلا كلذب تدهشو . هيبأ نم هثرو 2 هلام لاملا ا

 اذه نأ : هللاب نيملا هيلع هل نإف . هيبأ نم هثرو هنأ : ةنيبلا ماقأ ىذلا نم ث نيبلا

 . اقح هيف اذهل لعي الو { هيبأ نم هثرو ي هل هن أ : ةنىبلا هب هل تدهش ىذلا لاملا

 سبل امي هل تدهش اهنأ لهي امو ، لامل اذهب ةنيبلا هل تدهش ىذلا لاق نإو

در_ وأ ، اتح لاملا اذه ىف اذهل نأ لعي امو 2 لطاب هل تدهش اهنأ لعي الو 2 هل



 س _ ٢٥٦

 امو ى هل لاملا اذه نأ : همصخ فلحب ، همصخ ىلإ نيملا در اذإف . همصخ ىلإ نيملا

 . هوجولا نم هجوب اقح هيف اذهل لمي

 .ىش هل نكي مل ء فلحمنأ ىبأو « نيملا نع لكسن نإو . هل ناكفلح نإ

 اهدحأ لك اف ، نيغلاب نيدلو كرتو 2 كله لجر ى انعمس :دلاخ نب دمحم لاقو

 نأ ، ركني الو رنيال رضاح رخآلاو لك آلا كله ىتح « هملمب هيخأ ىلع لاملا

 هوخأ لك أ ايف رخالل سيلو ، مهوبأ لك أ امب قحأ هتئروو تنام دق تيملا ةجح

 . ىوعد ريغب هيلع لك أ ولو . هتوم دمب ءىش هلطب

 لصف

 نم ثرو ا ء هبحاصل امهنم دحاو لكر قأ نيلجر نعو : رتوملا فأ نعو

 كرتو ى تام ىتح هلك أي ثبلو . ائيش هبحاص ىلإ امهنم دحاو لكل سي ملو « هيبأ

 ء لك أ امب ىلوأ لك آلا ةثروف ؟ كلذ ىف ىأرلا فيك اهدحأ ىقبو « ىاتي ةثرو

 ةلك أب ملع مش . هب هل رقأ ام لعو « رقمل رارقإب لع دق ناكاذإ 2 ءىش هل رةملل سيلو

 : رقملا ةثرول لاملاف . لدع ةنيي اذهب تحصو . هيلع كلذ ركني مف ء تام ىنح « هايإ

 . ءىش هل رقملا ةثرول سيهلو

 ىذلا ع تيملا ةثرول هب رقأ ام ملسي 2 هيلع تباث هرارقإ نف ك امهنم ىحلا امأو

 . هب هل رقأ ام لعو . ىحلا اذه هرارقإي لع دق ء تيلل هل رقملا نوكي نأ الإ 2 هب رقأ

 ؛ هيلع كلذ ركنيال وهو ث هنم ملعب هيلع هاعداو ك هل رتملا نم ملسب رقملا اذه لك ا

 امب ، تيملا ملعب هاوعدو « هتلكأم تضقنا دقو . مكحلا ىف ىحل لامف « تام ىتخ

. قحب هل رقأ اذإ ى هتئرو ىلإ هب هل رقأ
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 رضيال ، عيبلاو رارتإلا لبق هل تناك ىتلا ديلاب عئابلا وأ رقمل ةلك أ : ليقو
 عجر م . امهيلإ راص نأ دعب ث امهلع هلك أي ىتح « ىرتشملا الو ى هل رقملا كلذ

 . امهدحأ وأ انام ىح هالك أف ، مئابلا وأ رقملا ىلإ ثالذ دعب

 اهنأ تحص اذإ { تام اذإ لك الل ةجحلا بجوت ةلكألا نإ : لاق نم لاقو

 . هملع ريغب وأ , هيلع لوكأملا ملعب تناك

 . هملعب كلذ نوكي ىتح : ليقو

 لس+ب ، تيمل هب رقأ ىذلا لاملا اذه لك أ امهنم ىحلا اذه ناك نإ : ليقو

 تاه ىتح ، هلك أي هنأ نوميو « مهبأل هب رقأ دق هنأ نوملعي مهو تيملا ةثرو نم

 ناك نمو . هل ءىشالن ء انلاب لرألاتيلا ةنرو زم ناك نمنإ : ليقف . ىلا اذه

 .. هتصح هلف ٤ امقي مهنم

 2 هب هل رورةملل هنأ : تام نأ ىلإ رقملا هلكأ مث ، لامب هل رقأ نميف ليقو

 هيلع هلك أ مث « لاملا زاح « لاللب هل رورقملا نوكب نأ الإ ، رقملا لك أ هرضي الو

 . لك الا ةثرول وهف « هملعب تام ىتح ى رقملا كلذ دعب

 . هتثرول ةجح هلمك أ اذإ لاملل رقملا لك أ : لاق نم لاقو

 بصتنم لاملا ثلذ نأ ، هعم حص الام ، كرتو « هدلاو ثاله لجر ىف ليقو
 .هدلاو دد ىف

 . هلحب هذخأ هدلاو لعل « هيردي امو : لاق مث . لالح هل : لاقف
 ؟ ةقن ريغ هعم هدلاو ناكنإ وأ ا ةيالولا ىف هعم هدلاو نإ : هل تلق

 . ةيالولا ىف نكي ل وأ ، ةيالولا ىف ناك« دحاو لمبسلا : ةيواعم وبأ لاق

 كالذ رفيال وهو 0 هثراو ةرصحم رخآ هاعدا 0 لام هدي ىف ناك لجر ىفو

٩) >_ نيبلاطلا جهنم - ( ٧
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 اذه ذخأ دارأ ىعدملا نإ مث . تام نأ ىلإ هزوحمو هلك أي ناكم . هركفي الو

 ؟ كلذ ىلع لاملا ذخأو هعنم ثراولل له : لاملا

 نوكي ىتح ، ىوعدلا رضي الف ، هيلع ىعدملا دي ىف ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 . ىعاملا دي ىف

 : اولاقف . اهف هينب فلخو « اممف تام م . امايأ لجر راد لجر نكس اذإو

 تبثت اهنإف اهايإ هترجأ امنإو . ىراد ىه : لجرلا لاق . انل اهكرت انيبأ راد هذه

 كلاهلا اهرجأ هنأ ةنيبب لجرلا ىتأي نأ الإ 2 هدعب نم كلاهلا ىنبل

 لصف

 ىذلا ىلإ هبلطي ملف « مهلام ةلمج ىف عئاش ، مولعم مهس موق لام ىف هل ناك نمو

 همهس بلطي مل مش . رذلآ ثراو ىلإ لاملا كلذ لقتناف . تام ىت> « لاملا هدي ىف

 رخآ ثراو ىلإ لقتناو ، تام ىنح ى هبلطي ملو ء ىناثلا ثراولا تام ىتح « اضيأ

 ىعدي كلاهلا نكي ملام ، كلذ همبس كردي هنإف . ثلاثلا ىلإ هبلط م . ىناثلا دعب

 همهس قحلي وهف ، كلذك نكي مل اف . ربفي الو ملعي وهو 2 هنود هسفنل مهدلا اذه

 . ةجح هيلع تبثي كلذ هتوكس نوكي الو . هدجو ثيح

 دعب لاملا ىلإ رظنف ، تام وأ 2 هغفع باغ مث ، لجرل فرعي لام ناكاذإ و

 نأ : ةنيب رخآلل حصي ىتح « لوأالل همكحف 9 رخآ لجر دي ىف هتوم وأ هتبيغ

. هل لاملا



_ ٩ ٥ 

 لصف

 : نالوق هيفف . ركفي الو ريغي الو رظني دهاش وهو ث هلام هيلع كلم نمو

 [دهاش ناك اذإ , هل ةيبحالو . هنرد كلمو ، هيلع كل ذ تبثي : لاق انباحصأ ضعب

 . ةيقت كلانه نكي ملو « ركنم الو كلذل ريغم ريغ

 لقتنم ريغ هكلمو ي كلم هيلع عقي الو ، هيلع تبثيال اذه نإ : ضعب لاقو

 . ةتباث هتححو هنع

 . هنود هلام كلمو « هيلع ىدعت نم ظ نم بجيتيو « رظني هب نأك : لاقو

 هعرزف هلام ىلعو « هنكسو هلزنم ىلع لجر عقوتف { باغ ، لجر ىف ليقو

 الكن . لجرلا دي ىف هلام دجوو « بانلا مدق م . هلزا ءاش ام وأ | نينس هلك أو

 . لاملا نيبو هنيب لاح « هلام نم اتيش ذخأي نأ دارأ

 . هب ىلوأ وهن 2 ءىش هدي ىف ناك نم : ليقف

 . هب ىلوأ وه نامك ، هل لاملا اذه نأ : ةنبب بئاغلا اذه ماقأ نإف

 . هيف ديلا اذو هب لوأ ناك هل لاملا اذه نأ :ةنيبلا لاملا هديىف ىذلا ماقأ نإو

 { هل لاملا اذه نأ : ةنيبلا ماقأ ىذلا ناك ، ىوعدلا و ةلك ألاب ةندبلا ماقأ نإو

 لب هلك أيو ء لاملا اذه ىعدي ناك اذه نأ : ىعدملا ةنيب دهشت ىتح « هب ىلوأ وهف

 . هب ىلوأ وهو ، اذه نم

 لصف

 ذخأيو 2 هلكأ هل زئاف ، الام هدلاو دي ىفدجو نم نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو
. مارح هدلاو دي ىف ىزلا لاملا اذه نأ : ةلداعلا ةنيبلا هعم حصي ىتح « هنم هثرإ
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 زاج ى هدلاو دي ىف هدجو اف « لاملا اذه ةفصب افراع دلولا اذه ناكول نإ : لوقنف
 وأ ك لاملا اذه نأ : ةلداعلا ةنيملاب ححصي وأ ملعي ىتح 2 هنم هثارعم ذخأو هلكأ هل

 . هربذل هنم اءرج

 دي ىف ناكو . هللا همحر رثؤلا ىبأ ىلإ لصوف لجر كلذب ىنع : ليقو

 هدلاو دي ىف ىذلالاملاكالذنعجرحتي دلولاو هيعدي هنأ الإ « نيبئاغ موقل لام هدلاو

 لك : هللا همحر رثؤملا وبأ هل لاقف . نيبئاغ موقل هنأ : سانلا عمو هعم رهاشلاو

 كدلاو دي ىف ىذلا لاملا اذه نأ : ةنيبلا كعم حصت ىتح « كدلاو دي ىف تدجو ام

 . مارح

 لهأ كربخأو ث كدلاو كيلع هفلخ فيس نعو : ىراوحلا ىبأ باوج ىنو

 ىف فيدلا اذه ناك اذإف . دلبلا لهأ ربخب الإ كعم حصي ملو ء ىدنجلل هنأ دلإلا

 هلاو امارح ابصغ فيسلا اذه ذخأ كابأ نأ تنأ لهت ىتح « هل وه كيبأ دي

 . قيفوتلا هبو . ملعأ

٭ ٩ »



 ۔ ٢٦١ ۔_=

 نوسمخلاو ثلاثلا لوقلا

 ماكحألاو ليحلا ف

 املام ركفي نأ هنم تفاخف ، هتجوزل قادص وأ 3 ند لجر ىلع ناك اذإو

 . هنود اه هز . ث هدودحم هلام عيمج هيلع ىعدت اهنإف . هثجاي هيلع

 . رمألا مطتنا دقف 2 اهل رقأ نإف

 . هرارقإ هيلع كاملا ذخأ ، هل هنأ رقأ نإو

 ‘ هربذل هعيب نأ هيف ةليحلاف ‘ ةنيبلا مدعو الام لجر نم لجر ىرتشا نإو

 . عنام الو زجاح الب « هيلع هعاب هنأ دهشيو . لاملا بر نم ةرضحب ث هب قشي نمم

 لسو & هدي ىف هنأو 2 هل هنأ : ةنيبلا هنم تبلط « هدي ىف هنأ : عدم ىعدا نإف

 .ةنيبلا ةماقإ نم عئابلا

 وهف هدي ديلا نإف . مفاد الو عنام الب { ًائدح هيف ثدحم نأ هنكمأ نإف

 . اضيأ نسح

 > اهارتشا هن أ جتحيلف & هسفن نع دلا مهدي نأ دارأف ك ةقرس قرس نمو

 ىذلا نأ جتحا نإ كلذكو . قرسلاب ةنيب . هيلع موقت نأ الإ هيلع عطقال هنإف

 . عطقي ك هل وه هق رس

 ةهش اذه نإف .اكيرش اهف هل نأو « هلاهنأ جتحي « ةيراجب انز نم كلذكو
. رلا هنع أردن
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 ىترمأ نإف . فلحأ سيل انأ : لقيلف الجر فلح نأ ناطلسلا دارأ اذإو

 تفلح فلحأ نأ ناطلسلا .

 ىلع ىفاخ اذإ ص هارك إ ناطلسلا رمأ نأل ، ههرك أ دقن ء نيملاب هرمأ نإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هلامو هسفن

ه « «
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 نوسخلاو عبارلا لوقلا

 اهماكحأو ناعأل ا ىف

 امج 1 ذخاؤي نكلو كناميأ ى ونللاب ةلا 1 ذخاؤي ال » : ىلاعت هللا لاق ١ . ت م. /, . . 2

 ع مه - - ١ ء, ے . ه ى
 كزاميأل ةضرع هللا اولعجب الو » : لاقو « ناعالا مق دةع »

 :ةلتك ىنلا لاقو . تايآلا نمربثك ىف « بذكللاىلع نوفلحم نيذلا هللا مدو

 كلذ ىف ابذاك 2 اهقوف اف ةضوعب حانج لثم ىلع دحأ فئحمال « هديب ىسفن ىذلاو

. 
 تكو هعمجو ا ربسلا رمألا : ةتكولاو . هملق ق ةتكو ثنز

 ااطبم > ١ ا٢

 الإ رجاف اهب وه الام اهب مطةي ، ربص نيمي ىلع لجر فلحم ال : ةنللتم لاقو

 بج وأر . !مق الب رامدلا عدت ةرجافلا نامألا : لاقو . نابضغ هيلع“"»وهو هللا قل

 ىنعم ىف باطخلا لصف وهو ."ركس نملا ىلع نيهلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا ةتطَط ىبلا

 . كلا

 ىعالل نم ىعدملا عضوم ك احلا فرع اذإف

 نيمصخلا نيب ةجحلا مطتل ، همصخ لذ بللطيمل ولو . هيلع ىعدملا ىلع ةنيبلا ىعرلل

 لصفو 2 امهنيب ةجحلا عطقل كمصخ ىلع نيمي كل : ىعدملل احلا لاق اهزج اذإف
 . باطخلا

 م زليف « هعم هب ناقطني اي هيلع

 ظافلأب ةددعتم قرط نم هانعم نلا بابرأ جرخأو . سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ )١(
 . ةفاتخح

 . امهنع لا ىضر سابع نبا نع دحأو ناخيشلاو عيبرلا هجرخأ )٢(
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 : ك اح لوقي وأ ء ىعدملا اهللي ىتح صخا نيمل ا كال رك ذي ال : ليقو

 . . ةنيب ديم مل اذإ نيملا هيلع ل بجي : ك احلا لرةيف ؟ هيلع ىل بجي ىذلا ام

 : هل لاق . مسن : لاق نإف ؟ ةنيب كل له : هل لاق فلحم نأ احلا دارأ اذإف

 عطنو ك همصح ىلع نيملا ك الا ىغمأ ادردهأ نإف ٠ كتندب ردهأ وأ اهرمضحأ

 . امهنيب ةموصخلا

 الإ و { اهرضحأ نإف . هتنيب راضحإ ردقب الجأ لجأ ك اهرضحأ : لاق نإو

 وهو .٩ا_>نيلسملا نيم كل 4ةفلح كمصخ فلاح نأ تدرأ نإف : ك احلا هل لاق

 مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ » : نارمع لآ ةروس ىف ىتلا ةيآلا ولتي نأ
 . ةيآلا مامت ىلإ « ةرخآلا ىف مهل َقالَح ال كئلوأ اليلق تمث

 ىذلا هللاو لق : احلا هل لاق . معن :لاق اذإف ؟ فلحأ : ركملل لوقي م

 نم ملعي ىذلا ، لاعتملا ريبكلا ميحرلا نح رلا ةداهشلاو بيذلا ملاع وه الإ هلإ ال

 ةكمب ىذلا مارحلا دجسملا بر . كاهلا ىحلا كردلل بلاطلا ةينالعلا نم لعب ام رسلل

 . نالعإلاو رسلا ملاعو { نآرقلا لزنم

 & اثناح وأ ابداك تنك نإ : هل لوقيو كلذ دعب هقحلأ بصنلا ىأر نف

 اهننسو اهضئارف عيمجب اهيدؤت ث مارحلا هلا تيب ىلإ ةجَح اذكو اذك هلل كيلعف

 .نيكاسملاو ءارقفلل ةقدص هثلثف هكلمت كل لام لكو اهحف بحتسي امو « اهجاوو

 ةلا ىلص هتنا لوسر نيمي ةروص ىف امهنع ةنا ىضو سابع نبا نع دواد وبآ جرخأ (١و

 ةناب فلحا : هفلح لجرل لاق ملسو هيلع هلا ىلص هتنا لوسر نأ : اهب فلحي ىذلا ملسو هيلع

 . ھ . ىعدملل ىنع٫ ءىش كدنع ام : ره اا هلإ ال ىذلا
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 لوق ىلع اذه . انال قلاط ىهن كل ةجوز لكو . ىلاعت هلل رح وهف كل كولم لكو

 . ججحلاو قاتعلاو قالطلاب بصنلا ىأر نم

 وأ هب كرشم هنأ الو . مالسإل ا ةلم نم جورخب ماكحألا ىف دحأ فلحم الو

 راكوأ ناز هنأ الو « رفكلا ىلإ ناميإلا نم جورخ الو . ىنارصن وأ ىدوهي

 ررح لهأ ند نم ؛ىر أ ) ىضفار وأ ىلزتعم هن أ الو { ىجرم هز ] الو » ملاظ رأ

 نم وأ ) مالسإلا لهأ ند نم ءىرب وأ ‘ مالسإلا ند نم ءىرب و أ مالسلا هيملع

 . ماكحألا ىف هب نيهلا زوجنال هلك اذهف 2 ةيضابألا نيد

 نكلو ‘ قاتعلاو قالطلاب بضصنال هن : لوقلا رثك أ وهو { ىنبجمهي ىذلاو

 . ةعزانملا هيف ىذلا ءىشلا لثم ةقدصب

 دنع ةعزانملا هيف ىذلا ءىشلا نم رثك ب فلحم نأ زوجي هنإ : مهضعب لاقو

 عأ هللاو . بصنلا

 ىأب وأ اماك هلا ءامسأ نم ءىش ملا ك احلا فلح اذإ هنأ : نوملسملا عمجأو

 يح رلب وأ نمح را رأ هلاب وأ ميحرلا وأ نمح رلا وأ هللاوك : هللا ءامسأ نم ءىش

 . ماكحألا ىف ةعطاق نيج ىمهف « ىلاعت هللا ءامسأ نم كلذ ريغ وأ

 نأ ءاح رو ؤ فلالا كلذب ىوختيل > ىلات هللا ءامسأ او )ركو ا وظلغ امب او

 همصل ًاتنعتم ناك نإ فلجلا عجر نأ ءاحرو « هيلع ناكنإ قحلاب رقيو لكغي

 . هفيلح نع عجري نأ

ثثجلاو ربلا ىف نيملا توبث ىنعم ىف( دحاو مساك و هن هللا ءامسأ نم ررك امو
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 ةرافك هملعف ك ثنحو ىلام ها ءامسأ نم ةريثك ,امسأر فل> نم : اولاق مهنأل

 . ملعأ هللاو مةذ>او

 نيمملاق ، هفرعي ص هريغ ىلع هسفنل اقح ىعدا نف . ةفلتخم سانلا نيب ناميألاو

 . هيلع ىعالملا ىلع عطقلاب هيف

 ك ه رتشا لام وأ هثراو 4ز أ ا تيم ىلع ىعدا عدم لثم ك ذع باغ ام امأو

 لاز لام هنأ ىعدا وأ 2 هضبقي مل هنأ ركنأف ، هل ءىش ضبق ىف هلكو ليكو وأ
 اذه ثرو دقل فلحب نأ ملاب نيملا هياع امنإف : ةبه وأ ءارشب ، هريغ نم هيلإ

 . کالد هابشأو ىح ٨ اذهل امو هل بهو وأ { هارتشا وأ لاملا

 ىعدا اذإ ث قلا نم. ىعدملا هيعدي ام ريغ نيملا ىف ك احلا ديزيال : ليقو

 نأ الإ رثك أ الو لقأ الو : لوقي الو . مهرد ةئأم هل هيلع ام هفلح ك مهرد ةماس

 قح هل كيلع الو : اضيأ هل لوةي الو هيلع هنأ هفلحيذ 5 هل هنيب و ىعدملا ثالذ ىعدي

 ريغ ىقح هيلع هل نوكي نأ زوجي دقو . فرمي الام اذه نأل « هوجولا نم هجوب
 . هملع هيذ هنع باغ دق ءىش نوكي وأ ، نيملا هيف هيلع در وأ « هب هل رقي ، اذه

 . ىعدي ام ىلع هفلحتسل امنإ و

 { مهارد ةرشع هيلع هل نأ : لجر ىلع لجر مفر اذإ : حبسملا نب دمحم لاق

 هل هيلع ام هفلح . ال : لاق نإف ؟ لفأ وأ ةرشع نم رثك أ هل هيلع كالأ : هلأسف

 ٨ فصنو مارد ةرشع هيلع هل ناك اذإ هزأل ؛ رثك أ الو لفأ الو 4 مهارد ةرشع

. مهردلا فصن ىلع هفلم ڵ رخآ نيمي ىلإ جاتحا
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 دةف { رثك أ الو لقأ الو « هفمل> دق ناك 4 مارد ةعسل هيملع هل ناك نإو

 . دحاو نيمي ىف هبلطم هل عمج

 كمياع ام : هفل> لجرل الجر فل> اذا ناك نياسلما صضصبجب نإ : لمق دقو

 . هنم اتيش الو ) اذكو اذك نالفل

 هل هيلع ام هفلح : بلاطلا لاق اذإ : نامثع نب ناهن لاق : ىراوحلا وبأ لاق

 . مهارد ةرشع هل هيلع ام هفل> « رثك أالو لقأ الو . مهارد ةرشع

 ماد ام © هيلع ىعدي ام عيمج هفلح ، رثك أ وأ لقأ ىعدا بلاطلا داع نإف

 هنع فرصي 7 . رثكأ الو لقأ الو بولطملا فلع ىتح 4 اريثك وأ اليلق هيلع

 . نيملا

 . هيلع ىعدملا كلذ بلط اذإ ىعدملا ىلع نيملا در لوقلا ىلع انباحصأ قفتاو

 . قلا بحاص نيم عم { رحاو لجر ةداهشب ىذني نأ“>ىفاتا ىبي الو

 . كلذك نيدلا لزني ملو 2 كلذك سيل كحلا نإ

 ىلص ةتنا لوسر نأ امهنع هتنا ىضر سابع نيا نع ىنافلاو دواد وبأو ملس جرخأ )١(
 ريغ ىف سيل هنإ : كلام لاتو . لاومأل ىف كلذ : اولاقو . دهاشو نيميب ىفق ملسو هيلع ةتنا

 ىضق : لاق هنأكف « دهاشلا سنجو نيملا سنجب ىضق ىنعملا : فسوب نبا بطقلا لاق . لاومألا

 : ىلاعت هلوق ةجملاو . نادداش دجوي ل اذإ نياب ةراتو ث نادهاش دجو اذإ ةداهشلاب ةرات

 دحأ وهو . ةيضابألا بهذم وه بطقلا هلان ىذلا اذهو : تلق . كنم لدع ىوذ اودهشتساو
 نسلا نب دمع لات . ىعازوألاو ىروثااو هباح مأو ةفينح وأو ىلع نب ديز لاق هب و . مهتمئا

 ةب اجصلا نم مج لاق لوالاب . نآرقلا فالخ نأل دهاشلاو نيمملاب ءاضقلا خسفي ةقينحىبأ بحاص

 :لي : بطقلا لاقو . ىعناشثلاو كلامو ةيوداجلاو ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف بهذم وهو . نيعباتلاو

 = ى ام ىلع ةدايز نمض اذإ ثيدلا نأ كلذو . خسن كلذ ن; : انلق اذإ نآرقلا خسنتال داحآ و
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 . اذكو اذك هيلع ام هللاب فلح نأ وه : مطقلاب نيلاو

 . اذكو اذك هيلع نأ لي ام : ملعلاب نيملا و

 . هريغو جحلاو ةقدصلاب : بصنلا نيميو

 عطقلا عضوم ىف ملعلاب فلح وأ « ملعلا عضومىف عطقلا نيميب فلح ادإ مكاحلاو

 . قحلاب مهنيب مكحمو ، ىلوألا ةيضقلا ضقتفتو ، موصخلا دريو ث ةبوتلا همزلت هنأ

 صلا ىلع اهرخأت ك اح زوجي سيلف ، همصمل نيي صملا ىلع بجو اذإو

 . تقوب اهف صخ 7 ‘ ركنللا ىلع نيملاب رمأ ‘ :نل ىنلا نأل ؛ .

 . تاقوألا هب صخ ام الإ بوجولا ىلع رمألاو

 ةدايز لب اخسن نوكي ال وأ ى نييفوكلا دنع نآرقلا خسنتال ةنسلاو . اخننوكييفأ ، نآرقلا =

 ىهو ةدايزلا كلتو ث ةجح ةيآلا نأ الإ ، ىدنع قحلا وهو ي زاجحلا لهأ بهذ هيلإو . ةلقتسم

 ؛ هب لوقأ الف كلذ ىف خسنلا امأو . ليوأتلل لباقو لاح ةعقاو اهضراعت ، دهاشو نيميب جكملا

 خسنلا نال ؛ اغخسنال قالطالل ادييقتو ةدايز نوكت تبث اذإ دحاولا دهاشلاو نيلاب كحلا نال

 تدرو دقو . دحاو لحم ىلع نادراوتي خوسنملاو خسانلا نالو . انه مفر الو مكحل نر

 : سنجلا دهاشب دارملاف ع ترضحأ ام سفن تملع » : ىلاعت هلوقك ى مومعلل تابثإلا ىف ةركللا

 . ةيسنجلا لأب دهاشلا ةياورك ةياورلا هذهو . سفن لك : ردقي وأ دارملا اهو . نينثاب قداصلا

 عم نيمملاب ىضق ملسو هيلع هتنا ىلص هنأ هتنا دبع نب رياجو ةريره ىبأ ىلا هجام نيا ىور اك
 نيتآرماو لجر نم وأ نالجر نم ةداهشلابو ةنيب دجوت مل ذإ ةرات نبمملاب ىضق ىأ 2 دهاشلا
 . قلطملا ىنعمي ديقملا لايعتسا نم كلذو . ميج ىنعمب درو دقو . اعم نيهجولاب ىضق دقف . ةرات

 سنجب ىأ نيلاو دهاثلاي ىفق ملسو هيلع هنا ىلص هنأ سابع نبا ىلإ هجام نبا هاور اكو
 ةنا ىلص ىنلا نأ : قورسم ىلإ هجام نباو ةبيش ىبأ نبا ىور امكو . نانثالا هب دارملا دهاشلا

 دارملا 7 نينثالاي قداصلا سنجلا لحرلاب دارأ بلاطلا نييو لجرلا ةداهش زاجأ ملسو هيلع

 ثيدحلا ريغ ىف لاقي دق اضيأو ، لوهجم هينو . عطقنم اذه نأ مم ، ناتأرماو لجر كلذب قحليو

 . هنم دارملا ه ا . دحاو دهاش دوجو مم هيلع ىعدملانيميب وأ ، ىعدملا نيميب ىضق هنإ : ريخألا
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 . هيلع بجي امب اهنم ءىش لك ىلع فلح « ةفلتخم ءايشأب ىوعدلا تناك اذإف

 . ىمس قحلا نم ىم نأ جاتحم ناكام

 . ىمس لعفلا نم ىعسي نأ بح ناكامو

 اهنم هيلع ام وأ ، ىقح اهنم هلبق ام اهلع فلحم قلا لاعفألا نم هيف لخدي امو

 . ةدحاو نمب ىف هلككل ذ نوكيو . كلذب ىمس قح

 .ءىش دعب ائيش ناجألاب الجر تنمتي هنأ لجر نم هل ناب اذإ ك احال ىنبنيو

 هغلحتسأىتح كبلاطم عجاف . ةدحاو انيميالإ كل هفلحتسأ ال ىنأ : هيلع جيتحم نأ

 . هللا 4حر بوبحم نن درح كلذ لعف . ةدحاو انيح كل

 ىعدملا لاق مش ٠ نيملا ضمب : ك امل هفلحف « ىعرلل ىلإ نيملا تدراذإ : ليقو

 . فل>أ از أ نيملا نع كسم ا : 4۔لع

 . عأ هللاو . نيملا 7 لاس ء كلذ هل نأ ىعم اذكح : لمعس وب أ لاف

 : موف لاق . فلحب الو لامب ىدتفيف « لطابب هيلع ىعدي نميف فلتخاو

 . كلذ هل

 . نيملا نم هسفن اهب ىرفي ريناند لذب ةفيذح نأ ىورو

 . مارحلا هاخأ معطيو هلام عيضي نيئيش عمجي الو . فلحم : موق لاقو

 . هيلع مثإ الف فلحف « هيلع هنأ ملي ملام هيلع ىعدا نإف ٠

. قيناود ةعبرأ ىلع فلح « هللا همحر ةديبع ايأ نأ انغلب و



 ۔ ٢٧٠

 لصف

 ؟ هدعب ىوعد هل عمس الو هاوعد عمطت بجوب ىذلا ظفللا اف : ليف

 ىلع تناك ص كال ىوعد لك تعطق دق : ك احلا هل لوقي نأ ثالذ : لاق

 . مويلا اذه ىف تقولا اذه ىلإ ىنم ايف اذه . كمصخ

 دعب هل عمست مل ، تالذ دعب هيلع ىعدا مم ى هيواعد ىلع هفلحو معن : لاق اذإف

 . هاوعد هنع عطتتنا دقو . تقولا كالذ ىف ىوعد كالذ

 مويلا كلذ ىف هيلإ الز" مث ، قح هل همزلي ام ردمتب { كالذ دعب هنع اباغ نإف

 . كلذ ثودح نكمأ اذإ « هنم تعمس ىرخأ ىوعد هيلع ىعداف « ةبيغلا دعب

 الإ ك احلا ىلع كلذ سيلف ڵ فحصملاب همصخ هل فلحم نأ معلا بلط نإف

 ' عأ هللاو . هل کالذ ناك« اهجو كلذ ك احلا ىر نأ

 لصف

 بجحي ىذلا متشلاو فذقلاو دودلا ىف الإ ءىش لك ىف سانلا نيب ناميألاو

 ذخأ ام ى عاتملا ىلع هللاب فلحتسي هنإف ء قرسلا ىلع الإ ناميأ هيف سيلف ، دحلا هيف

 . فلحب مل نإ هيلع عطق الو 2 اعاتم هل

 . نيميلا هيفف ، هيف دح الو . ربزعتلا هيف بج امنإ : لوقلا ضعب ىفو

 ۔ ان ا سبحلاو ر زعتلا هيف بحم ايف ىرأ ال : رثؤملا وب أ لاق

مهملع الو نايبصال سيلو ث ناميأ اذه ىف مهملع سيل : ىراوحلا وبأ لاق



 ۔- - ٦٢٧٦١

 ىفالو ، دجسم الو ، قيرط ىف الو ، بئانل الو ، ميقيل بستحا نل الو ك ناميأ ا
 . نامأ ةيفاص

 الو . باسنألا ى نامأ ال : لمق كلذك . نامأ مومرلا ىف سلل ثكالذكو

 . مهلع الو مه ال درلا ىن الو 4 حاكنلا ف

 نيملا هلو ، ىمهألا ىلع نيمبال كلذكو

 اضيأ هل نيعي ال : ليقو

 هل اودهش ام ةداهشلا لهأ ىلع الو ، هيلع كح نمل نيم ك احلا ىلع سالو

 . لطابب

 امهتداهش نع اعجر امهنأ . نيدهاشلا ىلع هيلع دوهشملا ىمدا اذإ . ليقو

 . امهلع نيميال : ىأرلا باحصأ لاق

 اهملع تيضق الإو افلح نإف . هلام افلتأ امهنأل نيملا امهيلع : مهضعب لاقو

 . لاملاب

 ليبسلانبا وأ ء اذشلا وأ ءارقفلا وأ ، نيبرقألا ةيصو نمىعدا نم كلذكو

 ىلع انيمي هل نإف ، ىدولا الإ هيلع الو ث نيمي هل سيلف : ربلا باوبأ نم ائيش وأ

 . ربلا باوبأ ىف اياصولا نم تيملا هب ىسوأ امف ، ةئرولا

 كل ذ بلط اذإ اياصولا هذهب ىموأ هنأ نوملميام نوفلحتسي : رثؤملا وبأ لاق
 . هتياصو توص نأ دعب ڵ ىصولا

. نيمي دلاولا ىلع دلولل سيلو



_ ٢٧٢ 

 نيما ةدلاوللو ث دلولا نع نيملا دلاوالو . نيملا هيلع هل نأ : لوقلا ضعب ىفو
 . هل عزاني ىذلا هليكو الو ، ىعألا ىلع نيمي الو . اهدلو ىلع

 .كل ذ ى اهلع نمععالو 0 جوزلل مزال وه { نيتنس ىله دلوب ةأرملا تنأ ا ذإو

 هري ملو كلذب ضعب لاق ؟ هتنيب مم نيمي ىعدملا ىلع بحي له : فلتخاو

 . قينوتلا هبو . عأ هللاو . رثك ألا

 : قحلا لاف

 ىواعدلا ىف « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جحم » : نرم عساتلا ءرملا ح

 . ماكحألاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ناميألاو تاداهشلا ىف رشاعلا هولتيو

 ه ١٣٨١ ةنس ٢ ج ٩ موي . هلل دمحلاو . ححصو هلصأ ىلع ضزع

 . ىماسلا هللا دبع نب دمح خيشلا طخ نم ةذوخ أم ةخسن ىلع ضرع دقو

 ھ ا ٠.٠ ةنس لاوش نم ٤ِ ٢ خيراتب كل دو

 م ٩٨٠٩١ قفاوملا

« « »٭



 ةحفصلا

٦ 

٢٧ 

٤٢ 

٤٩ 

٧ 

 عوضولا

 : لوألا ل وقلا

 . اهف ءاج امو اهناعمو ماكحألا ىف

 : ىلاثلا لوقلا

 ثالذ هابشأ امو مهريسو ماكحلا ىف رابخألا نم ءاج ام ىف

 ثلاثلا لوقلا

 . هب رهؤيو هل ىنبني اهو امكاح نوكي نم ةفص ىف

 : عبارلا لوقلا

 . هل ىغبني \ام رك دو ىضانلا بادآ نم > ىش رك ذ ف

 : سماخلا لوقلا

 ةاضقلا ربذحم و ، ةاضتلا ىف ديدشلاو ظيلغتلا ىف رابخألا نم ءاج امف

 ' . هيف بيغ رتلاو ايندلا ىلإ نوكرلا نم ماكسحلاو

 : سداسلا ل وقلا

 . هملع ىعد نم ىعدللا ةد رعمو ءادتبالا ق

 عباسلا لوقلا

 ٠ کالذ ق ناميألاو تانبلاو هيملع ىعدملاو ىعدملا نيب كلا ق

 : نماثلا !لوقلا

) ١٨ نبامأ جهنم _ > ٩ )



٦٩ 

٧٣ 

٧٦ 

٧٩ 

٨٢ 

٨٤ 

٩٥ 
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 عورا
 : عساتلا لوقلا

 . ججحلا موصخلا ملعتو حلصلا نم ءاج عف

 : رشاعلا لوقلا

 . هتداهشو هملعب هيف كحم نأ ك اح زوجحم ايف

 : رشع ىدالا لوقلا

 . ةردملا رك ذو مهف ك احلا هلعفي امو موصخلا راضحإ ىف

 : رشع ىلاثلا لوقلا

 . دلب ىلإ دل؛ نم موصخلا نامفر ىب

 : رشع ثلاثلا لوقلا

 . موصخلا فرع مل اذإ ك الا ف

 : رشع عبارلا لوفلا
 ريغ وأ ةيطع وأ عيبب ث نامصخلا هيف ىعادتي ىذلا ءىشلا ةلارإ ىف

 . لالا فيقوت كح ىفو ث كالذ

 : رشع سماخلا لوقلا

 { ةنامأ هدد ىن هنأ هيلع ىعدللا رقأف , اثيش دحأ ىلع ىعدا نميف

 لوب هرك أ داع ش ىعدملا هيلع قدص وأ ، كلذ ريغ وأ نهر وأ

 . كلذ هيلإ عفر ام

 : رشع سداسلا لوقلا

 ةيدملاو ةي راعلاو ةعيدولاو ةنامألا ىف نييملاو كلاو ىوعدلا ىم

. كلذ هبشأ امو ةيطعلاو



١٠٦ 

١١٢ 

١١٤ 

١١٨ 

١٢٢ 

١٢٦ 

٢٧٥ 

 عو ذلا

 : رشع مباسلا لوقلا

 نيماو مكحلاوىوعدلاو اضب أ ةب راعلاو نهرلاو ضرقلاو ةطقنلا ىف

 . كلذ ىف

 : رشع نماثلا لوقلا

 ىنو ، كلذ ىف نيملاو مكحلاو رينانرلاو مهاردلا ىف ىوعدلا ىن
 . كلذ هبشأ امو قوقحلا نم ةءاربلاو بيرقلا ىوعد

 : رشع عساتلا لوقلا

 وأ نينثا نم رثك أ وأ نينثا ىلع ىوعدلا تناك اذإ مكلا ىف

 . كلذ ىف ناميألاو كلذ هبشأ امو « ةعامج

 : نورشعلا لوقلا

 . هنم ءىشب وأ هضعبب رتبو هيلع هيعدي ايف همصخ مصخلا قيدصت ىف

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 ريغ نم هيلع مكحو ةنيبلا هيلع عمست ىذلاو مكلا نع ىلوتملا ىف
 . هت رمضح

 : نورشعلاو ىناثلا لوقلا

 . لاملا برو لماعلا نيب ناميألاو مكحلا ىف

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

. سملاو كرشملا نيب ناميألاو ماكحألا ىف



 ةحفصلا

١٢٨ 

٤٠ ١ 

١٥ 

\ ٥٣ 

٥٨ \١ 

١٦١ 

١٦٥ 

١٦٧ .. 

١٧٠ 
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 عوضولا

 | : نورشعلاو مبارلا لرةلا

 مح ىواعدلاو 0 مهثامعخو ديبعلا نيب مكلاو ىوعدلا ف , اء امدن

 ؟ال م ١ مها بجت ل» ك ناعألا و

 : نورشعلاو سماخلا لوتلا

 وعدل'ش . كلذف نامألاوكالذ ريغنوباورلاو ديبعلا ىفنمكحلاو ىوعدلا

 : نورشعلاو سداسلا لوقلا
 . ى آ . ١. ء .. ؟ ١

 7 د ق نام الاو كا و نام الاو عويبلا ف ةلارملا ىوعد ق

 : نورشعلاو مباسلا لوتلا

 . كلذ ىف نيملاو ةميفلاو ةرجألا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 : نورشعلاو نماثلا لوقلا

 . هه۔صحو ىهألا ند مكلا ىم

 د : نورشعلاو عساتلا لونلا

 ذ هبشأ امو مهثانآ نم ناعفرلا مهلو ، نايبصلا ىلع مكحلا ىف . ئ ٢ ه ء ء _- ٠

 : نوثالثلا لوقلا 5

 . كاذ ىف نيملاو دلولاو دلاولا نيب مكحلا ىف

 : نوثالثلاو ىداحلا لوقلا

 . هياعو ناغا كحلا ف

 : نوثالثلاو ىناثلا لوقلا

و ىدو : لام ىف مكحلا ىن هريغ ه وال ةيلا , ,



١٧٣ 

١٧٩ 

١٨٥ 

١٨٩ 

١٩٤ 
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 عوضولا

 : نونالثلاو ثلاثلا لوقلا

 مكحو ث اهب رارقإلاو اهراكنإ و ةجوزلا ىوعد ىف مكحلا 7

 . كلذب ناميألاو كلذ ماكحأو ىضرلاو درلا ىف ىوعدلا

 : نوثالثلاو عبارلا لوقلا

 . ةوسكلاوة ةفنلا ىف نيجوزلا نيب مكحلا ىف

 : نوثالثلاو سماخلا لوقلا

 ضيحلاىف هطولا ةأرلا ىوعدو بويعلاىن جاوزألا نيب مكحلا ىن .

 . فالطلا ىلع جوزلا هيف ربجم امو « ريدلاو

 : نوثالثلاو سداسلا لوقلا

 . ك الا ىلإ ةأرملا جورخ زاؤج ىف

 : نوثالثلاو مباسلا لوقلا

 . قادصلا ىف نيلاو ىوعدلاو كحلا ىف

 : نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 ٠ ثالذ ىف نيملاو درلاو قالطلا ىف كلاو ىوعدلا ىف

 : نونالثلاو عساتلا لوقلا

 ءاضقنا ىف فالتخالاو ةجوزلا نيبو ثاريملا ىف مكلاو ىوعدلا ىف

. ةدملا



 ةحفدملا

 ٥ا٢

٢٢١ 

` ٢٣ 

٢٣٢ 

٢٣٥ 

٢٨ 

٢٤٢ 

٢٧٨ 

 عوضولا

 : نر٥برألا لوقلا

 . نينكاسقللا وأ لزنملا ىف امل نيجوزلا نيب مكحلاو ىوعدلا ىف

 : نوعب رألاو ىداحلا لوقلا

 .. كلذ ىف ناميألاو ثاريملا ىف مكحلاو ىرعدلا ىف

 : نوعبرألاو ىناثلا لوقلا

 . دلولا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 : ن و٥برألاو ثلاثلا لوقلا

 . هيلع عزانيف هثري وأ الام ىرتشي نميف مكحلاو ىوعدلا ىف

 : نوعبرألاو عبارلا لوقلا
 . كالذ ىف نيلاو لوصألا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 : نوعبرألاو سماخلا لوقلا

 . لوحألا رامث ىف ىوعدلاو مكحلا ىف

 : نوعب رألاو سداسلا لوفلا

 . ثالذ ىف نيملاو ةرغملاو ةمرمصلاو ةلخنلا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 : نوب رألاو عباسلا لوقلا

 . كاذ ىف نيعلاو دودحلاو رادجلا ىف مكلاو ىوعدلا ىف

 : نومبرألاو نماثلا لوقلا

. كذ ىف ناميأالاو ءاملل ىف كلاو ىوعدلا ىف
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 عوض وملا ةحفصل ١

 : نوبرأالاو عساتلا لوقلا ٢٤٣

 . كلذ ىف نيلاو ىقسملاو قبرطلا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف

 ٢٤٧ نوسجا لوتلا :

 تيللا ىلع مكلاو ىوعدلا ىف .

 ٢٥١ نوس۔+او ىداحلا لوقلا :

 كلذ ىف نيملاو ضورعلا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف .

 ٥٣ نو-جلاو ىناثلا لوقلا :

 كلذ ىف نيبلاو لكألاو ديلا ىف مكحلاو ىوعدلا ىف .
 ٢٦١ نوسجناو ثلاثلا لوقلا :

 . ماكحألاو ليحلا ق

 : نوسجاو مبارلا لوقلا ٢٦٣

 . اهماكحأو ناميألا ىف

 تع

نيلاملا بر هلل داو


